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SPLOŠNO O PRORAČUNU 
 

 

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine 

za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri 

določitvi proračuna občine je bilo potrebno upoštevati makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna 

kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet se je določil okvirni obseg in 

razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki so podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih 

uporabnikov proračuna in predstavljajo za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica 

porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni 

proračunski postavki – kontu).  

 

Proračun občine sestavljajo: 

- splošni del, 

- posebni del  

- načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP).   

 

Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če s zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje 

proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, ni določeno 

drugače. Proračun sprejema Občinski svet za leto, ki je enako koledarskemu letu. Proračun sprejme Občinski 

svet pred začetkom leta, na katerega se nanaša. 

 

V skladu z veljavnimi predpisi je potrebno pri pripravi proračuna upoštevati naslednje klasifikacije 

javnofinančnih prejemkov in izdatkov: 

- institucionalno, 

- ekonomsko, 

- programsko, 

- funkcionalno.  

 

INSTITUCIONALNA klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor 

na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija 

proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci 

pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. 

Nosilci pravic porabe za financiranje programov so neposredni uporabniki občinskega proračuna in sicer 

občinski organi in občinska uprava: 

- občinski svet, 
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- nadzorni odbor, 

- župan, 

- občinska uprava. 

 

EKONOMSKO klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem 

načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in daje odgovor na vprašanje, kaj 

se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. 

PROGRAMSKA klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo proračunska sredstva. 

Programska klasifikacija kaže, kaj se financira iz proračuna oziroma na katerih področjih država izvaja svoje 

naloge in programe. Določa jo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna, ki je 

objavljen v Uradnem listu. Ločimo tri nivoje:  

1. Področja proračunske porabe so področja delovanja države (izraženo preko izdatkov državnega 

proračuna), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.  

2. Glavni programi so splošni, širše definirani programi za izvajanje strateških ciljev (navadno 

srednjeročnih in dolgoročnih), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.  

3. Podprogrami so sestavni deli glavnega programa, ki imajo jasno določene specifične cilje in kazalce 

učinkovitosti (indikatorje). Vsak podprogram je v pristojnosti samo enega proračunskega 

uporabnika.  

 

Področja proračunske porabe so naslednja: 

01 Politični sistem 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

05 Znanost in tehnološki razvoj 

06 Lokalna samouprava 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

08 Notranje zadeve in varnost 

09 Pravosodje 

10 Trg dela in delovni pogoji 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

14 Gospodarstvo 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja 

17 Zdravstveno varstvo 
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18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

19 Izobraževanje 

20 Socialno varstvo 

21 Pokojninsko varstvo 

22 Servisiranje javnega dolga 

23 Intervencijski programi in obveznosti 

24 Prispevek v proračun Evropske unije 

 

FUNKCIONALANA klasifikacija je bila pred uvedbo programske klasifikacije bila zelo pomembna pri 

razvrščanje izdatkov proračuna občine. Na podlagi funkcionalne klasifikacije Ministrstvo za finance 

obdeluje podatke o mesečni realizaciji odhodkov občin. Za lažje razvrščanje odhodkov občin po obeh 

klasifikacijah je Ministrstvo za finance pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in 

pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije. 
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I. SPLOŠNI DEL 
 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov   

Bilanca je sestavljena iz: 

 - prihodkov ter  

 - odhodkov.  

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI za leto 2011  = 4.088.430 EUR 

 S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 4.088.430 100 % 

70 DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.744.752 42,67 % 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.617.565 39,56 % 

703 Davki na premoženje 64.100 1,56 % 

704 Domači davki na blago in storitve 63.087 1,54 % 

706 Drugi davki 0 0 % 

71 NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 926.632 22,66 % 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  41.902 1,02 % 

711 Takse in pristojbine 3.000 0,07 % 

712 Denarne kazni  300 0,007 % 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 88.450 2,16% 

714 Drugi nedavčni prihodki 792.980 19,40 % 

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 798.732 19,54 % 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 % 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 0 % 

722 Prihodki od prodaje zemljišč          798.732       19,54 % 

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0 0 % 

730 Prejete donacije iz domačih virov  0 0 % 

731 Prejete donacije iz tujine 0 0 % 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   618.313 15,13 % 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 351.315 8,60 % 

741 Prejeta sred. iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU 266.998 6,53 % 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)  0 0 % 

87 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij  0 0 % 
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7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI za leto 2012  = 3.465.261 EUR 

 S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 3.465.261 100 % 

70 DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.744.877 50.35 % 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.617.565 39,56 % 

703 Davki na premoženje 62.662 1,81 % 

704 Domači davki na blago in storitve 64.650 1,86 % 

706 Drugi davki 0 0 % 

71 NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 454.734 13,12 % 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  49.755 1,43 % 

711 Takse in pristojbine 3.190 0,09 % 

712 Denarne kazni  330 0,009 % 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 90.270 2,60% 

714 Drugi nedavčni prihodki 311.189 8,98 % 

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 139.642 4,03 % 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 % 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 0 % 

722 Prihodki od prodaje zemljišč          139.642         4,03 % 

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0 0 % 

730 Prejete donacije iz domačih virov  0 0 % 

731 Prejete donacije iz tujine 0 0 % 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   1.126.008 32,50 % 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 452.013 13,00 % 

741 Prejeta sred. iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU 673.995 19,50 % 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)  0 0 % 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij  0 0 % 
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Prihodki Občine Sveta Ana v obdobju 2007-2012
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70 - DAVČNI PRIHODKI  

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje 
primerne porabe.  

Zakon o financiranju občin vsebinsko opredeljuje način izračuna primerne porabe občin. 
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 
določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi 
dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 
let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.  

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo 
občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati 
svoje primerne porabe. Povprečnina je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s 
tem dohodnine in finančne izravnave. Znesek povprečine bo določil državni zbor v Zakonu o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije po sprjetju državnega proračuna.  

Pri pripravi proračuna za leto 2011 smo prejeli izračune, ki so odvisni od sprejete višine 
povprečnine, ki jo za leto 2011 ocenjujejo v višini 554,50 EUR. Predhodni izračun primerne 
porabe občin za leto 2012 je enak predhodnemu izračunu za leto 2011.  Pri pripravi plana za leto 
2011 in 2012 smo prihodek iz naslova dohodnine na predlog Ministrstva za finance predvideli  v 
višini 1.617.565 EUR za vsako posamezno leto. 

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE  

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine in sicer 
nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča. Davki na nepremičnine so ocenjeni skupno v višini 
51.900 EUR za leto 2011. Ocenjujemo, da bomo v letu 2011 prejeli 3.800 EUR  v letu 2012 pa 
3.827 EUR davkov na dediščine in darila. Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in 
finančnega premoženja pa planiramo v letu 2011 prilive v višini 8.300 EUR v letu 2012 pa 58.71 
EUR.  
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704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  

Med davke za posebne storitve je uvršen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen v višini 
1.000 EUR za leto 2011, v letu 2012 pa 1.200 EUR. 

Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve, ki so planirani v višini 63.087 
EUR v letu 2011 in v letu 2012 63.450 EUR. Med te davke so uvrščene komunalne takse v 
skupni višini 24.500 EUR v letu 2011 in v letu 2012 25.000 EUR. V okviru teh davkov se 
izkazuejo tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda v višni 30.387 EUR  za leto 2011 in 31.250 EUR za leto 2012 ter prihodki iz 
naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 6.800 EUR 
v letu 2011 in 2012. 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI  

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  

V letu 2011 planiramo za 5.500 EUR prihodkov od obresti za leto 2012 pa 4.545 EUR. 

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja, ki so planirani v 
skupni višini 36.402 EUR v letu 2011 in v letu 2012 45.210 EUR.  

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE  

2011 so planirani prihodki od upravnih taks in pristojbin v višini 3.000 EUR, v letu 2012 pa 
3.190 EUR . 

712 - DENARNE KAZNI  

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova nadomestilo za 
degradacijo in uzurpacijo prostora in jih v letu 2011 ocenjujemo v višini 300 EUR za leto 2012 
pa 330 EUR. 

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  

Za leto 2011 planiramo prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 88.450 EUR za leto 2012 
pa 90.270 EUR, gre za prihodke iz naslova vzdrževanja pokopališča in prihodke iz naslova plačil 
vrtca otrok iz drugih občin (plačilo razlike ekonomske cene programa vrtca). 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI  

Med drugimi nedavčnimi prihodki so ocenjeni prihodki iz komunalnega prispevka v višini 
792.980 EUR za leto 2011, kjer smo predvideli komunalni prispevek za lastnike zemljišč v 
obrtni coni. Leta 2012 pa ocenjujemo 311.189 EUR teh prihodkov.  

V okviru teh prihodkov je predvideno tudi nakazilo prihodka od Zavoda za zaposlovanje 
Republike Slovenije v okviru javnih del. Na podlagi določil zakona o socialnem varstvu 
predvidimo za 6.100 EUR prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na 
osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika. Za 
leto 2011 se planira 16.120 EUR in v letu 2012 16.298 EUR  prihodkov občinskih taks, ki jih na 
podlagi občinskega odloka zaračunava podjetje Saubermacher in jih nakazuje v občinski 
proračun.   
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72 - KAPITALSKI PRIHODKI  

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA  

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja, to je 
prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi 
prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja (avtorskih pravic in pravic 
industrijske lastnine). Kapitalski prihodki so ocenjeni na 798.732 EUR v letu 2011, načrtuje se 
prodaja zemljišč v obrtni coni. V letu 2012 pa so ti prihodki ocenjeni na 139.642 EUR in gre 
predvsem za prodajo stavnih zemljišč za individualno gradnjo.  

74 - TRANSFERNI PRIHODKI  

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ  

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, 
ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne 
porabe. Finančna izravnava je ocenjena v višini 94.523 EUR za leto 2011 in 2012. 

Predvidevamo tudi, da bomo dobili sredstva iz državnega proračuna za investicije in sicer v 
višini 253.491 EUR v letu 2011 in v letu 2012 354.190 EUR. 

Požarna taksa je namenski prihodek proračuna. Ocenjena je v višini 3.580 EUR v letu 2011 in 
3.600 EUR v letu 2012, namenja pa se gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja 
investicijski transfer. 

Dodatna sredstva v okviru transerfnih prihodkov so planirana v višini 149.611 EUR v letu 2011 
in v letu 2012 150.270 EUR in sicer iz sredstev SVLR - 23. člen. 

V letu 2011 in 2012 se bo občina prijavila na razpis energetske učinkovitosti prenove javne 
razsvetljave, zato se planirajo transferni prihodki Ministrstva za gospodarstvo. 

V  kolikor bo objavljen razpis EKO sklada, za racionalnejšo rabo energije za poslovne objekte 
(osnovna šola) se predvideva pristop k investiciji in s tem tudi k odobritvi transfernih prihodkov 
s strani države v višini 50.000 EUR. 

S strani Ministrstva za kulturo se planira sofinanciranje investicije v obnovo Evangeličanskega 
pokopališča in sicer v letu 2011 25.000 EUR in v letu 2012 10.000 EUR. 

V letu 2012 se planirajo sredstva s strani Direktorata RS za šport za investicijo v izgradnjo fitnes 
prostora pri športni dvorani, v višini 60.000 EUR:   

741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽEVNEGA PROAČUNA IZ SREDSTEV 
PROAČUNA EVROPSKE UNIJE  

Sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno 
politiko se nanašajo na sofinanciranje projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Lokavcu v 
višini 231.998 EUR za leto 2011, v letu 2012 pa 125.995 EUR. 

Prav tako pa so predvidena sredstva za sofinaniciranje projekta ureditev vaškega jedra v naselju 
Lokavec v višini 35.000 EUR za leto 2011 in za leto 2012 v višini 448.000 EUR. 
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V letu 2011 se bo pričel izvajati projekt ureditev tržnice in razgledne ploščadi v centru Svete 
Ane. S projektom bo občina tudi kandidirala na razpisu in za leto 2012 ocenjujemo 100.000 EUR 
prihodkov.  
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4 – ODHODKI za leto 2011: 3.967.860 EUR 
 

 

 S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 3.967.860 100 % 

40 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 825.343 20,80 % 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 201.843 5,08 % 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 31.728 0,79 % 

402 Izdatki za blago in storitve  565.711 14,25 % 

403 Plačila domačih obresti 10.560 0,26 % 

409 Sredstva, izločena v rezerve 15.500 0,39 % 

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 578.859 14,58 % 

410 Subvencije      16.580 0,41 % 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 368.503 9,28 % 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 33.468 0,84 % 

413 Drugi tekoči domači transferi  160.307 4,04 % 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.528.485 63,72 % 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.528.485 63,72 % 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) 35.171 0,90 % 

430 Investicijski transfer  0 0 % 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 16.107 0,41 % 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 19.064 0,49 % 
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4 – ODHODKI za leto 2012: 3.555.911 EUR 
 

 S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 3.555.911 100 % 

40 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 830.587 23,35 % 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 203.353 5,71 % 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 32.096 0,90 % 

402 Izdatki za blago in storitve  569.078 16,00 % 

403 Plačila domačih obresti 10.560 0,29 % 

409 Sredstva, izločena v rezerve 15.500 0,43 % 

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 583.545 16,41 % 

410 Subvencije      15.000 0,42 % 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 372.356 10,47 % 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 33.092 0,93 % 

413 Drugi tekoči domači transferi  163.096 4,58 % 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.103.947 59,18 % 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.103.947 59,18 % 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) 37.832 1,06 % 

430 Investicijski transfer  0 0 % 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 21.127 0,60 % 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 16.705 0,46 % 
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40 - TEKOČI ODHODKI  

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, 
povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in nadurno delo ter druge izdatke 
zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom v višini 
201.843 EUR za leto 2011 in 203.353 EUR za leto 2012.  

Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih 
uporabnikih za leto 2011 je temeljilo na okvirih in predpisih, ki so opredeljevali način in višino 
usklajevanja plač v letu 2011.  

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali, kot je z aneksom št. 4 h Koletkivni pogodbi za javni 
sektor (Ur. l. RS št. 89/2010) določeno, da se spreminja določilo 50. člena Kolektivne pogodbe 
za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 23/2009, 91/2009 in 89/2010), in sicer tako, da javni 
uslužbenec doseže osnovno plačo z odpravo tretje in četrte četrtine odprave nesorazmerja v 
osnovnih plačah s 1. oktobrom 2010, dejansko pa se tretja oz. četrta četrtina oprave nesorazmerja 
v osnovnih plačah začne izplačevati za mesec oktober v  dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v 
katerem realna rast bruto družbenega proizvoda presega 2,5 %.  

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST  

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, 
prispevek za starševko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence v letu 2011 predvidevamo 31.728 EUR sredstev in v letu 2012 32.096 EUR. 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  

V okviru teh izdatkov so zajeta sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega 
blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, 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 energijo, komunalne storitve in 
komunikacije, založniške in tiskarske storitve, za službena potovanja, za stroške tekočega 
vzdrževanja, za podobena in študentska dela, za različne članarine v neprofitnih institucijah, 
sejnine ter druge oprerativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Predvideni izdatki 
za leto 2011 so 565.711 EUR in za leto 2012 569.078 EUR. 

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI  

V letu 2011 in 2012 predvidevamo za 10.560 EUR odplačil obresti za najete kredite. V letih 
2011 in 2012 se občina ne bo zadolževala. 

409 - REZERVE  

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno 
proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, toča ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke 
nesreče, v višini 10.500 EUR v letih 2011 in 2012.  

Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 5.000 EUR, iz katere se 
sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog. 
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41 - TEKOČI TRANSFERI  

410 - SUBVENCIJE  

V predlogu proračuna za leto 2011 in 2012 predvidevamo izplačilo sredstev za namene 
pospeševanja kmetijstva - RAZPIS, v višini 10.000 EUR. 

Prav tako se planirajo sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih – RAZPIS in sicer v višini 
5.000 EUR.    

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM  

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim 
dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo 
iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejekov in starševskega nadomestila, 
štipendij ter drugih transferov posameznikom. 

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in zakonski akti. Obseg 
sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev. 

Med družinskimi prejemki in starševkimi nadomestili načrtujemo izplačilo staršem ob rojstvu 
otroka v višini 4.000 EUR v letu 2011 in 2012.  

Za izplačilo nagrad nadarjenim dijakom in študentom se v letu 2011 načrtuje 2.570 EUR in v 
letu 2012 2.630 EUR.  

Največji delež med transferi pozameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi 
posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in 
plačili staršev, in sicer v višini 221.358 EUR v letu 2011 in 225.141 EUR v letu 2012. 
Načrtujemo še izplačilo za prevozne stroške učencev v višini 45.000 EUR v letu 2011 in 46.035 
EUR v letu 2012. Drugi transferi posameznikom in gopodinjstvom pa predstavljajo še izplačila 
za regresiranje oskrbe v domovih v višini 60.000 EUR ter izplačil, ki so namenjena za družinske 
pomočnike v višini 15.500 EUR.  

V okviru teh transferov se planirajo tudi izdatki za sofinanciranje javnih del in sicer na področju 
pospeševanja turizma, kjer se planirajo izdatki v višini 13.076 EUR za leto 2011 in za leto 2012 
13.100 EUR. Prav tako se sofinancirajo javna dela v Domu za starejše Idila, zato se v ta namen 
planirajo sredstva v višini 3.250 EUR.   

 

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
  

Ta podskupina javnofinačnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. 
Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, 
humanitarna, invalidska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v 
javnem interesu. V naslednjih dveh letih se načrtujejo izdatki v višini 33.468 EUR za leto 2011 
in 33.092 EUR za leto 2012. 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v letu 2011 namenjamo 4.500 EUR in v letu 
2012 prav toliko, kar predstavlja izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje brezposelnih 
občanov.  
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Največji del teh odhodkov predstavljajo tekoči tranferi v javne zavode, kot so plače prispevki in 
izdatki za blago in storitve in znašajo 155.807 EUR za leto 2011 in 158.596 za leto 2012. Ti 
izdatki so namenjeni predvsem OŠ Sveta Ana, Cenrtu za socialno delo Lenart, Javnemu zavodu 
knjižnica Lenart in drugim. 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI  

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, zemljišč in naravnih bogastev, 
za študije o izvedljivosti projektov, za projektne dokumentacije, za investicijo vzdrževanje in 
obnove ter za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. V letu 2011 planiramo 2.528.485 EUR 
teh izdatkov in v letu 2012 2.103.947 EUR. 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI  

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, načrtujemo za leto 2011 16.107 
EUR in 2012 21.127 EUR izdatkov. Izdatki se nemenijo za investicije in opremo gasilskega 
društva PGD Sveta Ana in za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav - po razpisu. 

 

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
  

Investicjski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje  in jih v 
letu 2011 planiramo v višini 19.064 EUR in v letu 2012 16.705 EUR. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV  

751 - PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od 
prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup 
naložb. 

Občina Sveta Ana v Slovenskih goricah v letu 2011 in 2012 ne predvideva dajanja posojil in tudi 
vračilo danih posojil ne bodo realizirana, ker s strani Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah ni 
bilo danih posojil. 

V kolikor se bo pokazala ugodna tržna situacija, se načrtuje prodaja kapitalskih deležev v javnih 
gospodarskih družbah na podlagi predhodne odločitve Občinskega sveta. 

C - Račun financiranja  

5 - RAČUN FINANCIRANJA  

50 - ZADOLŽEVANJE  

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE  

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s 
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v 
računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe 
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.  

V računu financiranja za leto 2011 in 2012 se ne načrtuje zadolževanje. 

55 - ODPLAČILA DOLGA  

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah predvidevamo v letu 2011 11.786 EUR in v 
letu 2012 18.133 EUR proračunskih sredstev.  

Obresti za odplačilo kredita pa so upoštevana med tekočimi odhodki. 
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II. POSEBNI DEL 
 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov  

10 - OBČINSKI SVET  

01 - POLITIČNI SISTEM  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je odvisna od kvaltitetnega izvajanja nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Sveta Ana v Slovenskih goricah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jim imajo v okviru političnega sistema 
posamezniki. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. 

0101 - Politični sistem  

Opis glavnega programa 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zahtvenejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto 
dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 

Pomemba naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter 
na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prednostni cilj je, da v skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom, nadzornim 
odborom, komisijami in občinsko upravo se pripravi dolgoročna in srednjeročna strategija 
občine ter potek njenega uresničevanja s katerimi bomo dosegali želene cilje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - dejavnost občinskega sveta 

01019002 - izvedba in nadzor volitev in referndumov 

01019003 - dejavnost župana in podžupanov 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta  

Opis podprograma 

Znotraj dejavnosti občinskega sveta so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah delovanje 
občinskega sveta in odborov (sejnine) ter sredstva za  financiranje političnih strank. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o političnih strankah 

Poslovnik občinskega sveta 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
cijljev.  

Dolgoročni cilj na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles so 
uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem 
svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samuprave tudi občinskemu 
svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.  

Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, 
da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega 
tudi uresničuje. Občinski svet mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem 
sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo 
zastavljeni cilji. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, 
županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in 
njenega uresničevanja. 

10101 - Delovanje občinskega sveta in odborov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru delovanja občinskega sveta in odborov planiramo sredstva za sejnine v višini 5.000 
EUR za leto 2011 in 5.115 EUR za leto 2012. 

10102 - Financiranje političnih strank  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank, s sedežem v občini. Višina porabe se na 
podlagi zakona o financiranju političnih strank in v skladu s sprejetim proračunom. V letu 2011 
se nameni 1.730 EUR za te izdatke v letu 2012 pa 1.770 EUR. 

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, 
da lokalne skupnosti lahko s tem zakonom, financirajo stranke. 
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20 - NADZORNI ODBOR  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nd porabo javnih financ. 
V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- racionalna in učinkovita poraba javnih financ 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - urejanje na področju fiskalne politike 

0203 - fiskalni nadzor 

0203 - Fiskalni nadzor  

Opis glavnega programa 

V tem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu 
učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.  

Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem 
zmanjševanje možnosti javnofinančnega primankljaja, ter zniževanje stroškov financiranja 
upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovita poraba stroškov financiranja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 - dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora  

Opis podprograma 

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zako o plačilnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ugotavljati smotrnost porabe proračunskih sredstev, 

- nadzorovati delovanje občine, 

- spoštovanje predpisov, ki urejajo posamezna področja proračunske porabe. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalec v našem primeru je poročilo nadzornega odbora, v katerem je zajeto mnenje nadzornega 
odbora. 
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20201 - Delovanje nadzornega odbora  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za dejavnost nadzornega odbora – sejnine za 
nadzorni odbor in sredstva za izobraževanje in usposabljanje nadzornega odbora. Nadzorni 
odbor je organ nadzora javnih financ v občini. Načrtujemo izdatke v višini 1.810 EUR za leto 
2011 in v letu 2012 1.890 EUR. 
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30 - ŽUPAN  

01 - POLITIČNI SISTEM  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je odvisna od kvaltitetnega izvajanja nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Sveta Ana v Slovenskih goricah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jim imajo v okviru političnega sistema 
posamezniki. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. 

0101 - Politični sistem  

Opis glavnega programa 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zahtvenejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto 
dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 

Pomemba naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter 
na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prednostni cilj je, da v skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom, nadzornim 
odborom, komisijami in občinsko upravo se pripravi dolgoročna in srednjeročna strategija 
občine ter potek njenega uresničevanja s katerimi bomo dosegali želene cilje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - dejavnost občinskega sveta 

01019002 - izvedba in nadzor volitev in referndumov 

01019003 - dejavnost župana in podžupanov 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: stroški 
dela župana, materialni stroški pri opravljanju funkcije župana, stroški v zvezi z opravljanjem 
službenih poti, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o lokalni samoupravi 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje 
ustavnih pravic državljank in državljanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje župana in podžupana. Zastavljeni cilj je 
izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore. 

30100 – Plače poklicnih funkcionarjev - plače in nadomestilo  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za namene plače in prispevkov je v proračunu planiranih 48.619 EUR za leto 2011 in 49.256 
EUR za leto 2012. 

30102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroške za reprezentanco planiramo v višini 20.000 EUR,  stroški konferenc in  seminarjev pa se 
planirajo v letu 2011 500 EUR v letu 2012 pa 520 EUR. 

30105 - Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega so proračunska sredstva namenjena dnevnicam, prevoznim stroškom na službenih 
poteh ter drugim izdatkom za službena potovanja. V letu 2011 se načrtujejo stroški v višini 2.790 
EUR v letu 2012 pa 2.854 EUR.  

30106 – Nadomestilo plače podžupana  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana se v proračunu namenijo sredstva v višini 4.230 
EUR v letu 2011 in v letu 2012 4.290 EUR. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov 
dolgoročnega ravzoja načrtovanja. Vsebina in obseg proračunskih sredstev je odvisna od potreb, 
ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, 
obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 - Kadrovska uprava  
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0402 - Informatizacija uprave 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

0403 - Druge skupne administrativne službe  

Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljaneje celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem 
tudi zadovoljevanje posebnih skupnih poteb občanov na območju posameznih naselij. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih dogodkih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 - izvedba protokolarnih dogodkov  

04039003 - razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

30401 – Nagrada odličnjakom in nadarjenim 
Opis podprograma 

 Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za nagrade nadarjenim dijakom in študentom v          
višini 2.570 EUR za leto 2011 in 2.630 EUR za leto 2012. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- s to majhno pozornostjo doseči, da nadarjeni ne bi odhajali iz domačega kraja.  

30104 –Sponzorstva, donatorstva  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Različne donacije in sponzorstva predvidevamo v višini 3.000 EUR za leto 2011 in prav tako v 
letu 2012. 
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40 - OBČINSKA UPRAVA  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov 
dolgoročnega ravzoja načrtovanja. Vsebina in obseg proračunskih sredstev je odvisna od potreb, 
ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, 
obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 - Kadrovska uprava  

0402 - Informatizacija uprave 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

0402 – Informatizacija občine  

04029001 – Informacijska infrastruktura  

 

Opis glavnega programa 

Dostop do sodobnih odprtih širokopasovnih elektronskih komunikacij vsem prebivalcem, ki to 
želijo, ne glede na geografsko lego njihovega gospodinjstva, izboljšanje konkurenčnosti  in 
možnosti za gospodarski razvoj, izboljšanje kvalitete življenja, enakopravne možnosti 
prebivalcev. Cilj je zagotovitev odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacija 
 za vsa gospodinjstva na območju občine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Predvideno sofinanciranje preko javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, 
Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje 
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Razpis je 
razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo. Občina Sveta Trojica je nosilna občina v projektu javno 
zasebnega partnerstva Gradnja, upravljanje in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v občinah Sveta Trojica, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta 
Ana, Sveti Andraž v  Sov. Goricah,  Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas, s katerim 
se bo po objavi državnega razpisa tudi kandidiralo za sredstva. 
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10403 – Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za gradnjo omrežja v višini 10.160 EUR v letu 
2011 in v letu 2012 5.850 EUR.   

0403 - Druge skupne administrativne službe  

Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljaneje celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem 
tudi zadovoljevanje posebnih skupnih poteb občanov na območju posameznih naselij. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih dogodkih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039002 - izvedba protokolarnih dogodkov  

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za tradicionalni občisnki praznik občine Sveta 
Ana. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- privabiti čim več turistov in omogočiti promocijo domačih  izdelkov.  

40401 – Stroški občinskega praznika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za tradicionalni občinski praznik, ki ga občina praznuje v zdanjem tednu 
julija. V letu 2011 se teh izdadkov načrtuje v višini 7.000 EUR v letu 2012 pa 7.500 EUR. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali 
večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega 
premoženja in drugih skupnih zadev. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki 
predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je 
odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog 
ob gospodarski porabi proračunskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 - delovanje na področju lokalne samouprave ter kordinacija vladne in lokalne ravni 

0603 - dejavnost občinske uprave 

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

Opis glavnega programa 

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). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog 
ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

0619002 - nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

0619003 - povezovanje lokalnih skupnosti 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti  

Opis podprograma 

Ta podprogram vključuje druge oblike povezovanja občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- razvoj človeških virov, 

- razvoj gospodarstva, 
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- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Srečanja z razvojnimi agencijami. 

40610 – Druge oblike povezovanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tukaj so načrtovana sredstva za sofinanciranje raznih agencij s področja regionalizma (MRA - 
Mariborska razvojna agencija Regionalne razvojne agencije za Podravje). Za te namene se v letu 
2011 in 2012 načrtujejo izdatki v višini 4.000 EUR. 

40618 - Delovanje regionalnih razvojnih agencij - RASG  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tukaj so načrtovana sredstva za sofinanciranje raznih agencij s področja regionalizma (Razvojne 
agencije Slovenskih goric). 

0603 - Dejavnost občinske uprave  

Opis glavnega programa 

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter 
hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in 
gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Gospodrano ravnanje s proračunskimi sredstvi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - administracija občinske uprave 

06039002 - razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in 
prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno 
pokojninsko zavarovanje) materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave, dodatek za 
uspešnost direktorja na podlagi posebnega predpisa in sredstva za odpravo plačnih nesorazmerji.. 
Prav tako so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva za pogodbena dela, dela preko 
študentskih servisov in izvajanje skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstvo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Zakon o občinskem redarstvu 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti občinske uprave, 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in 
drugih udeležencev v postopkih,  

- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi  in  

- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbni cilj je upešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

40601 - Stroški dela občinske uprave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški plač in prispevkov občinske uprave se planirajo v višini 154.795 EUR za leto 2011 in za 
leto 2012 v višini 155.663 EUR. 

40602 - Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nemoteno delo občinske uprave so planirani materialni stroški in storitve v  

višini 40.630 EUR v letu 2011 in 41.565  EUR za leto 2012. 

   40604 – Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2011 se za namene izobraževanja zaposlenih planirajo sredstva v višini 3.725 EUR in v 
letu 2012 3.810 EUR. 

40605 – Pogodbena dela  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so zajeti stroški zunanjih svetovalcev. Za pripravo Aninih novic se naroči 
lektoriranje novic preden izidejo. Ker občina nima zaposlenega pravnika nam v teh zadevah 
svetuje zunanji svetovalec. V letu 2011 in 2012 se panirajo izdatki v višini 6.370 EUR. 

40609 – Delo preko študentskega servisa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2011 in 2012 se planirajo izdatki v višini 1.500 EUR. Da bi potekalo delo v občinski 
upravi v času dopustov nemoteno, se preko študentskih servisov omogoči delo študentom. 

40619 – Skupne občinske uprave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora 
"Medobčinski inšpektorat" in Dogovorom o ureditvi medsebojnih razmerij občin ustanoviteljic 
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za izvajanje nalog skupne občinske uprave se v letu 2011 planirajo sredstva v višini 4.820 EUR 
in v letu 2012 4.930 EUR.. 

Za medobčinsko redarstvo planiramo sredstva v višini 4.039 EUR za leto 2011 in za leto 2012 
4.132 EUR. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za stroške službenih potovanj, tekoče 
vzdrževanje poslovne stavbe in investicijsko opremljanje občinske uprave ter razne stroške, ki so 
potrebni za delovanje občinske uprave.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotovitev delovnega mesta, 

- ohranitev objektov in javnih površin, 

- dobava za ogrevanje prostorov, elektrike ter vode, 

- odvažanje odpadkov, 

- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoteno izvajanje dela. 

40603 – Stroški službenih potovanj  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za povračilo stroškov delavcem, ki so nastali na službeni poti. V letu 2011 se planirajo 
izdatki v višini 3.220 EUR v letu 2012 pa 3.294 EUR. 

40606 - Tekoče vzdrževanje opreme in objektov (poslovna stavba)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za tekoče vzdrževanje opreme in objektov je v proračunu za leto 2011 namenjenih 18.302  EUR 
v letu 2012 pa 18.470 EUR. Sredstva so namenjena stroškom , tekoče vzdrževanje poslovnih 
prostorov ter opreme in za zavarovalne premije. 

40607 - Investicijsko opremljanje občinske uprave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ti stroški se namenijo za nakup pisarniškega pohištva, računalniške in programske opreme, 
tiskalnikov in telekomunikacijske opreme. V letu 2011 bo občina prenovila SV del fasade na 
občinski stavbi, prav tako se bo dogradil prostor za arhivo. Za te namene se bo v letu 2011 
planirajo 67.986 EUR. V letu 2012 pa planiramo izdatke v višini 9.400 EUR. 

 

40608 – Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave  
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvedbo notranje revizije za proračunsko leto 2011 se  načrtujejo sredstva v višini 3.800 EUR. 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na kontu za sodne stroške, notarjev in drugo.  
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, 
obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem 
področju je pomembno omeniti naslednje dokumente: 

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije 

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost 
prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Sveta Ana v 
Slovenskih goricah. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 - civilna zaščita in protipožarna varnost 

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost  

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se načrtujejo sredstva za izvedbo programa pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in programa varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Pomembno je, da so sile in sredstva zaščite in reševanja na enem mestu. S tem je komunikacija 
in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša. Zelo pomembno je, da so tudi ljudje 
pripravljeni pomagati v težkih situacijah. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je usposabljanje in opremljanje gasilskih društev in zvez. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 - pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 - delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je zajeto organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in 
služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanej 
društev in drugih organizacij.   

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Zakon o varstvu pred požarom 

Zakon o gasilstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov 
in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje po 
nesrečah. Dolgoročni cilje je tudi, da vzpostavimo potrebnen sistem civilne zaščite, ustrezno 
usposobljene in opremljene enote civilne zaščite za primer naravnih nesreč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Predvsem je pomembno spremljanje samih nevarnosti in nato izvajati zaščitne ukrepe. 
Pomembno je tudi, da obveščamo prebivalce o nevarnostih in možnih zaščitah pred njimi. 

40703 – Tekoči stroški zaščite in reševanja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje obrambe pred točo, tekoče vzdrževanje 
sirene na gasilskem domu in usposabljanje civilne zaščite. V letu 2011 se planirajo izdatki v 
višini 2.900 EUR v letu 2012 pa 3.000 EUR: 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu 
sofinanciranja Prostovolnega gasilskega društva Sveta Ana ter Gasilske zveze Lenart. V okviru 
tega bodo dodeljena sredstva za investicije v nakup opreme za reševanje.  Planirajo se sredstva v 
višini 19.509 EUR v letu 2011 v letu 2012 pa 19.535 EUR. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Zakon o varstvu pred požarom 

Zakon o gasilstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih 
gasilskih enot na območju naše občine za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj temelji na reševanju pri naravnih in drugih nesrečah, predvsem pa tudi v 
okviru gašena požarov. 
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na 
podlagi področne zakonodaje. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je   vzpostavitev varnega voznega reda, spoznavanje učencev ob negativnih 
varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave,  vzpostavitev varnih šolskih poti,  
z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, 
predvsem pa otroke. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 - policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost  

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za zagotvaljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti čim večjo varnost cestnega prometa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Čim bolj obvestiti vse udeležence cestnega prometa, predvsem pa šolarje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 - prometna varnost 

08029001 - Prometna varnost  

Opis podprograma 

Sredstva so zajeta za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
kar pomeni predvsem obveščanje javnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa 
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Zakon o policiji 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzpostavitev varnega voznega reda, 

- spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te 
pojave, 

-  vzpostavitev varnih šolskih poti, 

- z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, 
predvsem pa otroke. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilje je v organizaciji aktivnosti v katere so vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v 
osnovnih šolah, dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa. 

40801 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva v višini 300 EUR so namenjena Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer 
vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je predvsem, da aktiviramo brezposelne osebe in njihovo socializacijo, 
ohranjamo in razvojamo delovne sposobnosti ter razvoj novih delovnih mest. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 - aktivna politika zaposlovanja 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja  

Opis glavnega programa 

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest 
s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko javnih del na področjih, ki se financirajo iz 
občinskega proračuna oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju 
kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilje je aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje 
izobrazbe strukture brezposelnih ter zmanjšanje število brezposelnih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Predvsem je glavni cilj v tem, da zmanjšamo socialno ogroženost in stisko brezposelnih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 - povečanje zaposljivosti 
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10039001 - Povečanje zaposljivosti  

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna 
dela). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- aktivirati brezposelne in njihovo socializacijo, 

- spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbni cilj je povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 

41001 - Javna dela   

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju javnih del bo občina financirala javna dela v Domu starejših Idila in v VDC Polž 
Maribor. Občina se je že v letu 2010 prijavila na razpis javnih del za pospeševanje turizma in ta 
program se bo nadaljeval tudi v letu 2011 in 2012. Za te namene se v letu 2011 planira 17.625 
EUR sredstev v letu 2012 pa 16.350 EUR. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno 
ohranjanje podeželja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - program reforme kmetijstva in živilstva 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva  

Opis glavnega programa 

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in 
živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotovitev konkurenčnosti, ohranitev ter ustvarjanje delovnih mest v 
podeželskem prostoru. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba planiramin projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029004 - ukrepi za stabilizacijo trga 
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11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za ukrepe s področja kmetijstva, ki so predmet 
razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu 

Zakon o kmetijskih zemljiščih 

Zakon o gozdovih 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva in s tem preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razdeliti sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim plano razvojnih projektov in programov za 
podeželje. 

41101 - Subvencioniranje kmetijstva - javni razpis  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva v višini 10.000  EUR za vsako leto, za ukrepe s 
področja kmetijstva, ki so predmet razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj 
kmetijstva. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in 
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke ter vodne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je predvsem v novi gradnji cest ter ohranjanje že obstoječe infrastrukture. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 - cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura  

Opis glavnega programa 

Glavni program 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 cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju cestnega prometa in infrastrukture je vzdrževanja občinskih cest ter 
v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem 
prometu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029002 - investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 - urejanje cestnega prometa 

13029004 - cestna razsvetljava 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrežvanje cestne infrastrukture (pločniki, 
kolesarske poti, cestna križenja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).  

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na  proračunski postavki za rekonstrukcijo in 
modernizacijo občinskih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest ter za sanacijo občinskih cest 
po plazovih. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva  za investicijski nadzor, načrte in 
drugo projektno dokumentacijo. Iz načrta razvojnih programov izhaja, kateri priključki bodo 
predmet rekonstrukcije v leto 2011 in 2012 oziroma v obdobju, ki se načrtuje z načrtom 
razvojnih programov: 2011-2015. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oziroma prevoznosti cest, 

-  zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije, obnove in 
preplastitve cest. 
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41304 - Modernizacija in rekonstrukcija cest  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za modernizacijo in rekonstrukcijo cest planiramo 146.033 EUR v letu 2011 in 178.000 EUR v 
letu 2012 proračunskih sredstev, in sicer za rekonstrukcije in adaptacije, investicijski nadzor ter 
načrte in druge projektne dokumentacije. 

41309 – Ureditev vaškega jedra v naselju Lokavec   

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za projekt obnove vaškega jedra v Lokavcu se v letu 2011 planirajo sredstva v višini 50.000 
EUR in v letu 2012 640.000 EUR. Občina bo s projektom kandidirala na razpisu za sredstva 
proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov. 

41311 –Ureditev tržnice in razgledne ploščadi v naselju Sveta Ana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projek se bo pričel izvajati v letu 2011 in za te namene se planirajo sredstva v višini 30.000 
EUR. Nadaljevanje projekta se načrtuje v letih 2012 in 2013.  

13029003 - Urejanje cestnega prometa  

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za komunalno opremo, kot so prometni znaki, označevalne table, 
izgradnje novih avtobusnih postaj, objekti za umiritev prometa ipd. v letu 2012 je načrtovano 
nadaljevanje obnove regionalne ceste RIII. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- informiranost voznikov z prometno signalizacijo za zagotavljanje večje varnosti v cestnem 
prometu. 

41312 – Ureditev regionalne ceste R III  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 se nadaljuje obnova regionalne ceste R III od centra Svete Ane do križišča Trate. Za 
te namene se v proračunu za leto 2012 planirajo sredstva v višini 40.000 EUR. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava  

Opis podprograma 

Cestna razsvetaljava vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah 
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Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- osvetljenost čim večjega dela občine oziroma vsaj strnjenih delov naselij in s tem 
preprečevanje vandalizma zaradi osvetljenosti naselij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost z novimi 
varčnimi svetilkami. 

41305 – Vzdrževanje javne razsvetljave in poraba elek.energije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za električno energijo, tekoče vzdrževanje ter novogradnje, in 
sicer v skupni višini 70.000 EUR za leto 2011 in 40.000 EUR za leto 2012. 

 

41314 – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 

Sredstva se namenijo za obsežnejšo energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za leto 
2011 in 2012. S projektom bo občina kandidirala na razpisu, ki ga delno financira Evropska unija 
in sicer iz Kohezijskih skladov. Za projekt se planirajo sredstva v višini 250.000 EUR. 
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14 - GOSPODARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe gospodarstva zajema urejanje in nadzor na področju varsta potrošnikov, 
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in 
gostinstva. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za razvoj malega gospodarstva ter vzpostavljanje pogojev za 
razvoj turizma. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 – pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

1403 - promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
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1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodatstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- razvoj malega gopodarstva v občini 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 – spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

41403 Podpore enotam malega gopodarstva 

Sredstva se namenijo za delovna mesta v privatnih podjetjih  na podlagi razpisa, ki ga objavi 
občina. V letu 2011 se planirajo sredstva v višini 5.600 EUR in v letu 2012 5.000 EUR.  

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

Opis glavnega programa 

Glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 
promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- razvoj turizma, 

- pomoč pri uresničitvi programa turističnega društva, 

- s sofinanciranjem turističnih prireditev vzpodbujati druženje ljudi in privabljati obiskovalce  
tudi od drugod, promocija občine navzven, 

- s turističnimi tablami zagotoviti preglednost kraja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečanje prepoznavnosti območja občine širši javnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 - promocija občine 

14039001 - Promocija občine  

Opis podprograma 

Zagotovljena so sredstva za razne prireditve, sejme in sponzorstva. Predvideno so tudi sredstva 
za različne programe in ukrepe, ki bi na našem področju izboljšalo promocijo in razvoj turizma. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- širša prepoznavnost občine, 

- promocijske aktivnosti (zloženke, razglednice,...). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Več prihodov turistov. 
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41404 – Promocija občine  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

    Za programe in ukrepe za promocijo in razvoj turizma se planirajo sredstva v višini 6.000  EUR 
za leto 2011 in 2012.  

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva predvideva sofinanciranje programa turistične zveze 
in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev, delovanja turističnih 
vodičev, razvoj turistične infrastrukture ter investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih 
znamenitosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj občine je, da pride v občino čim več turistov ter dopolnitev promocijskega gradiva. 

41401 - Sofinanciranje delovanja turističnih društev in zvez  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva v višini 1.685 EUR za sofinanciranje delovanja turističnih društev in 
turističnih zvez . 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe Varovanja okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja 
okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.  
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Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča 
dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj občine je predvsem v izboljšanju stanja vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja, izgradnja čistilnih naprav ter zbirati odpadke in jih nato na ustrzen način odstraniti.   

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 - zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

Opis glavnega programa 

Glavni program zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje 
in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v preprečevanju odlaganja odpadkov drugih mestih, ki ni namenjeno za 
odlaganje odpadkov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029002 - ravanje z odpadno vodo 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

Opis podprograma 

Načrtujejo se sredstva za tekoče vzdrževanje kanalizacije in čistilne naprave ter izgradnja in 
projekti za kanalizacijo in čistilno napravo v naselju Lokavec .Prav tako se načrtujejo sredstva za 
sofinanciranje malih čistilnih naprav posameznikom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Zakon o ohranjanju narave 

Zakon o vodah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-  zavarovanje vodotokov in podtalnice, 

- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami, 

-  preprečevanja onesnaženosti okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljske standarde na področju odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode ter dogradnja čistilne naprave. 
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41503 – Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistlnih naprav  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nadaljevanje izgradnje kanalizacije za območje Svete Ane se v letu 2011 namenijo sredstva v 
višini 86.787 EUR in v letu 2012 118.250 EUR. 

41504 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Lokavcu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupno se bo za projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Lokavcu namenilo 681.286 EUR. 
Projket se bo financiral tri leta in sicer v letu 2010 167.156 EUR v letu 2011 333.182 EUR in v 
letu 2012 180.947 EUR. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje 
z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in 
ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje. Vzpostavitev oziroma izgradnja 
širokopasovnega omrežja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 - prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 - komunalna dejavnost 

1606 - upravljanje in razpolaganje z zemljišči  
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1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

Opis glavnega programa 

Glavni program prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 
urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema za 
gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za 
gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter 
izvajanje in sprotno prilagajanje posameznih programov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme 
ter pridobitev ali izdelava potebnih podatkov in podatkovnih baz. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029003 - prostorsko načrtovanje 

16029003 - Prostorsko načrtovanje  

Opis podprograma 

Predvidena so sredstva za sofinanciranje priprave regionalnega razvojnega programa, energetske 
zasnove občine in prostorski načrt občine ter občinski podrobni načrti za potrebe stanovanjske 
gradnje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema 
posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske 
ureditve. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izvedba in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. 

41610 – Prostorsko načrtovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za prostorske načrte občine in občinske podrobne načrte planiramo za leto 2011 45.660 EUR 
proračunskih sredstev. 

 

1603 - Komunalna dejavnost  

Opis glavnega programa 

Glavni program komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje 
pokopališč in druge komunalne dejavnosti. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju osnovne komunalne dejavnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvami realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - oskrba z vodo 

16039002 – urejanje pokopališč in pogrebna dejanost 

16039001 - Oskrba z vodo  

Opis podprograma 

Načrtujejo se sredstva za gradnjo novega in vzdrževanje obstoječega vodovoda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- omogočiti čim več oziroma v prihodnosti vsem gospodinjstvom priključitev na javni vodovodni 
sistem in s tem zagotoviti neoporečno zdravo pitno vodo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer so prebivalci 
oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

41606 - Gradnja in zdrževanje vodovodnih sistemov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za rekonstrukcijo tranzitnega vodovoda planiramo sredstva za leto 2011 v višini 139.880 EUR. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zgledno vzdrževano in urejeno pokopališče in okolica pokopališča. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti z razpoložljivimi sredstvi investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo 
pokopališč in infrastrukture. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z urejenimi pokopališči. 
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41614 – Ureditev Evangeličanskega pokopališča 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe ureditve Evangeličanksega pokopališča se bo v letih 2011 namenilo 55.000 EUR v 
letu 2012 pa 30.000 EUR. 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči  
Opis glavnega programa 

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je, da se predvidena zemljišča prodajo ali kupijo, tako kot izhaja in načrta nakupa 
in prodaje zemljišč. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (nakup ali prodaja). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 - urejanje občinskih zemljišč 

16069002 - nakup zemljišč 

 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč  

Opis podprograma 

Podprogram zajema urejanje občinskih zemljišč (komunalno opremljanje, geodetske zadeve, ...) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

41608 – Stroški urejanja zemljišč 

Sredstva se planirajo za komunalno opremljanje zemljišč za individualno gradnjo, geodetske 
storitve in projektno dokumentacijo za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. V letu 2011 se 
bo namenilo 110.000 EUR , v letu 2012 pa 65.000 EUR. 

41613 - Obrtna cona  

Ker se bodo zemljišča v obrtni coni prodala, je občina dolžna na tem območju urediti komunalno 
opremo. Za te namene se planirajo sredstva v višini 360.290 EUR za leto 2011 in 100.000 EUR 
za leto 2012. 

16069002 - Nakup zemljišč  

Opis podprograma 

Podprogram zajema nakupe kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora 
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Zakon o varstvu okolja 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj predstavlja izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja nakupa ali 
prodaje zemljišč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev pogojev za nakup ali prodajo zemljišč. 

41609 - Nakup zemljišč  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za nakup stavbnih zemljišč, tako kot izhaja in načrta nakupa in prodaje 
zemljišč. Za leto 2011 se planirajo sredstva v višini 29.500 EUR za leto 2012 pa 31.000 EUR.  
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zdravstvenega varstva zajema dolčene programe na področju primarnega in 
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kot dolgoročni cilj vidimo v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi 
storitvami, skrb za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter  zagotovitev 
občanom možnost zdravstvenega doma v občini, ob predpostavki, da bo dobimo v našo okolico 
zdravnika. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1707 - drugi programi na področju zdravstva 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva  

Opis glavnega programa 

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in 
mrliško ogledno službo. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranitev pogojev za izvajanja programov nujnega zdravstvenega varstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in mrliško pregledne službe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 - nujno zdravstveno varstvo 

17079002 - mrliško ogledna služba 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo  

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe, ki 
nimajo možnosti drugega zavarovanje, katero je po zakonu o zdravstvenem varstvu dolžna kriti 
občina iz svojega proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

Zakon o lekarniški dejavnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- z zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti tudi tistim občanom nujno zdravstveno pomoč, ki niso 
zaposleni in nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja, kot določajo predpisi s področja 
zdravstvenega zavarovanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti sredstva za kritje zavarovanja občanom ter možnost cepljenja proti raku na 
materničnem vratu. 

41703 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za plačilo prispevkov za brezposelne osebe iz občine planiramo sredstva v višini 4.500 EUR za 
leto 2011 in 2012. 

17079002 - Mrliško ogledna služba  

Opis podprograma 

Stroški mrliško pregledne službe, katero je po zakonu o zdravstvenem varstvu dolžna kriti 
občina iz svojega proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

Zakon o lekarniški dejavnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-pregledne službe. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe. 

41701 - Mrliško-ogledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leto 2011 in 2012 planiramo sredstva v višini 3.300 EUR za mrliško pregledno 
službo. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V okviru kulture lokana skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem 
kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne 
infrastrukture. 

V okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da 
zagotvalja sredstva za izvedbo laokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za 
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne 
športne objekte. 

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotvalja tudi pogoje za opravljanje in razvoj 
mladinske dejavnosti. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je ohranjanje in vzdrževanje infratrukturne pogoje (prostor, oprema) ter 
pospeševanje kulturne, športna in mladinske dejavnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - ohranjanje kulturne dediščine 

1803 - programi v kulturi 

1804 - podpora posebnim skupinam 

1805 - šport in prostočasne aktivnosti 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine  

Opis glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične kulturne dediščine. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je vzdrževanje objektov na področju kulturne dediščine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 - nepremičnina kulturna dediščina 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina  

Opis podprograma 

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje spomeniško zaščitenih objektov in obnova in 
vzdrževanje kulturnega doma.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zaščita in vzdrževanje spomenikov. 

41825 – Vzdrževanje kulturnih in etnoloških spomenikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru sofinanciranja obnove spomeniško zaščitenih objektov planiramo v letu 2011 in 2012 
za 4.000 EUR proračunskih sredstev. 

1803 - Programi v kulturi  

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, 
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v 
kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture, 

- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali knjižničarsko dejavnost ter 
ohranjali interes za vključevanje novih projektov na področju kulture. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 - knjižničarstvo in založništvu 

18039003 - ljubiteljska kultura 

18039004 - mediji in avdiovizualna kultura 

18039005 - drugi programi v kulturi 
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18039001 - Knjižničarstvo in založništvo  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah za namen 
zagotavljanja knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu o knjižničarstvu in sicer za Knjižnico 
Lenart . 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- občanom čimbolj približati želeno literaturo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter 
dostopa do čim večjega obsega storitev. 

41801- Javni zavod - Knjižnica Lenart  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za financiranje programa Knjižnice Lenart planiramo sredstva v višini 17.066 EUR za leto 2011 
in v letu 2012 17.083 EUR proračunskih sredstev. 

18039003 - Ljubiteljska kultura  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za sofinanciranje delovanja kulturnih društev v 
občini in kulturnih prireditev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pomoč pri uresničitvi programa kulturnih društev, 

- s sofinanciranjem kulturnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečati interes za vključevanje v dejavnost kulture. 

41803 - JS RS za kulturne dejavnosti, društva  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za sofinanciranje JS RS za kulturne dejavnosti in sofinaciranje delovanja kulturnih društev se  
planiramo sredstva v višini 6.685 EUR za leto 2011 in 6.693 EUR za leto 2012. 

41816 - Mediji in avdiovizuakna kultura 

Za izdajo lokalnega časopisa Anine novice in sofinaciranje izdaje medobčinskega časopisa 
Ovtarjeve novice se namenijo sredstva v višini 20.200 EUR za leto 2011 in 2012. 
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41820 – Dtugi programi v kulturi 

Za upravljanje in tekočo vzdrževanje Kulturno – turističnega centra Sveta Ana se  nameni 6.250 
EUR za leto 2011 in 6.595 EUR za leto 2012.  

1804 - Podpora posebnim skupinam  

Opis glavnega programa 

Glavni program v okviru podpore posebnim skupinma vključuje sredstva za financiranje 
programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske 
skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja 
in druženja občanov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 – programi veteranskih organizacij  

18049004 - programi drugih posebnih skupin 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin  

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje progov drugih posebnih skupin. V letu 2011 se planirajo sredstva v višini 
3.606 EUR, za leto 2012 pa 3.639 EUR 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja 
občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti  

Opis glavnega programa 

Glavni program v okviru športa in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje 
programov na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v pospeševanju športnih aktivnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjati in vzdrževati javne športne objekte in povečati število občanov, ki se bodo ukvarjali s 
športom. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - programi športa 

18059001 - Programi športa  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje programov športa, delovanje 
športnih društev, izredne pomoči v športu in gradnja in vzdrževanje športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Zakon o društvih 

Zakon o športu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotoviti otrokom, učencem osnovnih in srednjih šol in občanom takšne športne objekte, ki 
bodo omogočali optimalne pogoje vadbe, boljšo kvaliteto športnega življenja in koristnejšo 
izrabo prostega časa, 

- pomoč pri uresničitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem vzpodbujanje 
interesnih dejavnosti občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba javnega razpisa. 

41812 - Sofinanciranje programov športa  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru podprograma šport bomo sofinancirali delovanje športnih društev in programov v višini 
4.610 EUR za leto 2011 in 4.650 EUR za leto 2012. 

41818 – Investicije v športne objekte 

Za poplačilo dolga na objektu športna dvorana Sveta Ana še ostane v letu 2011 534.990 EUR. 

41829 – Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane Sveta Ana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vzdrževanje športne dvorane Sveta Ana bomo namenili sredstva v višini 14.086 EUR za leto 
2011 in 14.480 EUR za leto 2012. 

41831 – Dozidava prostorov za fitnes pri  športni dvorani Sveta Ana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 se planirajo sredstva v višini 200.000 EUR za izgradnjo fitnes prostorov. 
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19 - IZOBRAŽEVANJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe izobraževanja zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izboraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih in višjega in visokega strokovnega 
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko izobraževanje izvaja OŠ Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je ohranitev programov izobraževanja, zagotovljanje plačila razlike cene 
vzgojno-varstvenih programov v vrtcih, financiranje na različnih področjih OŠ Sveta Ana ter 
omogočiti šolske prevoze učencem. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 - varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 - primarno in sekundarno izobraževanje 

1906 - pomoči šolajočim 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

Opis glavnega programa 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik 
varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju, se pravi v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in 
vzgojo predšolskih otrok. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 - vrtci  

19029001 - Vrtci  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za zagotavljanje sredstev razlike 
med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Sveta Ana in druge vrtce, v katere so 
otroci iz Občine Sveta Ana vključeni. Načrtovana sredstva upoštevajo stroške organiziranja dveh 
oddelkov in sicer za prvo in drugo starostno obdobje. Sredstva so zagotovljena tudi za 
investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v samem vrtcu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom, ki so v vrtcu in vzgojno varstvo nuditi 
vsem zainteresiranim staršem, 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

  Vzdrževanje objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s 
področja izvajanja predšolske vzgoje. 

41901- Plačila vrcu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Sveta Ana in v vrtcih drugih občin načrtujemo 
sredstva v višini 279.864 EUR za leto 2011 in 284.810 EUR za leto 2012. 

41910 – Nakup, gradnja in vzdrževanje vrtca  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za poplačilo dolga investicije izgradnja vrtca bo občina v letu 2011 namenila 193.016 EUR.   

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje  

Opis glavnega programa 

Glavni program 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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje 
obveznega in razširjenega programa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 - osnovno šolstvo 

19039002 – glasbena šola 

19039001 - Osnovno šolstvo  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za materialne stroške za OŠ 
Sveta Ana, tekmovanje učencev v znanju, program nadstandard za zgodnje učenje tujih jezikov, 
varstvo vozačev,  investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme ter računalnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotovitev sredstev za nadstandardne programe v osnovni šoli – znanje drugega tujega jezika 
že pri mlajših otrocih,  

- udeležba na medobčinskih tekmovanjih ter varstvo vozačev do odhoda avtobusa, 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa, kar zadeva tekoče in postopoma 
investicijsko vzdrževanje objekta osnovne šole. 

41902 – OŠ Sveta na - materialni stroški   

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za materialne stroške in nakup knjig za šolsko knjižnico se planiramo sredstva v višini 46.445 
EUR v letu 2011 in 47.571 EUR za leto 2012. 

41903 - OŠ Sveta Ana - tekmovanje učencev v znanju  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za tekmovanja učencev v OŠ Sveta Ana planiramo sredstva v višini 462  EUR v letu 2011 in 
473 EUR za leto 2012. 

41904 – OŠ Sveta Ana – dodatne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zgodnje učenje tujih jezikov, varstvo vozačev in sofinanciranje projektov planiramo sredstva 
v višini 6.927 EUR  v letu 2011 in 7.086 EUR za leto 2012.. 

41905 – OŠ Sveta Ana- nakup, gradnja in vzdrževanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nakup opreme in računalnikov ter vzdrževalna dela na  OŠ Sveta Ana planiramo sredstva v 
višini 12.264 EUR za leto 2011 in 9.505 EUR za leto 2012. 

41914 – Energetska prenova OŠ Sveta Ana in podružnice Lokavec 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2011 se načrtuje projekt obnove OŠ Sveta Ana. Pogoj za pričetek projekta je objava 
razpisa s katerim bi občina lahko prodobila sofinancerska sredstva.   

41916- OŠ – delež stroškov športne dvorane 

Na tej postavki so izkazani stroški, ko se športna dvorana nameni za izvajanje šolskih 
obveznosti. Planirajo se v višini 6.264 EUR za leto 2011 in 6.410 EUR za leto 2012. 

1906 - Pomoči šolajočim  

Opis glavnega programa 

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu . 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izpoljnevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilje je kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 - pomoči v osnovnem šolstvu 
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19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu  

Opis podprograma 

Zagotovljena so sredstva za regresiranje šolskih prevozov v skladu z Zakonom o osnovnem 
šolstvu ter za regresiranje šolskih prevozov za prilagojene programe.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- učencem zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim prevozom, kot to določa Zakon o osnovnem 
šolstvu, 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Omogočiti brezplačni prevoz do osnovne šole oziroma do vzgojno izobraževalnega zavoda v 
skladu z veljavno zakonodajo. 

41907 - Regresiranje prevozov v šolo  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za regresiranje šolskih prevozov planiramo sredstvav višini 45.000 EUR za leto 2011 in 46.035 
EUR za leto 2012. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe 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. 

Glede izvajanja nalog na področju socialnega varstva določata Zakon o socialnem varstvu in 
Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje vidimo v nudenju pomoči najšibkejšim občanom, zagotavliti izboljšanje 
kvalitete življenja vseh socialnih skupin ter v urejanju novih programov socialnega varstva 
posameznih ciljnih skupin. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 - varstvo otrok in družine 

2004 - izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine  

Opis glavnega programa 

Glavni program vartvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na 
lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa finančne spodbude za 
novorojence. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

2029001 - drugi programi v pomoč družini 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini  

Opis podprograma 

Gre za finančno spodbudo staršem ob rojstvu otroka, ki jo prejme eden izmed staršev vsakega 
novorojenca. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzpodbujanje rojstev z finančno spodbudo za pokrivanju stroškov, ki nastanejo z rojstvom 
otroka 

- financiranje svetovanja in pomoči otrokom, mladostnikom in staršem  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

20029001 - drugi programi v pomoč družini 

42002 – Pomoč staršem pri rojstvu otroka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru izvajanja finančne spodbude za novorojence planiramo sredstva v višini 4.000 EUR za 
leto 2011 in 2012 

42003- Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 

V letu 2011 in 2012 se planirajo sredstva v višini 1.000 EUR.  

 

42004- Svetovalni centri za pomoč družinam  

Za svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom in staršem se planirajo sredstva v višini 2.865 
EUR za leto 2011 in 2.930 EUR za leto 2012. 



 

186 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva  

Opis glavnega programa 

Glavni program izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje 
programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na domu, pomoči materialno 
ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je preprečevanje socialnih stisk. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Preprečevanje stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov,... 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 - centri za socialno delo 

20049002 - socialno vartvo invalidov 

20049003 - socialno varstvo starih 

20049004 - socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 - socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049001 - Centri za socialno delo  

Gre za financiranje nalog CSD Lenart, ki jih opravlja za občane iz Občine Sveta Ana in ki jih je 
v skladu s predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. 
Predvidena sredstva so načrtovana skladno s sklenjenimi pogodbami oziroma prevzetimi 
obveznostmi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje izvajanja nalog CSD Lenart za občane Občine Sveta Ana in izvajanje programov 
CSD Lenart za občane, potrebne socialne pomoči (pomoč družini na domu, pomoč starejšim na 
domu in druge oblike socialne pomoč). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razvijanje programov v okviru CSD Lenart. 

42006 - CSD Lenart - delovanje CSD Lenart  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje CSD Lenart planiramo sredstva v višini 11.007 EUR za leto 2011 in 11.183 EUR 
za leto 2012. 

42012 - Splošno koristno delo 

V letu 2011 in 2012 se planirajo sredstva v višini 1.000 EUR za izvajanje programa splošno 
koristnega dela.  
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20049002 - Socialno varstvo invalidov  

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje oskrbe v domovih invalidnim osebam, ki jim je občina v skladu s predpisi 
dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo. 
Zagotovljena so tudi sredstva za družinskega pomočnika, ki bo predvidoma eden postal. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- omogočiti domsko varstvo vsem invalidom, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih 
sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa zakon o socialnem varstvu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotavljanje domskega varstva invalidov. 

42011 - Družinski pomočnik  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za plačilo družinskih pomočnikov planiramo sredstva v višini 15.500 EUR v letu 2011 in 15.700 
EUR za leto 2012. 

20049003 - Socialno varstvo starih  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za regresiranje oskrbe v 
domovih za ostarele, ki jih je občina prav tako dolžna kriti iz proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- omogočiti domsko varstvo vsem ostarelim, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih 
sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa zakon o socialnem varstvu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotavljanje domskega varstva ostarelih. 

42011 - Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru financiranja domskega varstva v domovih planiramo sredstva v višini 60.000 EUR za 
leto 2011 in 60.500  EUR za leto 2012. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za sofinanciranje delovanja OZ 
RK Lenart. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pomoč pri uresničitvi programa organizacij rdečega križa in drugih humanitarnih organizacij, ki 
izvajajo razne oblike pomoči občanom, 

- dodeliti enkratno denarno pomoč socialno ogroženim osebam. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotovitev nemotenega delovanja programa za socialno varstvo drugih ranljivih 
skupin. 

42007 – Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru delovanja OZ RK Lenart se namenijo sredstva v višini 2.834 EUR za leto 2011 in 
2.899 EUR za leto 2012. 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski 
ravni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je zagotavljanje likvidnost proračuna, zagotavljanje rednega in pravočasnega 
plačevanja iz naslova dolga ter zagotavljanje ustrezne strukture vrnitve dolga. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga  

Opis glavnega programa 

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. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servsiranja občinskega dolga. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega vračila iz naslova javnega dolga. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019002 - stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov povezanih z 
zadolževanjem in odplačila obresti iz naslova zadolževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o financiranju občin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- nižanje stroškov zadolževanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvesti plačila v skladu s kreditnimi pogodbami. 

42201 – Odplačilo zadolževanja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru stroškov zadolževanj planiramo sredstva v višini 11.560 EUR v letu 2011 in 2012. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje 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. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja je  finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303 - splošna proračunska rezervacija 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč  

Opis glavnega programa 

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva 
za opravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, toča,.... 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je da s temi sredstvi omogočimo čim hitrejšo odpravo posledic po naravnih 
nesrečah. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju, in sicer čim hitrejša odprava posledic po naravnih 
nesrečah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 - rezerva občine 

23029001 - Rezerva občine  

Opis podprograma 

Gre za rezervo za naravne nesreče, ki je določena v Odloku o proračunu za leto 2011 in 2012. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o opdravi posledic naravnih nesreč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj tega podprograma je, da sredstva porabimo čim bolj koristneje. 

42301 - Rezerva za naravne nesreče  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezerva za naravne nesreče se planira v višini 10.500 EUR za leto 2011 in 2012. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija  

Opis glavnega programa 

Splošna proračunsak rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v 
sprejetem proraču in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bo pripomoglo 
natančno planiranje proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je zagotoviti finančna sredsta za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna 
ni bilo mogoče planirati. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija  

Opis podprograma 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v 
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o opdravi posledic naravnih nesreč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti finančna sredstva za nepredvidene situacije. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Čim manjša poraba teh sredstev. 

42302 - Splošna proračunska rezerva  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za splošno proračunsko rezervo planiramo 5.000 EUR proračunskih sredstev v letu 2011 in 
2012. 
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41 - REŽIJSKI OBRAT  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere obinske službe opravljajo skupno za vse ali 
večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega 
premoženja in drugih skupnih zadev. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki 
predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je 
odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog 
ob gospodarski porabi proračunskih sredstev. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603 - dejavnost občinske uprave 

0603 - Dejavnost občinske uprave  

Opis glavnega programa 

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter 
hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in 
gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Gospodrano ravnanje s proračunskimi sredstvi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - administracija občinske uprave 

    06039002 - razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in 
prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno 
pokojninsko zavarovanje) materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave...  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Zakon o občinskem redarstvu 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti občinske uprave, 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in 
drugih udeležencev v postopkih,  

- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi  in  

- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbni cilj je upešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

410601 - Stroški dela za RO  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za stroške dela režijskega obrata planiramo proračunska sredstva v višini 9.384 EUR za leto 
2011 in 9.505 EUR za leto 2012. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za pogodbena dela, tekoče vzdrževanje 
poslovne stavbe in investicijsko opremljanje občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotovitev delovnega mesta, 

- ohranitev objektov in javnih površin, 

- dobava za ogrevanje prostorov, elektrike ter vode, 

- odvažanje odpadkov, 

- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoteno izvajanje dela. 

40616 - Materialni stroški za delo režijskega obrata  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe delovanja v okviru materialnih stroškov v režijskem obratu planiramo sredstva v 
višini 370 EUR za leto 2011 in 320 EUR za leto 2012. 

40615 - Investicijsko opremljanje RO  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nakup opreme za čiščenje opreme planiramo sredstva v višini 3.500 EUR za leto 2011 in 
2.500 EUR za leto 2012. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer 
vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je predvsem, da aktiviramo brezposelne osebe in njihovo socializacijo, 
ohranjamo in razvojamo delovne sposobnosti ter razvoj novih delovnih mest. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 - aktivna politika zaposlovanja 
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1003 - Aktivna politika zaposlovanja  

Opis glavnega programa 

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest 
s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko javnih del na področjih, ki se financirajo iz 
občinskega proračuna oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju 
kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilje je aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje 
izobrazbe strukture brezposelnih ter zmanjšanje število brezposelnih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Predvsem je glavni cilj v tem, da zmanjšamo socialno ogroženost in stisko brezposelnih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 - povečanje zaposljivosti 

10039001 - Povečanje zaposljivosti  

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna 
dela). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- aktivirati brezposelne in njihovo socializacijo, 

- spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbni cilj je povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 

411001 - Program javnih del  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega podprograma so načrtovani izdatki za izvedbo programa javnih del. Program javnih 
del se izvaja na področju urejanja in vzdrževanja javnih površin in občinskih cest. Za programe 
javnih del planiramo sredstva v višini 21.353 EUR za leto 2011 in 21.615 EUR za leto 2012, 
sredstva bodo namenjena za osnovne plače, povračilo potnih stroškov prevoza na delo in iz dela, 
povračilo stroškov prehrane med delom, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevke za poškodbe pri delu, prispevke za zaposlovanje.   

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Promet, prometna infrstruktura in komunikacije zajema področje cesntega promega in 
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke ter vodne infrastrukture. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je predvsem v novi gradnji cest ter ohranjanje že obstoječe infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 - cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura  

Opis glavnega programa 

Glavni program 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 cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju cestnega prometa in infrastrukture je vzdrževanja občinskih cest ter 
v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem 
prometu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 - upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

Opis podprograma 

Ta podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), 
upravljanje in tekoče vzdrževanja javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče 
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za 
umirjanje prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času in ob vsakem 
vremenu, 

- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je vzdrževanje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. 

41302 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za tekoče vzdrževanje občinskih cest z zimsko službo je planirano 305.000 EUR proračunskih 
sredstev za leto 2011 in 309.000 EUR za leto 2012. 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe Varovanja okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja 
okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.  

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča 
dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj občine je predvsem v izboljšanju stanja vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja, izgradnja čistilnih naprav ter zbirati odpadke in jih nato na ustrzen način odstraniti.   

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 - zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

Opis glavnega programa 

Glavni program zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje 
in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v preprečevanju odlaganja odpadkov drugih mestih, ki ni namenjeno za 
odlaganje odpadkov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 - ravanje z odpadki 

15029001 - Ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 

Načrtujejo se sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Zakon o ohranjanju narave 

41501- Zbiranje odpadkov  

Načrtujejo se sredstva za odvoz odpadkov z javnih mest in za izgradnjo ekoloških otokov. Za 
letob 2011 se planirajo sredstva v višini 10.350 EUR za leto 2012 pa 5.350 EUR. 

41502 – Odlagališča odpakov  

Investicijski transferi se planirajo v višini 6.800 EUR za leto 2011 in 7.200 EUR za leto 2012. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje 
z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in 
ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje. Vzpostavitev oziroma izgradnja 
širokopasovnega omrežja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1603 - komunalna dejavnost 

1605 - spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 - upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna,..) 

1603 - Komunalna dejavnost  

Opis glavnega programa 

Glavni program 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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju osnovne komunalne dejavnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvami realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1603900 – Urejanje pokopališč 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zgledno vzdrževano in urejeno pokopališče in okolica pokopališča. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti z razpoložljivimi sredstvi investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo 
pokopališč in infrastrukture. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z urejenimi pokopališči. 
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41605 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe pokopališča in mrliške veže, kjer so vključene vse dejavnosti, ki so potrebne za 
izvajanje nemotene pokopliške dejavnosti v višini 15.900 EUR za leto 2011 in 16.300 EUR za 
leto 2012. Za leto 2011 in  2012 se planirajo sredstva v višini 100.000 EUR za ureditev 
parkirišča pod mrliško vežic in postavitev žarnega zidu.  

16039004 - Praznično urejanje naselij  

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za urejanje okolice, kjer v glavnem gre za prednovoletno okraševanje 
centra. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter 
zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini. 

41601 - Praznično urejanje naselij  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za praznično urejanje naselij planiramo sredstva v višini 5.500 EUR za leto 2011 in 5.000 EUR 
za leto 2012. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti  

Opis podprograma 

Znotraj tega programa se načrtujejo sredstva za stroške zaračunavanja taks, ki jih za občino 
opravljajo javna podjetja in stroški vzdrževanja okolice in centrov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora 

41604 – Druge komunalne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2011 se planirajo stroški v višini 13.000 EUR in v letu 2012 13.300 EUR. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Opis glavnega programa 

Glavni program spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam 
za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na 
stanovanjskme področju. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbujanje stanovanjske gradnje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je prav tako spodbujanje stanovanjske gradnje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  

16059003 - drugi programi na stanovanjskem področju 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju  

Opis podprograma 

Sredstva so načrtovana za gradnjo stanovanj in sicer za načrte in druge projektne dokumentacije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o graditvi objektov 

Zakon o urejanju prostora 

Stanovanjski zakon 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- spodbujanje stanovanjske gradnje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je prav tako spodbujanje stanovanjske gradnje. 

41600 – Večstanovanjski objekt 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru gradenj stanovanj planiramo proračunska sredstva v višini 30.000 EUR za načrte in 
drugo potrebno projektno dokumentacijo. 

41602 – Upravljanje in vzdrževanje stanovanj 

Za vzdrževanje stanovanj, ki so v lasti občine se namenijo proračunska sredstva v višini 2.400 
EUR za leto 2011 in 2.460 EUR za leto 2012. 
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C - Račun financiranja  

40 - OBČINSKA UPRAVA  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski 
ravni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je zagotavljanje likvidnost proračuna, zagotavljanje rednega in pravočasnega 
plačevanja iz naslova dolga ter zagotavljanje ustrezne strukture vrnitve dolga. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga  

Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servsiranja občinskega dolga. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega vračila iz naslova javnega dolga. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 – odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 
zadolževanje 

22019001 – odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – 
domače zadolževanj  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o financiranju občin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- nižanje stroškov zadolževanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvesti plačila v skladu s kreditnimi pogodbami. 
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42201 - Odplačila zadolževanja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za odplačilo kreditov planiramo sredstva v višini 11.786 EUR za leto 2011 in 18.133 EUR za 
leto 2012. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

04029001 – Informatizacija uprave  

OB181-07-0012 – Projekt širokopasovnega omrežja 

Namen in cilj: Dostop do sodobnih odprtih širokopasovnih elektronskih komunikacij vsem prebivalcem, ki to 
želijo, ne glede na geografsko lego njihovega gospodinjstva, izboljšanje konkurenčnosti  in možnosti za gospodarski 
razvoj, izboljšanje kvalitete življenja, enakopravne možnosti prebivalcev. Cilj je zagotovitev odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacija  za vsa gospodinjstva na območju občine. 

Stanje projekta: v pripravi:  Predvideno sofinanciranje preko javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, Prednostna 
usmeritev: 2.2. Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.. Občina Sveta Trojica je nosilna občina v projektu javno zasebnega 
partnerstva Gradnja, upravljanje in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
občinah Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v  
Sov. Goricah,  Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas, s katerim se bo po objavi državnega razpisa tudi 
kandidiralo za sredstva. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav  

 

OB181-07-0001 - Pisarniško pohištvo za občinsko upravo  

Namen in cilj: Zagotovitev pogojev za delo uprave, izvajanje postopkov in hranjenje dokumentacije. Novo 
pisarniško pohištvo kupujemo v omejenem obsegu in to tiste vrste, ki jih nujno potrebujemo (npr. ognjevarne 
arhivske omare) in tisto  s katerimi nadomeščamo dotrajano obstoječe pohištvo. 

Stanje projekta: V pripravi. Nakup se izvaja postopoma, preko leta. 

OB181-07-0002 – Oprema za tiskanje in razmnoževanje  
Namen in cilj: Nadomeščanje  zastarele ali trajno okvarjene opreme za tiskanje in razmnoževanje. 

Stanje projekta: V pripravi. Nakup po potrebi, v primeru nepopravljive okvare obstoječe opreme ali potrebe po novi  
opremi. 

OB181-07-0003 – Telekomunikacijska oprema  
Namen in cilj: Nadomeščanje trajno okvarjene telekomunikacijske opreme. 

Stanje projekta: V pripravi. Nakup po potrebi. 

     OB181-07-0006 - Nakup računalniške in programske opreme  
Namen in cilj: Nadomeščanje  zastarele ali trajno okvarjene računalniške opreme (en računalnik na leto) in z 
namenom izvajanja dejavnosti Občinske uprave nakup in posodobitve programske opreme (npr. računovodska). 

Stanje projekta: V pripravi. Nakup  po potrebi 

OB181-07-00007 - Nakup drugega pohištva  

Namen in cilj: V primeru potrebe za dodatno pohištvo v občinski avli  in vinoteki . 

Stanje projekta: V pripravi. Nakup pohištva po potrebi 

OB181-07-0009 - Nakup opreme za čiščenje  

Namen in cilj: Izvajanje dejavnosti režijskega obrata, predvsem na področju urejanja prostora. 
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Stanje projekta: V pripravi. 

OB181-09-0002 – Ureditev fasade na občinski zgradbi in arhive  

Namen in cilj: Obnova zunanjosti SV fasade na občinski zgradbi , za potrebe shranjevanja upravnih zadev pa 
ureditev arhive. 

Stanje projekta: V pripravi. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

OB181-07-0014 – Nakup opreme za požarno varnost- požarna taksa  

Namen in cilj: Povečanje varnosti ljudi in premoženja, znižanje stroškov posledic nesreč in povečanje varnosti pri 
posredovanju. 

Stanje projekta: V izvajanju 

OB181-07-0016 – Nakup opreme za reševanje - PGD Sveta Ana  
Namen in cilj: Povečanje varnosti ljudi in premoženja, znižanje stroškov posledic nesreč in povečanje varnosti pri 
posredovanju. 

Stanje projekta: V izvajanju 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB181-07-0018 – JP Lokavec Pogled 704-670  
Namen in cilj: Izboljšanje prometne varnosti, povečanje kvalitete življenja in vrednosti premoženja gospodinjstvom 
ob cesti, izboljšanje možnosti razvoja turizma, kmetijstva, storitvenih in drugih dejavnosti,  skrajšanje potovalnih 
hitrosti 

Stanje projekta: Pričetek del v letu 2012. 

OB181-07-0019 – JP Zg. Ščavnica – Rožengrunt 704-421  

Namen in cilj: Izboljšanje prometne varnosti, povečanje kvalitete življenja in vrednosti premoženja gospodinjstvom 
ob cesti, izboljšanje možnosti razvoja turizma, kmetijstva, storitvenih in drugih dejavnosti,  skrajšanje potovalnih 
hitrosti 

Stanje projekta: Pričetek del v letu 2011. 

OB181-07-0024 – JP Zg. Ročica – Medved 704-261  

Namen in cilj: Izboljšanje prometne varnosti, povečanje kvalitete življenja in vrednosti premoženja gospodinjstvom 
ob cesti, izboljšanje možnosti razvoja turizma, kmetijstva, storitvenih in drugih dejavnosti,  skrajšanje potovalnih 
hitrosti 

Stanje projekta: Pričetek del v letu 2010. 

OB181-09-0004 – JP Krivi vrh – Gmajna 704-234  

Namen in cilj: Izboljšanje prometne varnosti, povečanje kvalitete življenja in vrednosti premoženja gospodinjstvom 
ob cesti, izboljšanje možnosti razvoja turizma, kmetijstva, storitvenih in drugih dejavnosti,  skrajšanje potovalnih 
hitrosti 

Stanje projekta: Pričetek del v letu 2010. 

OB181-07-0033 –Projekti za ceste 

Namen in cilj: Pridobitev tehničnih in ekonomskih pogojev za gradnjo, s tem njena optimalna izvedba, znižanje 
stroškov in časa  izvedbe. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

    OB181-11-0002 – JP Žice – Škof Perko 704-300  
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Namen in cilj: Izboljšanje prometne varnosti, povečanje kvalitete življenja in vrednosti premoženja gospodinjstvom 
ob cesti, izboljšanje možnosti razvoja turizma, kmetijstva, storitvenih in drugih dejavnosti,  skrajšanje potovalnih 
hitrosti 

Stanje projekta: Pričetek del v letu 2011. 

OB181-11-0002 – JP Žice – Kegl 704-450  

Namen in cilj: Izboljšanje prometne varnosti, povečanje kvalitete življenja in vrednosti premoženja gospodinjstvom 
ob cesti, izboljšanje možnosti razvoja turizma, kmetijstva, storitvenih in drugih dejavnosti,  skrajšanje potovalnih 
hitrosti 

Stanje projekta: Pričetek del v letu 2011. 

OB181-11-0003 – JP Dražen vrh – Zg. Velka 704-460  

Namen in cilj: Izboljšanje prometne varnosti, povečanje kvalitete življenja in vrednosti premoženja gospodinjstvom 
ob cesti, izboljšanje možnosti razvoja turizma, kmetijstva, storitvenih in drugih dejavnosti,  skrajšanje potovalnih 
hitrosti 

Stanje projekta: Pričetek del v letu 2012. 

OB181-07-0019 – Izgradnja pločnika Kremberk – Ledinek  
Namen in cilj: Izboljšanje prometne varnosti, povečanje kvalitete življenja in vrednosti premoženja gospodinjstvom 
ob cesti, izboljšanje možnosti razvoja turizma, kmetijstva, storitvenih in drugih dejavnosti,  skrajšanje potovalnih 
hitrosti 

Stanje projekta: Pričetek del v letu 2012. 

OB181-10-0006 – Ureditev vaškega jedra v naselju Lokavec  
Namen in cilj: Izboljšanje prometne varnosti, povečanje kvalitete življenja in vrednosti premoženja gospodinjstvom 
ob cesti, izboljšanje možnosti razvoja turizma, kmetijstva, storitvenih in drugih dejavnosti. 

Stanje projekta: Pričetek del v letu 2011. 

OB181-07-0041 - Investicijski nadzor  
Namen in cilj: Zagotovitev izvedbe kvalitetnih ukrepov, znižanje stroškov kasnejših  popravil, vzdrževanja,… 

Stanje projekta: v pripravi. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa  

OB181-09-0015 – Ureditev regionalne ceste R III 

Namen in cilj:  Nadaljevanje investicije v rekonstrukcijo regionalne ceste R III ( center Svete Ane – križišče za 
Trate). 

Stanje projekta: Projekt se bo nadaljeval v letih 2012 in 2013. 

13029004 - Cestna razsvetljava  

OB181-08-0006 - Novogradnje javne razsvetljave  

Namen in cilj: Izboljšanje prometne varnosti,kvalitete bivanja,  znižanje stroškov vzdrževanja JR, z novogradnjo 
ustrezne JR na območjih nove komunalne ureditve naselij in mestih, kjer se z JR  bistveno poveča prometna varnost. 

Stanje projekta: v pripravi 

OB181-11-0005 – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 

Namen in cilj: Zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk, vgradnja regulatorjev in krmilnih 
sistemov osvetljevanja, oprema za učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne 
razsvetljave, oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa javne razsvetljave. 

 Stanje projekta: Projekt se bo izvajal v letih 2011 in 2012. 



 

205 

 

13029006 – Investicijsko vzdrževalna dela   

OB181-07-0037 – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 

Namen in cilj: Ureditev trga naselja Svete Ana z izgradnjo tržnice in razgledne ploščadi. 

 Stanje projekta: Projekt se bo izvajal v letih 2011 in 2012. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

OB181-09-0016 - Ekološki otoki  

Namen in cilj: Zmanjšanje negativnih  vplivov na okolje , preko  ločenega zbiranje odpadkov, povečanja sortiranja 
odpadkov na izvoru, zmanjšanjih količin odpadkov na deponiji, povečanje reciklaže. 

Stanje projekta: Projekt se konstantno izvaja. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

OB181-09-0013 –Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Lokavcu 

Namen in cilj: Odvajanje odpadnih fekalnih vod  ČN Lokavec   in njihovo čiščenje preko  komunalne fekalne 
kanalizacije za naselje Lokavec. Izgradnja ČN velikosti PE 420 . 

Stanje projekta: V izvedbi. Za projekt je predvideno sofinanciranje SVLR iz proračuna EU. 

OB181-07-0044 - Nakup zemljišč za ČN 

Namen in cilj: Pridobitev zemljišč ob trasi izgradnje ČN v Lokavcu. 

Stanje projekta: v pripravi . 

OB181-07-0048 - Investicijski nadzor  
Namen in cilj: Kvalitetna izvedba del, znižanje stroškov kasnejšega  vzdrževana, popravil,…. 

Stanje projekta: v izvedbi 

OB181-07-0043 - Novogradnje kanalizacije 

Namen in cilj: Odvajanje odpadnih fekalnih vod preko  komunalne fekalne kanalizacije za naselja .Cilj priključiti 
čim več prebivalcev  na kanalizacijski sistem. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

OB181-07-0042- Načrti in druga projektna dokumentacija – kanalizacija in 
ČN  

Namen in cilj: Pridobitev tehničnih, ekonomskih in pravnih podlag za izvedbo projekta, s tem njegova hitrejša in 
cenejša realizacija. 

Stanje projekta: v pripravi. 

OB181-07-0045 – Izgradnja malih ČN 

Namen in cilj: Čiščenje odpadnih fekalnih vod gospodinjstev na območjih občine, kjer zaradi razpršenosti poselitve 
in geografskih značilnosti ne bo izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in odvajanje odpadnih vod na večje čistilne 
naprave. Sofinanciranja projektov preko letnega javnega razpisa. 

Stanje projekta: v pripravi 

16029003 - Prostorsko načrtovanje  

OB181-07-0050 – OPPN za obrtno cono 

Namen in cilj: Določitev oblike, vrste in vrednosti komunalne opreme na območju industrijske cone. S sprejetim 
programom je omogočena gradnja objektov in  obračun komunalnega prispevka. 
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Stanje projekta: v izvedbi. 

OB181-11-0004 – OPPN center Lokavec 

Namen in cilj: Namen je urejanje večjih območij na stavbnih zemljiščih v ureditvenem območju občine, kar 
izvajamo v obliki Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Lokavec.  

Stanje projekta: v pripravi. 
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16039001 - Oskrba z vodo  

OB181-07-0056 – Izgradnja regionalnega vodovoda 

Namen in cilj: Izboljšanje kvalitete in količine pitne vode na območju občine, varnosti dobave preko izgradnja 
glavnega  oskrbovalnega vodovoda (Maribor-Lenart-Benedikt) , s katerim se nadomesti  obstoječi tranzitni 
cevovoda Maribor-Lenart-Benedikt (delno je star cevovod grajen tudi z azbestnimi cevmi). Projekt »Oskrbe SV 
Slovenije s pitno vodo« je regijskega značaja, nosilna občina je Lenart, predvideva se sofinanciranje investicije s 
strani EU in države. 

Stanje projekta: v izvajanju 

OB181-07-0057 – Projekti MB vodovoda 

Namen in cilj: Pridobitev optimalnih tehničnih, ekonomskih, pravnih podlag za izvedbo investicije ter pripravo 
projekta za sofinanciranje EU in države. 

Stanje projekta: v izvedbi. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

OB181-07-0060 –Ureditev parkirišča pod mrliško vežo 

Namen in cilj: Za potrebe uporabnikov pokopališča se bo uredilo večje število parkirnih prostorov. 

 Stanje projekta: Pričetek del v letu 2011. 

OB181-07-0061- Žarni zid na pokopališču Sveta Ana  

Namen in cilj: Pridobitev več prostora za pokope. 

Stanje projekta: Pričetek del 2012. 

OB181-10-0004- Ureditev Evangeličanskega pokopališča  

Namen in cilj: Ohranjanje kulturne dediščine. 

Stanje projekta:v izvedbi. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč  

OB181-07-0069 - Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč Sveta Ana  

Namen in cilj: Zagotovitev pogojev za bivanje v obliki izgradnje komunalne opreme na območjih novogradnje 
stanovanjskih objektov. 

Stanje projekta: v pripravi. 

OB181-07-0070 - Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč Lokavec  

Namen in cilj: Zagotovitev pogojev za bivanje v obliki izgradnje komunalne opreme na območjih novogradnje 
stanovanjskih objektov. 

Stanje projekta: v pripravi. 

OB181-07-0053 –Obrtna cona - komunalna oprema  

Namen in cilj: Zagotovitev pogojev potencialne kupce v obliki  izgradnje komunalne opreme na območju obrtne 
cone. 

Stanje projekta: v pripravi. 

16069002 - Nakup zemljišč  

OB181-07-0071 - Nakup zemljišč za gradnjo 
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Namen in cilj: Povečanje občinskega premoženja z namenom hitrejšega in kvalitetnejšega usmerjanja razvoja 
občine. 

Stanje projekta: v pripravi 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina  

OB181-07-0074 – Inv.-vzdrževanje kulturno – etnoloških spomenikov 

Namen in cilj: Ohranjanje kulturne dediščine, izboljšanje njihove dostopnosti javnosti, razvoj turizma, kulture. 
Sofinanciranja projektov preko letnega javnega razpisa. 

Stanje projekta: v pripravi 

18059001 - Programi športa  

OB181-07-0079 – Novogradnja telovadnice  

Namen in cilj: Ohranjanje funkcionalnih in ekonomskih značilnosti premoženja ter omogočanje športne aktivnosti 
prebivalstvu, vseh generacija,  razvoj športno društvenih aktivnosti, rekreacije in s tem pozitivni vplivi na zdravje in 
počutje prebivalstva, socialne stike. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

OB181-12-0001- Fitnes prostori 
Namen in cilj: Razvoj športne infrastrukture in s tem možnosti za športne dejavnosti društev in rekreacijo različnih 
starostnih skupin.  

Stanje projekta: V pripravi. 

19029001 - Vrtci  

OB181-07-0084 – Adaptacija in novogradnja OŠ Sveta Ana z vrtcem 

Namen in cilj: Ohranjanje in izboljšanje premoženja, izboljšanje možnosti za izvajanje dejavnosti predšolske 
vzgoje, povečanje varnosti. 

Stanje projekta: v izvajanju 

19039001 - Osnovno šolstvo  

OB181-07-0086 – Računalniško opremljanje v OŠ Sveta Ana  

Namen in cilj: Izboljšanje možnosti izvajanja šolskih aktivnosti in lažji dostop učencem do novih  znanj, 
omogočanje uporabe  sodobnih šolskih pripomočkov, novih učnih pristopov. 

Stanje projekta: v pripravi. 

OB181-07-0087 – Inv. vzdrževalna dela v OŠ Sveta Ana  

Namen in cilj: Izboljšanje možnosti izvajanja šolskih aktivnosti. 

Stanje projekta: v pripravi. 

OB181-10-0008 – Nakup čistilnega stroja  

Namen in cilj: Za potrebe čiščenja športne dvorane se je pristopilo k nakupu čistilnega stroja. 

Stanje projekta: v pripravi. 

OB181-11-0001 – Energetska prenova OŠ Sveta Ana  

Namen in cilj: Zamenjava stavbnega pohištva in obnova fasade na OŠ Sveta Ana.  

Stanje projekta: v pripravi. 
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16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB181-11-0006 - Načrti in druga projektna dokumentacija za večstanovanjski 
objekt  

Namen in cilj: Pridobitev tehničnih, ekonomskih in pravnih osnov za odločitev o gradnji. 

Stanje projekta: v pripravi. 
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LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN 
STAVRNEGA PREMOŽENJA OBČINE SVETA ANA V 

SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2011 in 2012 

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj namerava 
občina v prihodnjem letu prodati, in sicer upoštevajoč 80. č člen ZJF. Ta program določa spremembe v 
bilanci stanja občinskega finančnega premoženja. 
 
Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja predlaga občinskemu svetu župan. 
Program prodaje občinskega finančnega premoženja vsebuje okviren seznam naložb.  

 

PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA V LETIH 
2011 IN 2012 

 PRODAJA: 

 

 

 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m
2
 

Cena/m
2 

brez DDV 
Vrednost  

v EUR 

Stavbno 
zemljišče 497/4 Žice 

 10.900 15,00 163.500,00 

Stavbno 
zemljišče 497/5 Žice 12.099 15,00 181.485,00 

Stavbno 
zemljišče 497/6 Žice 2.336 15,00 35.040,00 

Stavbno 
zemljišče 497/7 Žice 18.862 15,00 282.930,00 

Stavbno 
zemljišče 315/5 Kremberk 181 13,26 2.400,00 

Stavbno 
zemljišče 104 Krivi vrh 999 13,00 12.987,00 



 

211 

 

 NAKUP: 

 

KULTURA 
Parcelna  
številka 

k.o. Površina/m
2
 Cena/m

2
 

Vrednost  
v EUR 

 

Pašnik 92/3 Zg.Ročica 366 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

Njiva 97 Zg.Ročica 2025 
na podlagi 

cenitve 

Na podlagi 
cenitve 

 

 

Travnik 98/1 Zg.Ročica 795 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

Sadovnjak 74 Krivi vrh 1292 na podlagi 
cenitve 

Na podlagi 
cenitve 

 

gozd 156/1 Krivi Vrh 63 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

travnik 156/2 Krivi Vrh 434 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

travnik 157/1 Krivi Vrh 112 na podlagi 
cenitve 

Na podlagi 
cenitve 

 

sadovnjak 162/1 Krivi vrh 346 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

dvorišče 317/1 Kremberk 20 na podlagi 
cenitve 

Na podlagi 
cenitve 

 

dvorišče 4/1 Krivi Vrh 27 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

dvorišče 14/2 Krivi Vrh 57 na podlagi 
cenitve 

Na podlagi 
cenitve 

 

dvorišče *48/1 Krivi vrh 23 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

dvorišče 61/4 Krivi vrh 10 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

dvorišče 61/6 Krivi vrh 136 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

travnik 82/1 Krivi vrh 3 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

Stavbišče *43 Krivi vrh 27 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

Sadovnjak 61/7 Krivi vrh Del 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

Sadovnjak 58/1 Krivi vrh Del 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

Sadovnjak 75 Krivi vrh Del 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

Sadovnjak 
 

78/1 Krivi vrh Del 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

Sadovnjak 122/8 Lokavec Del 
na podlagi 

cenitve 
Na podlagi 

cenitve 

 

Pot 
 122/10 Lokavec Del 

na podlagi 
cenitve 

Na podlagi 
cenitve 

 

Pot 
 122/4 Lokavec Del 

na podlagi 
cenitve 

Na podlagi 
cenitve 
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njiva 86/2 Krivi vrh Del na podlagi 
cenitve 

Na podlagi 
cenitve 

 

njiva 87 Krivi vrh Del na podlagi 
cenitve 

Na podlagi 
cenitve 

 

sadovnjak 99/2 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

sadovnjak 98 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

njiva 107/2 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

vinograd 106/2 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

travnik 108/1 Krivi vrh Del 
na podlagi 

 cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

travnik 108/3 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

njiva 109 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

njiva, travnik 111/1 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi 

 cenitve 
 

travnik 111/3 Krivi vrh Del 
na podlagi 

 cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

gozd 118/1 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi 

 cenitve 
 

njiva 376 Zg. Ščavnica  Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

travnik 375 Zg. Ščavnica Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

travnik 381/4 Zg. Ščavnica Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

travnik 383/2 Zg. Ščavnica  Del 
na podlagi 

 cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

travnik 381/7 Zg. Ščavnica Del 
na podlagi 

 cenitve  
Na podlagi 

 cenitve 
 

njiva 383/1 Zg. Ščavnica Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

travnik 381/3 Zg. Ščavnica  Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

njiva 382 Zg. Ščavnica Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

travnik 381/6 Zg. Ščavnica Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

vinograd 384/4 Zg. Ščavnica  Del 
na podlagi 

 cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

njiva 384/6 Zg. Ščavnica Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi 

 cenitve 
 

travnik 384/2 Zg. Ščavnica Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

sadovnjak 56/2 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

dvorišče 56/1 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

sadovnjak 54 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

sadovnjak 55 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

njiva 16/2 Krivi vrh Del 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

dvorišče 335/3 Kremberk 1548 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

pašnik, vinograd 335/4 Kremberk 3553 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

sadovnjak 1/1 Kremberk 284 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
 

sadovnjak 1/2 Kremberk 680 
na podlagi  

cenitve  
Na podlagi  

cenitve 
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NAČRT DELOVNIH MEST V OBČINI SVETA ANA ZA LETO 
2011 in 2012 

 
 

PREDLOG NAČRTA DELOVNIH MEST ZA LETO 2011 

 

Opis 
Tarifna 
skupina 

Število  
sistematiziranih 
delovnih mest 

Predvideno 
št. 

zaposlenih  
na dan 

31.12.2010 

Predvideno 
št. 

zaposlenih 
 v letu 2011  

Predvideno št. zaposlenih 
v letu 2012 

1 2 3 4 5 6 

I. 

Funkcionarji 

občin 

(župan) 

 

 1 
 

1 
 

 
1 
 

 
1 
 

JAVNI USLUŽBENCI 
I     
II     
III     
IV     
V 1 1 1 1 

VI/1+VII/2 4 4 4 4 

VII+VIII+IX 0 0 0 0 

Pripravnik  0 0 0 

STROKOVNO TEHNIČNA DELOVNA MESTA 

V. 1 0,675 0,675 0,675 

II. 1 0,2 0,2 0,2 

Delo za 
določen čas 

0 0 0 0 

 
 
 
 

II. 

 

 

 
Zaposleni, ki se 

jim sredstva 

za plače 

zagotavljajo na 

podlagi Zakona 

o javnih 

uslužbencih 

ZJU-UPB-2(Ur. 

l. RS št. 32/06) 

in Zakona o 

sitemu plač v 

javnem sektorju 

ZSPJS-UPB 6 

Ur. l. 110/2006) 

  
SKUPAJ 

(II): 

 
7 

 
5,875 

 
5,875 

 
5,875 

 
SKUPAJ ( I + II ): 

 
8 

 
6,875 

 
6,875 

 
6,875 
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PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2012 

 

 
 

 
 

 
Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih. Pri pripravi 
predloga je bil smiselno upoštevan pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov. S kadrovskim 
načrtom je prikazano dejansko stanje zaposlenosti na delovnih mestih. V skladu z delovnim področjem 
občinske uprave pa je za leto 2011 in 2012 določeno predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih 
mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas ali 
zaposlitve pripravnikov.  
 
V tem trenutku je dejansko zasedenih šest delovnih mest in sicer delovno mesto župana, tajnika občinske 
uprave, referenta za okolje in prostor, administrativne sodelavke ter delovni mesti na področju financ in 
družbenih dejavnosti. V letu 2010 smo zaposlili gospodarja hiše – vzdrževalca (0,675 količnika 
zaposlitve)  in čistilko (0,2 količnika zaposlitve), preostali del zaposlitve opravljata v OŠ Sveta Ana.  
 
S predlaganim kadrovskim načrtom se bodo lahko izvajale najpomembnejše in prioritetne naloge občine 
(s področja družbenih dejavnosti, civilne zaščite, obrambe, načrtovanje in urejanje prostora, itd.). 

Opis 
Tarifna  
skupina 

Število  
sistematiziranih  
delovnih mest 

Predvideno 
št. 

zaposlenih  
na dan 

31.12.2011 

Predvideno 
št. 

zaposlenih 
 v letu 2012  

Predvideno št. zaposlenih 
v letu 2013 

1 2 3 4 5 6 

I. 

Funkcionarji 

občin 

(župan, 

podžupan) 

Nepoklicni 

podžupan 

 
 

1 

 
1 

1/2 

 
1 

1/2 

 
1 

1/2 

JAVNI USLUŽBENCI 
I     
II     
III     
IV     
V 1 1 1 1 

VI/1+VII/2 4 4 4 4 

VII+VIII+IX 0 0 0 0 

Pripravnik  0 0 0 

STROKOVNO TEHNIČNA DELOVNA MESTA 

V. 1 0,675 0,675 0,675 

II. 1 0,2 0,2 0,2 

Delo za 
določen čas 

0 0 0 0 

 
 
 
 

II. 

 

 

 

Zaposleni, ki 

se jim 

sredstva 

za plače 

zagotavljajo 

na podlagi 

Zakona o 

javnih 

uslužbencih 

ZJU-UPB-

2(Ur. l. RS št. 

32/06) in 

Zakona o 

sitemu plač v 

javnem 

sektorju 

ZSPJS-UPB 6 

Ur. l. 

110/2006) 

 

 
SKUPAJ 

(II): 

 
7 

 
5,875 

 
5,875 

 
5,875 

 
SKUPAJ ( I + II ): 

 
8 

 
6,375 

 
6,875 

 
6,875 


