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1 .  PRAVNE PODLAGE 

 

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se 

uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Pri pripravi 

predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov se  uporabijo 

naslednje predpise: 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 

101/13; v nadaljevanju: ZJF); 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 

105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 

99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101/13 – ZdavNepr; v nadaljevanju: 

ZUJF); 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 

št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14; v nadaljevanju ZIPRS1415); 

 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Uradni list RS, št. 46/03); 

 Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 

(Uradni list RS, št. 54/10); 

 Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00); 

 Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – 

popr.,138/06 in 108/08) in 

 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). 

 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list 

RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZURE; v nadaljevanju: ZR), in sicer: 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13). 

 

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov moramo upoštevati: 

 Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM), 

 Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 

 

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta občine upoštevajo: 

 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - 

ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF; v nadaljevanju: ZJU). 

 

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem pa morajo 

občine upoštevati: 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 

75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14; v nadaljevanju: ZSPDSLS). 

 

Priprava proračuna za leto 2015 in 2016  izhaja iz ocene realizacije proračuna za tekoče leto 2014 tako na 

prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani. Upoštevana so izhodišča, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo 

za finance za pripravo predlogov proračunov za leto 2015 in 2016, z dnem 16.10.2014. Proračunski priročnik 

za pripravo občinskih proračunov je pripravljen za leto 2015, občine pa lahko na podlagi tega priročnika 

pripravijo proračun za leto 2015 in 2016. 

Pri sami pripravi proračuna smo prav tako upoštevali vse usmeritve za pripravo proračuna in predlogov 

finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna po klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20124001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014220
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014960
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141522
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20032247
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103042
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usmeritve za strukturo proračuna (bilance, načrt razvojnih programov) in usmeritve za pripravo obrazložitev 

bilanc in načrta razvojnih programov. 

 

2 .  SPLOŠNO O PRORAČUNU  

 

Proračun je normativni akt, s katerim občina izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne porabe v 

okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, vseh prejemkov in 

izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja in upravljanje z javnim 

dolgom občine.  

 

Proračun sprejema najvišji organ oblasti, na državni ravni je to Državni zbor, v lokalni skupnosti pa sprejema 

proračun občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in namenskosti porabe proračunskega denarja je 

ustanovljeno Računsko sodišče, ki deluje kot samostojna in neodvisna institucija. Iz vsebinskega vidika je 

proračun temeljni finančni instrument, s katerim občina opredeli izvajanje svojih osnovnih nalog. Sprejeti 

proračun predstavlja v bistvu predračun občinskih prihodkov in izdatkov. Javni izdatki se v proračunu 

razvrščajo po namenih in po nosilcih v posamezne vrste izdatkov in se črpajo na podlagi posebnih postopkov 

in predpisov, ki veljajo za področje javnih financ. 

 

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).  

 

3 .  STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA  

 

Predlog občinskega proračuna mora biti Občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi: 

 Splošni del, 

 Posebni del, 

 Načrt razvojnih programov – NRP. 

 

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (po ekonomski klasifikaciji): 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov 

izkazujejo: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni 

prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije ter na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo: 

tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in plačila sredstev v 

proračun Evropske unije). 

B. Račun finančnih terjatev in naložb (izkazujejo se vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od 

prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup 

kapitalskih naložb). 

C. Račun financiranja (izkazujejo se 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). 

 

http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/proracun/
http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/normativni-akt/
http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/obcina/
http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/proracun/
http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/proracun/
http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/drzavni-zbor/
http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/proracun/
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/uvod?openForm
http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/proracun/
http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/obcina/
http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/proracun/
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA (po neposrednih proračunskih uporabnikih): 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni 

vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih 

uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih v 

skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, 

kontih in podkontih. 

 

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki 

proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan 

za prihodnja štiri leta. NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini 

v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko 

načrtovanje vnešeno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so torej vključeni odhodki, ki 

odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja). 

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo 

izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov: 

 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom), 

 43 – Investicijski transferi, 

 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč). 

 

IV. OBRAZLOŽITEV 

 splošnega dela proračuna, 

 posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna), 

 načrta razvojnih programov. 

 

PRORAČUN OBČINE - GRADIVO ZA OBČINSKI SVET 

----------------------------------------------------------------------------- 

ODLOK 

 

PRORAČUN – SPLOŠNI DEL 

 

PRORAČUN – POSEBNI DEL 

 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 

OBRAZLOŽITVE: 

SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 

POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

--------------------------------------------------------- 

LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA 

OBČINE 

-------------------------------------------------------- 

KADROVSKI NAČRT 
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4 .  KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN 

IZDATKOV 

 

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije 

proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah: 

 institucionalni, 

 ekonomski, 

 programski, 

 funkcionalni (COFOG). 

 

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov 

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 iz 

občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi 

neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Vsaka občina glede na 

organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo 

neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov. Na splošno bo najbolj 

tipična razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov v občini na naslednje institucionalne enote: občinski 

svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava oziroma notranje organizacijske enote občinske uprave (oddelki, 

uradi, režijski obrat) in morebitni skupni organ občinske uprave. 

 

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov 

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje 

iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.  

 

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov 

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji 

izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so 

določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.  

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o 

programski klasifikaciji izdatkov ločimo tri nivoje:  

Področja proračunske porabe so področja delovanja države (izraženo preko izdatkov državnega proračuna), za 

katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.  

Glavni programi so splošni, širše definirani programi za izvajanje strateških ciljev (navadno srednjeročnih in 

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

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 

02Ekonomska 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 
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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 stanovanjsko komunalna dejavnost 

17 Zdravstveno varstvo 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

19 Izobraževanje 

20 Socialno varstvo 

22 Servisiranje javnega dolga 

23 Intervencijski programi in obveznosti 

 

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov 

Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je 

namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma 

občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG 

klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. 

 

5 .  NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM 

PRORAČUNA  

 

Priprava navodil za pripravo proračuna občine 

Za finance pristojen organ občinske uprave posreduje neposrednim in posrednim uporabnikom navodilo za 

pripravo občinskega proračuna po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 

predloga državnega proračuna. Na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proračuna pripravijo 

neposredni porabniki predlog svojega finančnega načrta z obrazložitvijo, ga predložijo za finance pristojnemu 

organu občine. Navodila so bila posredovana z dnem 22.10.2014. 

 

Predlog proračuna 

Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa 

zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega sveta, na kateri bo predlog proračuna 

predstavljen in opravljena splošna razprava.  

Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu 

opravi javna razprava. Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme 

stališča in predloge ter naloži županu, da v roku sedem dni predloži občinskemu svetu popravljen predlog 

proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi občinskega sveta v njem upoštevani. Če občinski svet 

po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi 

občinskega sveta pošlje v javno razpravo župan. 

 

Javna razprava o predlogu proračuna 

Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni. V času javne razprave mora biti zagotovljen 

vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh 

občine ali zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine. Občina objavi način in rok za 

vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih spletnih straneh ali na 

krajevno običajen način. 

V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta ter zainteresirana 

javnost. Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu. Predsedniki delovnih teles 
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občinskega sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na njihovih 

sejah pojasnijo predlog proračuna občine. 

 

Dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu 

Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjen 

predlog proračuna občine in odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta 

obravnavala. Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani občinskega sveta 

vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta. Amandmaji se vložijo pisno 

pri županu. 

Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju 

med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo 

sredstva in za kakšen namen. 

Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, 

katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles občinskega sveta je upošteval 

pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb 

in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna. V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o 

prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o 

amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev 

amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja. 

Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjavi oziroma se 

župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev ter v kolikšnem času. Če 

župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in 

predložitev amandmaja članom občinskega sveta. Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da 

se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil 

predlagatelj. 

 

Sprejem proračuna 

Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun 

medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog 

občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku 

o proračunu občine. Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim 

sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine. 

Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in 

predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom strokovne službe lahko župan 

prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog uskladitve. 

Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave. 

Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v 

celoti in o odloku o proračunu občine. Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet. Če 

proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov 

predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo 

za hitri postopek za sprejem odloka. 

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem 

financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom občinskega sveta. 

Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za 

sprejem odloka. 

 

Rebalans poračuna 
 

Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine. Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo 

delovna telesa občinskega sveta, vendar o njem ni javne razprave. 

Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem 

dopolnjenega predloga proračuna. 
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I. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 

 

 

 

 

Zgornji graf prikazuje prihodke med obema letoma, iz njega je razvidno, da je v obeh letih največ davčnih 

prihodkov. Spodnji graf prikazuje prihodke v deležu po letu 2015 in 2016. 

 

PRIHODKI (v deležu):  
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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.  

Pri pripravi proračuna za leto 2015 in 2016 smo upoštevali  podatke Ministrstva za finance in znašajo 

davčni prihodki 1.621.875 EUR v letu 2015 in 1.628.753 EUR v letu 2016.  V primerjavi s preteklim letom 

je iz tega naslova  manj prihodkov. Povprečnina za leto 2014 znašala 536,00 EUR, medtem ko je v skladu 

z 46. členom ZIRS1415 za leto 2015 predvidena povprečnina v višini 525,00 EUR. Pri izračunu primerne 

porabe občin za leto 2015 in 2016 je upoštevana povprečnina v višini 525,00 EUR. Višina povprečnine še 

ni dokončna, saj so še predmet pogajanj med Vlado Republike Slovenije in združenji občin. Po zaključnih 

pogajanjih bodo znane višine primerne porabe, dohodnine in morebitne finančne izravnave. 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.  

 

Dohodnina za leti 2015 in 2016 je predvidena na podlagi povprečnine za leto 2015, in sicer v višini 525,00 

EUR. Višina dohodnine po letih: 

Realizacija 

2011 

Realizacija 

2012 

Realizacija 

2013 

Realizacija 

2014 

Plan 

2015 

Plan 

2016 

1.617.565,00 1.647.580,00 1.638.071,00 1.649.887,00 1.621.875,00 1.628.753,00 

 

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE 

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki od prometa nepremičnin in nadomestilo za 

uporabo stavnega zemljišča. Sem spadajo še davki na dediščine in darila, davek od prometa nepremičnin in 

zamudne obresti občanov na omenjene davke. Načrtujemo, da bo iz tega naslova za 55.625 EUR 

prihodkov v letu 2015 in za 57.225 EUR v letu 2016. 

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 

Znotraj domačih davkov na blago in storitve so zajeti davki na dobitke od iger na srečo, turistične takse, 

okoljske dajatve, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Načrtujemo, da bo iz tega naslova v obeh letih 

za cca 34.300 EUR prihodkov. 
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 

Znotraj teh prihodkov načrtujemo cca 65.000 EUR sredstev v letu 2015 in 2016. Znotraj teh prihodkov so 

prihodki od udeležb na dobičku, obresti, prihodki od najemnin (stanovanja, poslovni prostori, javna 

infrastruktura, zakupnine) in prihodki od podeljenih koncesij. 

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE 

Prihodki od upravnih taks in pristojbin smo jih glede na oceno realizacije leta 2014 zvišali in v obeh letih 

znašajo 3.300 EUR. 

712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova nadomestilo za degradacijo in 

uzurpacijo prostora v višini 2.500 EUR v vsakem letu in 100 EUR prihodkov od glob skupnega organa 

Medobčinskega redarstva in inšpektorata Maribor. 

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

Prihodki od prodaje blaga in storitev gre za prihodke iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodke iz 

naslova plačil vrtca otrok iz drugih občin (plačilo razlike ekonomske cene programa vrtca). V obeh letih 

načrtujemo za cca 83.000 EUR prihodkov. 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 

Med drugimi nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki iz komunalnega prispevka v višini 

185.000 EUR v letu 2015 in v višini 145.000 EUR v letu 2016. Komunalni prispevek je namenjen za 

komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, z vodo, kanalizacijo, cestami.  

V okviru teh prihodkov je predvideno tudi nakazilo prihodka od Zavoda za zapoposlovanje Republike 

Slovenije v okviru javnih del. Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu predvidimo tudi prihodke iz 

naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

upravičencem do družinskega pomočnika. Drugi nedavčni prihodki zajemajo tudi prihodke za najem, 

prihodki iz naslova pobiranja okoljskih dajatev, prihodki iz naslova nadomestil za uporabo javne površine. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 

V letu 2015 in 2016 ne načrtujemo prihodkov iz tega naslova. 

721 - PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 

V letu 2015 in 2016 ne načrtujemo prihodkov iz tega naslova. 

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). Gre za prihodke iz 

naslova prodaje stavbnih zemljišč. Zaradi nerealizirane prodaje v letu 2014, se načrtuje prodaja parcel za 



 

 - 98 - 

individualno gradnjo v Lokavcu in sicer v višini 99.500 EUR  v letu 2015 in  68.500 EUR v letu 2016. 

Vrednost je določena na podlagi cenitvenega poročila, ki je bilo izdelano v letu 2014.  

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 

INSTITUCIJ 

Predvideni so prihodki v skladu z 23. členom ZFO, in sicer se celotna  sredstva na osnovi spremembe 

ZIPRS1415 prenese iz leta 2014 v leto 2015 in to v višini 71.802 EUR. Za leto 2015 je iz tega naslova še 

predvidenih 71.802 EUR, v letu 2016 pa prav tako 71.802 EUR (seveda pod predpostavko, da Vlada RS ne 

bo sprejela sprememb na tem področju, ki pa se že napovedujejo). Sredstva iz tega naslova v letu 2014 (ki 

se prenesejo v leto 2015) so namenjena za modernizacijo LC 203-312 in JP 704-571. V 2015 in 2016 pa za 

stanovanjsko gradnjo. Finančne izravnave od 1.7.2012 več ni, zato predvidevamo, da je tudi ne bo v letu 

2015 in 2016. Finančna izravnava se dodeli občini, ki v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz 

glavarine ne more financirati primerne porabe ter se dodeli v višini razlike med primerno porabo občine in 

prihodki iz glavarine, ki ji pripadajo v skladu s prejšnjim členom. Zneske finančne izravnave ugotovi 

ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna ter sporoči občinam, ki jim je finančna 

izravnava dodeljena. Finančne izravnave, na podlagi podatkov in izračunov Ministrstva za finance, v 

prihodnjih dveh letih ne prejmemo, tako da smo v primerjavi z letom 2012 na tem kontu izgubili nekje 

33.000 EUR. Načrtovana so sredstva požarne takse, ki je namenjena zaščitni opremi gasilskih društev in jo 

gasilska društva tudi prejmejo. Z ozirom na to, da imamo v občini 3 družinske pomočnike, z izplačili 

presežemo višino odhodkov, ki smo jih glede na primerno porabo občine dolžni oz. upravičeni izplačati. 

Preplačan znesek sredstev, ki jih občina izplača družinskim pomočnikom nam vrne Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve, zato načrtujemo prihodke tudi iz tega naslova. 

Obrazložitev sprememb k drugi obravnavi proračuna za leto 2015 

74000111 Prejeta sredstva – projekti LAS 

Načrtovani prihodki v znesku 21.585,00 EUR za projekt »Stalna razstava Postič 2012«, s katerim smo se 

preko Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« prijavljali na javni razpis ARSTRP za 

evropska sredstva ne bodo realizirani/nakazani do izteka tekočega proračunskega leta, saj smo s strani 

ARSTRP prejeli poziv za dopolnitev in razjasnitev zahtevka v katerem zahtevajo natančno opredelitev 

vseh aktivnosti (časovnice po mesecih, dnevih in urah iz katerih je razvidno kdo in kdaj je izvajal določeno 

aktivnost) skupaj s podpornimi računi z natančno specifikacijo za izvedene storitve, material in delo. 

Dopolnitev zahtevka je v pripravi, a glede na tekoči datum ocenjujemo, da izplačilo ne bo realizirano v letu 

2014. 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije 

Obrazložitev sprememb k drugi obravnavi proračuna za leto 2015 

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada 

Občina je 1.12.2014 prejela s strani ARSKTRP poziv k obrazložitvi stvarnega stanja projekta »Ureditev 

kmečke tržnice«.  Občina je v predpisanem roku podala obrazložitev. Datum za izplačilo prične teči z 

dnem popolne vloge. Za izplačilo, se šteje datum prejema pošte (dopolnitve vloge). Plačilni roki za javni 

sektor so 30. dan, izplačilo bo izvedeno v letu 2015 

V leto 2016  se načrtujejo sredstva iz strukturnih skladov za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v    

Sveti Ani v višini 200.000 EUR 
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4 – ODHODKI 

 

Zgornji graf prikazuje odhodke, iz katerega je razvidno, da je v obeh letih največ investicijskih odhodkov. 

Spodnji graf prikazuje odhodke v deležu po letu 2015 in 2016. 

 

ODHODKI (v deležu): 

 

 

 

 

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 iz naslova povečanega obsega dela, drugi izdatki zaposlenim 

(jubilejne nagrade) ter druge izdatke zaposlenim (povračilo stroškov prehrane in stroškov prevoza na delo 

in iz dela), in sicer v skladu s kadrovskim načrtom. Plače in drugi izdatki v letu 2015 znašajo 223.659 EUR 

in v letu 2016 225.712 EUR. 

Pogajanja glede usklajevanja plač še potekajo na Vladi RS, zato smo za leto 2015 in 2016 predvideli 

stroške po oceni realizacije za leto 2014 in zaposlitvi vzdrževalca za dobo 1 leta. V primeru, da bodo 

sprejeti kakšni ukrepi bomo veljavno zakonodajo tudi upoštevali pri izplačilu le teh. 
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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 starševsko 

varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2015 in 

2016 predvidevamo cca 35.500 EUR sredstev. 

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 pogodbena in študentska 

dela, za različne članarine v neprofitnih institucijah, sejnine ter druge operativne odhodke posameznih 

proračunskih uporabnikov.   

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 

Za plačilo obresti od kreditov načrtujemo skupno 7.000 EUR v letu 2015 ter 6.800 EUR v letu 2016. Od 

tega je 3.000 EUR predvideno za plačilo obresti od kratkoročnega kredita in 4.000 EUR v letu 2015 in 

2016 od dolgoročnih kreditov.  

409 - REZERVE 

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko 

rezervo, v višini 20.000 EUR in 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. 

Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 5.000 EUR za vsako leto, iz katere se 

sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 

dogovorjenih nalog. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

410 - SUBVENCIJE 

Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa in pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja, ki pa ga je potrebno še sprejeti, saj gre za novo programsko obdobje in je veljavnost starega 

prenehala v letu 2014. Ukrepi pomoči v kmetijstvu in podeželju so regulirani z evropsko zakonodajo. Ker 

je pravilnik v fazi priprave na državnem področju za več občin, se v tem trenutku še ne ve, kakšni bodo 

ukrepi, ki se bodo lahko sofinancirali preko javnega razpisa. 

 

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 prejemkov in starševskega nadomestila 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. 
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Med družinskimi prejemki in starševskimi nadomestili načrtujemo izplačilo staršem ob rojstvu otroka v 

višini 7.000 EUR za vsako leto. Področje ureja Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za 

novorojence v Občini Sveta Ana. 

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi 

posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 

staršev. Načrtujemo še izplačilo za prevozne stroške učencev, regresiranje prehrane učencev in dijakov ter 

denarne nagrade. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo še izplačila za 

regresiranje oskrbe v domovih v višini ter izplačil, ki so namenjena za družinske pomočnike.  V letu 2015 

znašajo 420.178 EUR odhodkov  v letu 2016 znašajo 420.278 EUR. 

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

Ta podskupina javnofinančnih 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 obeh 

letih znašajo odhodki v višini cca 34.070 EUR. 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja  namenjamo 15.000 EUR, kar predstavlja izplačilo 

prispevka za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov.  

Največji del teh odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve v javnih zavodih. Ti izdatki so 

namenjeni predvsem OŠ Sveta Ana.  

Prav tako so v tem sklopu zajeti transferi Centru za socialno delo Lenart za izvajanje pomoči na domu in 

plačila oskrbe v domovih. 

 

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. Podrobneje so obrazloženi v posebnem delu proračuna. 

Vrednost je odvisna od investicijskih projektov, ki se ali se bodo izvajali. V letu 2015 znašajo ti odhodki 

974.531 EUR ter v letu 2016 997.010 EUR. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

 

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI 

NISO 

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so sredstva 

za investicije in opremo gasilskemu društvu PGD Sveta Ana. Gre za sofinanciranje gasilskega kombija v 

letu 2016 in 2017. V letu 2015 in 2016 se bo namenilo 20.000 EUR za sofinanciranje izgradnje malih 

čistilnih naprav.  

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 

Investicijski transferi zajemajo transfere OŠ Sveta Ana  za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme.  
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

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. 

 

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 

750 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

Občina Sveta Ana v letu 2015 in 2016 ne predvideva dajanja posojil in tudi vračilo danih posojil ne bodo 

realizirana, ker s strani Občine Sveta Ana, ni bilo danih posojil. 

751 - PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

Iz tega naslova ni predvidenih prihodkov v nobenem letu. 

752 – KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 

Iz tega naslova ni predvidenih prihodkov v nobenem letu. 

  

C - Račun financiranja  

5 - RAČUN FINANCIRANJA  

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.  

50 - ZADOLŽEVANJE  

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE  

Občina Sveta Ana se za potrebe upravljanja občinskega dolga lahko v letu 2015 in 2016 zadolži do višini 5 

% zadnjega sprejetega proračuna. 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

Za odplačilo kreditov planiramo sredstva v višini 66.666 EUR v letu 2015 in prav tako 2016.  

Obresti za najete kredite pa so upoštevane med tekočimi odhodki. 



 

 - 103 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I .  PO SEBNI  D EL  



 

 - 104 - 

II. POSEBNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

10 - OBČINSKI SVET  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, 

odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega 

sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje 

političnih strank. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega 

sistema v Občini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo 

stopnjo kakovosti življenja v občini. 

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 

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu, županu ter podžupanom nalagajo materialni 

predpisi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in 

pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi 

Republike Slovenije. Okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem 

funkcije župana, podžupana in svetnikov Občinskega sveta, ki jim jih nalagajo zakoni, ki urejajo njegove 

pristojnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto dodatnih nalog, 

predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 

Pomembna 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 referendumov 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
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01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Opis podprograma 

Znotraj dejavnosti občinskega sveta so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah delovanje 

občinskega sveta in odborov (sejnine, stroški seminarjev), materialni stroški za občinski svet in odbore 

(drugi splošni material) ter sredstva za  financiranje političnih strank. 

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 ciljev.  

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 samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih 

nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.  

Cilji so obravnava in sprejem raznih odlokov, zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, pravilnikov, 

navodil, smernic, priporočil ipd., ustanavljanje odborov, imenovanje njihovih članov, nadzorovanje 

župana, podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o odtujitvi in 

pridobitvi premoženja, ustanavljanje javnih zavodov itd. Občinski svet mora izkazati tudi pri odločanju in 

poznavanju stroke, tovrstnem sodelovanju z županom, podžupanom 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 – Sejnine občinskega sveta in odborov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru delovanja občinskega sveta in odborov načrtujemo sredstva namenjena za sejnine in udeležbe na 

seminarjih.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna 2014 in ocene realizacije 2014, ob upoštevanju števila svetnikov. 

 

10102 - Financiranje političnih strank 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah in v Sklepu o 

financiranju političnih strank Občine Sveta Ana. Strankam, ki so kandidirale kandidate oz. kandidatke na 

zadnjih volitvah za občinski svet, in katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripada 

na letni ravni 0,1680 EUR na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke. Višina sredstev, 

namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno 

proračunsko leto. Višine sredstev se planira 1.500 EUR v obeh letih. 
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10107 – Povračilo stroškov volilne kampanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji in Sklepa o delni povrnitvi stroškov 

volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Ana, organizatorjem volilne kampanje, ki so jim 

pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 

0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih 

sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. Organizatorji volilne kampanje 

za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so 

glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. 

Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem 

krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 

Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 

občinskemu svetu in računskemu sodišču.  V letu 2015 se planirajo sredstva za povrnitev stroškov v višini 

500 EUR. 

 

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 nad porabo javnih financ. V občini 

je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine.  

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne 

in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne 

politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne 

zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in 

davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. 

Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega 

gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov 

in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki 

so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje 

Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj. Poslanstvo občine na tem področju 

proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki 

je najvišji nadzorni organ občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 

stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge 

obremenitve čim bolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in 

razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji. Na področju upravljanja s proračunom je 

dolgoročni cilj na eni strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z 

državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja. Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti 

usmerjen tudi v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje 

odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč 

merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
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0203 - Fiskalni nadzor 

0203 - Fiskalni nadzor 

Opis glavnega programa 

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno 

porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno poročanje o 

rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županu. Z izvedbo nadzorov prispevamo k zmanjšanju 

nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev. 

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

Letni cilj je redno opravljanje nadzorov, v skladu s sprejetim letnim programom dela. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Opis podprograma 

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

računalniške in programske opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon 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, 

- pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:  

- in sicer ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, 

- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti 

do virov sredstev, 

 - ali se spoštujejo predpisi, ki urejajo posamezna področja porabe.  

Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za dosego cilja. 

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. 

20201 – Sejnine za nadzorni odbor 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te proračunske postavke so načrtovana sredstva, ki so potrebna za delovanje nadzornega odbora 

izplačilo sejni. 
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20203 – Materialni stroški nadzornega odbora 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za prevozne stroške in stroške seminarjev članov nadzornega odbora. 

 

30 - ŽUPAN  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, 

odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega 

sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje 

političnih strank. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega 

sistema v Občini Sveta Ana  in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo 

stopnjo kakovosti življenja v občini. 

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 

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu, županu ter podžupanom nalagajo materialni 

predpisi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in 

pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi 

Republike Slovenije. Okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem 

funkcije župana, podžupana in svetnikov Občinskega sveta, ki jim jih nalagajo zakoni, ki urejajo njegove 

pristojnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto dodatnih nalog, 

predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 

Pomembna 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 referendumov 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
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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 uravnoteženju javnih financ 

Zakon o lokalni samoupravi 

Predpisi Občine 

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  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače in prispevki, ki pripadajo županu za 

profesionalno opravljanje funkcije. Sredstva so načrtovana v skladu z zakonom in izhodišči Ministrstva za 

finance. 

Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z 

uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine. Župan Občine 

Sveta Ana se uvrsti v funkcijo župan VI, plačni razred 49., katerega vrednost trenutno znaša 2.821,49 EUR 

(44. a člen ZSPJS).  

Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka na delovno dobo in znaša 0,33% od osnovne plače za 

vsako zaključeno leto delovne dobe.  

30101 - Članarine  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za plačilo članarin v raznih institucijah kot so Skupnost 

občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Ustanova dr. Antona Trstenjaka ipd. 

30102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te proračunske postavke so sredstva namenjena za reprezentanco župana ter drugi splošni material 

in storitve. Glede na veljavni proračun leta 2014 smo sredstva za leti 2015 in 2016 znižali. 

30103 – Nadomestilo plače podžupana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te proračunske postavke so načrtovana sredstva, ki so namenjena podžupanu/podžupanji za 

nepoklicno opravljanje funkcije.  
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Podžupanu se plača določi podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni 

razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine.  

Podžupan Občine Sveta Ana, se uvrsti v funkcijo podžupan VI, katerega plačni razred je določen v 

razponu od 34 do 41. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih 

pooblastil.  

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če 

bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan prav tako ob upoštevanju obsega podžupanovih 

pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.  

Podžupanom ne pripada sejnina na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. 

V preteklem mandatu je bil podžupan uvrščen v 34 plačni razred ter  funkcijo opravljal nepoklicno, za kar 

je prejemal plačilo v višini 20 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljala poklicno. Za leto 2015 in 

2016 načrtujemo obseg sredstev v višini 4.200 EUR. 

30105 – Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega so proračunska sredstva namenjena prevoznim stroškom na službenih poteh ter drugim 

izdatkom za službena potovanja župana.  

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih 

posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju 

vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje 

javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To 

področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb.  

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 

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 

Zagotavljano je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem tudi 

zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ter izvedba 

protokolarnih dogodkov. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega 

glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje 

javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih. 

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 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za pokroviteljstvo občine ob raznih prireditvah, sredstva 

za zlate poroke, jubileje, protokolarna in poslovna darila, novoletni sprejem župana. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih  

Pravilniki občine 

30402 – Pokroviteljstvo občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obdaritev ob jubilejih in zlatih porokah naših občanov, kjer pripravimo za 

posameznika majhno protokolarno darilo. Prav tako se sredstva namenijo za različne sprejeme pri županu 

in protokolarna in poslovna darila. Za leto 2015 in 2016 načrtujemo obseg sredstev v višini 6.000 EUR. 

30401 – Nagrada dijakom in študentom 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob praznovanju občinskega praznika se podelijo denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom za 

posebne uspehe in dosežke  pri učnem uspehu. Sredstva se podeljujejo na podlagi razpisa. Za leto 2015 in 

2016 se načrtujejo sredstva v višini 2.650 EUR. 

 

 

40 - OBČINSKA UPRAVA  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih 

posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju 

vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje 
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javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To 

področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb.  

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 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 

Druge skupne administrativne službe vključujejo 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 

Cilj tega programa je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem tudi 

zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ter izvedba 

protokolarnih dogodkov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega 

glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje 

javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih. 

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 

 

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pripravo in objavo gradiva in sredstva za celostno 

podobo občine, ter obveščanje javnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

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

- objava občinskih predpisov v uradnih glasil, 

- celostna podoba občine zaradi prepoznavnosti in promocije. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Seznaniti občane z novostmi, ki se dogajajo v sami občini (projekti, dogodki, ipd.). 

40404 – Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelava celotne podobe občine zaradi prepoznavnosti in promocije, v sklopu te postavke gre predvsem za 

stoške izdelave in vzdrževanja spletne strani. 

40405 – Obveščanje domače in tuje javnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega so načrtovana sredstva za obveščanje občanov preko medijev, kot so radio, televizija, spletnih 

strani,... V skladu z oceno realizacije in glede na trenutne stroške smo sredstva predvideli v višini kot so v 

letu 2014. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za tradicionalni občinski praznik. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih  

Pravilniki občine 

40401 – Stroški občinskega praznika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob izvedbi občinskega praznika se zberejo ljudje in si vzamejo čas za stvari, ki si jih drugače ob tem 

tempu življenja marsikdo več ne more privoščiti. Na različnih prireditvah jim je predstavljeno samo 

delovanje občine skozi celo leto. Sredstva  se načrtujejo za izvedbo občinskega praznika in vse prireditve v 

sklopu občinskega praznika. Sredstva se načrtujejo v višini 6.000 EUR v letu 2015 in 2016. 

 

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.  

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja 

lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske 

uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 

potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih 

delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

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. 
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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 koordinacija 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, izmenjava izkušenj, 

pridobivanje strokovne pomoči, in sodelovanje občin v razmerjih z državo. 

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., kot so regionalne razvojne agencije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

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

- razvoj človeških virov, 

- razvoj gospodarstva, 

- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture. 

40610 - Druge oblike povezovanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tukaj so načrtovana sredstva za sofinanciranje projektov s področja regionalizma (MRA - Mariborska 

razvojna agencija Regionalne razvojne agencije za Podravje).  
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40618 – Sofinanciranje delovanja Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar 

Slovenskih goric 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi finančnega načrta načrtujemo znotraj te postavke 2.300 EUR sredstev za vsako leto in sicer za 

delovanje LAS.  

LAS za območje občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Sv. 

Trojica v Slovenskih goricah je organizirano kot društvo po Zakonu o društvih in se imenuje Društvo za 

razvoj podeželja »LAS Ovtar 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 

Glavni izvedbeni cilj v proračunskih letih so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

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. Prav tako so znotraj tega podprograma 

načrtovana sredstva materialne stroške , stroške seminarjev, plačila pogodbenih del in stroški skupne 

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,  
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- 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 izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

40601 - Stroški dela občinske uprave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški plač in prispevkov občinske uprave se glede na veljavni proračun leta 2014 in oceno realizacije za 

leto 2014  ne odstopa. Pri načrtovanju plač smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo, izhodišča, ki 

nam jih je posredovalo ministrstvo za finance. V kolikor bo prišlo do kakšnih sprememb na tem področju 

bomo zadevo akceptirali. 

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. Znotraj tega so zajeti stroški 

pisarniškega materiala in storitev (papir, pisala in ostali drobni pisarniški material), čistilni material, 

časopisi, revije, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, elektronska pošta, 

poštnina in poštne storitve. Sredstva smo načrtovali v višini, ki je le nujno potrebna za nemoteno delovanje 

in smo jih glede na leto 2014 znižali. 

40604- Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za strokovno in kvalitetno izvajanje nalog občinske uprave, je za izobraževanje namenjeno 600 EUR. 

40605 - Pogodbena dela 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj proračunske postavke so zajeta avtorska dela, pogodbena dela in delo obvezne prakse študentov in 

dijakov. Sredstva so namenjena za lektoriranje, pravno svetovanje, opravljanje storitev prevoza s šolskim 

avtobusom. Dijakom in študentom na obvezni praksi v občinski upravi pripada mesečna nagrada za 

obvezno opravljanje prakse v skladu z ZUJF v višini 47,00 EUR za  dijake in 97,26 EUR za študente ter 

povračilo stroškov prevoza na delo in regres za prehrano, kot velja za javne uslužbence. 

40619 – Skupne občinske uprave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kupni organ medobčinskega redarstva in inšpektorata je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 

28/2011 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011) ter 3. člena Dogovora o ureditvi medsebojnih 

razmerij občin ustanoviteljic za izvajanje nalog skupne občinske uprave, št. 01003-68/2011, z dne 19. 1. 

2012. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (v nadaljevanju MIRM) je organ skupne občinske 

uprave občin ustanoviteljic, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi. 

MIRM potrebuje za izvajaje zakonsko določenih nalog zagotavljanja javne varnosti, javnega reda, javne 

snage in čistoče ter zagotavljala varnega ter neoviranega prometa in varstva občinskih cest, določena 

finančna sredstva. Kot prekrškovni organ občin ustanoviteljic MIRM izreka tudi sankcije, pri čemer so 

globe izrečene fizičnim ter pravnim oz. odgovornim osebam prihodki, ki se stekajo v proračun občine, kjer 

je prekršek bil storjen. Kljub opisanemu pa profitna dejavnost ni osnovna dejavnost organa, ampak je 

osnovni zakonski namen doseči spoštovanje uveljavljenih predpisov, torej zagotavljanje pravne varnosti na 

območju občin ustanoviteljic. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovne 

stavbe in opreme, investicijsko opremljanje občinske uprave in 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. 

40606 - Tekoče vzdrževanje opreme in objektov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena stroškom tekočega vzdrževanja, zavarovanja, vzdrževanja programske opreme in 

vzdrževanja druge opreme (gasilni aparati,…). Sredstva so preračunana na podlagi višine trenutnih 

stroškov. Največji strošek predstavlja vzdrževanje programske opreme in zavarovalne premije. 

40607 - Investicijsko opremljanje občinske uprave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebna brezhibna računalniška in programska oprema. V letu 

2015 se namerava kupiti nov strežnik za arhiviranje podatkov, 5 LCD zaslonov in 2 prenosna računalnika. 

V bodoče se gradiva za seje občinskim svetnikom ne bodo kopirala in dostavljala v pisni obliki. Nabavili 

se bodo tablični računalniki in svetnikom bodo gradiva dostopna na njih. Planirajo se tudi sredstva za 

investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe (povečanje arhiva). 

V letu 2015 se planira nakup stanovanja v občinski zgradbi (Vnuk). Predhodno bo potrebna cenitev 

stanovanja.    

40608 – Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na višino proračuna je občina dolžna zagotoviti revizijo vsako leto. Revizija oz. zunanji nadzor mora 

zagotoviti, da finančno poslovodenje in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, 

učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Znotraj te postavke so načrtovana tudi sredstva za stroške, ki 

nastanejo v zvezi s sodnimi postopki in stroški notarjev. V podprogramu se načrtujejo tudi plačila stroškov 

vodenja podračunov pri UJP in stroški za prejemanje in izdajanje E-računov preko UJP. 
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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. Področje zajema dejavnost na področju varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami 

je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati 

ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami 

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. Stalna 

pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče 

delo in investicije na tem področju. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

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. 

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 opremljanje društev in drugih 

organizacij ter usposabljanje in opremljanje gasilcev.   

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
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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 potreben 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 

Za sofinanciranje obrambe pred točo se namenijo sredstva v višini 1.500 EUR za obe proračunski leti. 

Načrtovana sredstva so namenjena tudi za usposabljanje civilne zaščite in za nakup potrebne opreme za 

civilno zaščito.  

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Gre za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega 

delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih 

društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske 

opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu 

sofinanciranja PGD Sveta Ana. V okviru tega bodo dodeljena sredstva za investicije PGD Sveta Ana za 

nakup kombija in to v letu 2016 in 2017. 

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. 

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 

gašenja požarov. 

40701 - Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana se planirajo sredstva v višini 12.277 EUR za obe 

proračunski leti. 
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40702 – Investicije v gasilstvo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotoviti proti požarno varnost v smislu opremljenosti  Prostovoljnih gasilskih društev in zveze ter 

pomoč pri vzdrževanju objektov gasilskih domov. Požarna taksa je namenski prihodek občine, ki ga je 

občina dolžna razdeliti gasilskim društvom.  

Sredstva požarne takse se v skladu z zakonodajo lahko uporabijo izključno za nabavo opreme za 

zagotavljanje požarne varnosti. Višina sredstev je dejansko odvisna od pridobljenih sredstev požarnega 

sklada. 

Društvo izraža potrebo po obnovi osnovnih sredstev in nabavi nove opreme. Sredstva bodo razdeljena 

društvu glede na večletni investicijski načrt. Za obe proračunski leti so namenjena sredstva v obsegu 3.456 

EUR. 

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za sofinanciranje PGD Sveta Ana za nakup kombija – GV-1. 

Predvideno sofinanciranje občine je v letih 2016 in 2017. 

 

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o policiji 

Zakon o lokalni samoupravi 

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 zagotavljanje 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 
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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 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so namenjena Svet preventivo in vzgojo v cestnem prometu in za materialne stroške. 

 

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je predvsem, da aktiviramo brezposelne osebe in njihovo socializacijo, ohranjamo in 

razvijamo 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. 
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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 v naši občini. 

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

 

40621 – Program javnih del 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V podprogramu so planirana sredstva za izvedbo programa javnih del pomoč pri razvoju turizma v občini. 

Planirana so sredstva za plače in prispevke za VII stopnjo izobrazbe javnega delavca. 

Predvideni so tudi stroški skupnega programa – gre za program JD, ki se izvajajo v CSD Lenart, knjižnici 

Lenart in VDC Polž. Programe naj bi financirale občine iz UE Lenart po deležu števila prebivalcev 

(upoštevali 12,4%).  

o CSD Lenart: »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«, število vključenih: 1 s VI. in 1 

s VII. ravnijo izobrazbe. 

o Varstveno delovni center Polž Maribor, Enota Lenart – program JD: »Pomoč in varstvo za 

invalide«, število vključenih: 1 s IV. in 1 s V. ravnijo izobrazbe. 

o Knjižnica Lenart – program JD: »Pomoč v knjižnici«, število vključenih: 1 s V. ravnijo 

izobrazbe. 

Javni poziv je predviden v drugi polovici novembra 2014, ob upoštevanju, da dobimo ta del programov 

sofinanciran skozi javna dela, smo za obe proračunski leti zagotovili sredstva. 

 

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

V pripravi novi pravilnik. 
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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 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu  

1104 - Gozdarstvo 

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 planiranih projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 

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 planom razvojnih projektov in programov za 

podeželje. 

41101 - Pomoč za razvoj kmetijstva in podeželja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega podprograma se v letih 2015 in 2016 ne načrtujejo sredstva. 

Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa in pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja, ki pa ga je potrebno še sprejeti, saj gre za novo programsko obdobje in je veljavnost starega 

prenehala v letu 2014. Ukrepi pomoči v kmetijstvu in podeželju so regulirani z evropsko zakonodajo. Ker 
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je pravilnik v fazi priprave na državnem področju za več občin, se v tem trenutku še ne ve, kakšni bodo 

ukrepi, ki se bodo lahko sofinancirali preko javnega razpisa.  

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Opis glavnega programa 

Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za 

varovanje zdravja živali na občinski ravni. 

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 

Opis podprograma 

Sredstva so predvidena za izvajanje ukrepov varstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o divjadi in lovstvu 

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

Poraba sredstev v te namene. 

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

Zagotoviti oskrbo divjadi. 

41105 – Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu in se 

namensko porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Sveta Ana. Sredstva 

se dodelijo na podlagi javnega razpisa na podlagi sprejetega odloka o porabi koncesijske dajatve za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo.  

 

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema oskrbo z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in 

oskrbe s toplotno energijo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je urediti ogrevanje na ekološko bolj prijazen način in s tem zmanjšati stroške ogrevanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

Opis glavnega programa 

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju 

učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 
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12069001 –Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

Opis podprograma 

Ta podprogram vključuje investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne 

energije, vetra, biomasa,... 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon 

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

- urediti ogrevanje na ekološko bolj prijazen način in s tem zmanjšati stroške ogrevanja. 

 

41202 - Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Eden od predlogov projektov v RRP 2014-2020 – regija Podravje, je projekt izgradnje sistema daljinskega 

ogrevanja v Sv. Ani. Namen projekta je urediti sistem ogrevanja za OŠ in center Sv. Ane in s tem poceniti 

stroške ogrevanja in manjše onesnaževanje okolja. Ciljna skupina so vsa gospodinjstva in ostali, ki 

prebivajo na obravnavanem območju in osnovna šola z vrtcem. Izvedba investicije se načrtuje v letih 2015-

2017.  

 

41204 – Priprava tople vode s solarnimi sistemi na OŠ Sveta Ana in OŠ 

Lokavec  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z investicijo želi občina povečati izrabo obnovljivih virov energije ter posledično zmanjšati stroške 

energenta. Predvideva se vgradnja sprejemnikov sončne energije za pripravo tople sanitarne vode z 

montažo na streho ter vgradnjo dodatnega hranilnika TSV z vso pripadajočo cevno povezavo ter krmilno 

regulacijo. Predvidi se regulacija ogrevanja solarnega sistema TSV in sprejemnikov sončne energije ter 

ožičenje obtočnih črpalk, elektro motornih ventilov in ostalih krmilnih elementov. Ocena vrednost po PZI 

je za OŠ Sveta Ana 37.617 EUR za Lokavec pa 18.347 EUR. 

 

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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
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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 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13029004 - Cestna razsvetljava 

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. 

41315 – Upravljanje in vzdrževanje  (JP in LC) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za tekoče vzdrževanje občinskih cest je planirano 155.000 EUR proračunskih sredstev v letu 2015 in 

105.000 EUR v letu 2016. Kot že ime postavke pove, gre za tekoča vzdrževalna dela na javnih občinskih 

cestah kot so: krpanje udarnih jam, krpanje in saniranje drugih poškodb na cestah, letno gramoziranje 

makadamskih odsekov občinskih cest, urejanje bankin, čiščenje jarkov, sanacije propustov ter drugih 

cestnih teles, menjava in dopolnitve prometne signalizacije, čiščenje v varovalnem pasu občinskih cest kot 

je košnja in obrezovanje drevja ter razna druga dela. Čeprav se delež makadamskih cest počasi zmanjšuje 

in je s tem nekoliko manj gramoziranje pa so vsako leto vse bolj potrebne določene sanacije asfaltiranih 

cest starejšega datuma. K vse večjim poškodbam na cestah vpliva tudi vse gostejši in predvsem promet z 

večjimi osnimi obremenitvami ter tudi s čedalje večjimi medosnimi širinami predvsem kmetijskih strojev, 
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kar posledično vpliva na večanje poškodb. Skratka za vzdrževanje cest, bi bilo potrebno nameniti še veliko 

več sredstev v kolikor bi bila razpoložljiva, saj je ravno sprotno vzdrževanje osnova za dolgo življenjsko 

dobo komunalne infrastrukture, predvsem pa neredno vzdrževanje vpliva na razne večje poškodbe, kot so 

plazovi, usadi, vdori, ki kasneje predstavljajo zelo velik strošek.  

Redno vzdrževanje obsega tudi čiščenje občinskih cest v zimskem času ter pločnikov in pešpoti z vsem 

spremljajočimi objekti. Z vzdrževalnimi deli na občinskih cestah se zagotavlja prevoznost cest. Za namen 

pluženja se načrtuje 80.000 EUR v letu 2015 in 75.000 EUR v letu 2016. Zimska služba predstavlja 

relativno velik strošek za katerega si vsekakor prizadevamo, da bi bil čim manjši. V glavnem seveda 

strošek najbolj zavisi od vremena oz. jakosti zim, ki so zadnja leta vse bolj muhaste. Iz leta v leto se 

povečuje tudi obseg predvsem asfaltnih površin, ki jih je potrebno posipavati, saj le to v osnovi predstavlja 

največji strošek. Ker živimo v času, ko so zahteve oz. pričakovanja po prevoznosti cest ne glede na 

vremenske ne prilike s strani uporabnikov vse večje, hkrati je tudi občina dolžna zagotavljati varen promet, 

je temu primerno tudi podrejeno odločanje pri proženju zimske službe. Poleg direktnega stroška zimske 

službe, pa posledično le ta dostikrat za sabo potegne tudi večja vzdrževalna dela, saj je sol eden izmed 

hujših sovražnikov narave in cestnih materialov. 

Podprogram zajema tudi stroške odmer občinskih cest za katere menimo, da so nujno potrebne. V obeh  

letih namenimo  5.000 EUR. 

Za vzdrževanje gozdnih cest planiramo sredstva v višini 1.000 EUR. 

Obrazložitev sprememb k drugi obravnavi proračuna za leto 2015 

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest   

Na strani prihodkov, realizacija v letu 2014 ne bo takšna kot smo pričakovali (obrazložitev je bila podana v 

splošnem delu), zato občina v letu 2014 ne bo poravnala obveznosti do dobaviteljev za opravljena dela 

vzdrževanje cest (košnja, gramoziranje,..). Plačila obveznosti se prenašajo v leto 2015, kar posledično 

zvišuje odhodke na tej postavki v višini 40.000 EUR. 

 

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 vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske 

poti, cestna križanja, 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. 

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. 
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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. 

41304 - Modernizacija občinskih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrt razvojnih programov vsebuje večletni program modernizacije in rekonstrukcije občinskih cest, kjer 

je razviden plan rekonstrukcije določenih cest. 

V program so vključene ceste po letih financiranja na osnovi zadnjega sprejetega programa izvedbe 

modernizacije in rekonstrukcije cest iz proračunu 2014: 

 

Modernizacija JP 704-670 Lokavec - Pogled  1.1.2018 31.12.2018 70.000 

Modernizacija JP 704-421 Zg. Ščavnica - 

Rožengrunt  

1.1.2017 31.12.2018 100.000 

Modernizacija JP 704-663 Rožengrunt – 

Grabe 3 

1.1.2017 31.12.2018 30.000 

Modernizacija JP 704-631 Lokavec – 

Rožengrunt 1 

1.1.2018 31.12.2019 90.000 

Modernizacija JP  704-300 Žice – Škof -

Perko 

1.1.2017 31.12.2018 55.000 

Modernizacija JP 704-280 Žice-Sp. Ročica 1.1.2018 31.12.2018 50.000 

Modernizacija JP 704-460 Dražen Vrh – Zg. 

Velka  

1.1.2017 31.12.2018 40.000 

Modernizacija JP 704-441 Senekovič -

Peserl (Dražen Vrh)  

1.1.2017 31.12.2017 72.000 

Modernizacija JP 104-021 Zg. Ščavnica – 

Nasova- Apače  

01.01.2015 31.12.2015 70.000 

 

V predlogu NRP za 2015 in 2016 za 2. obravnavo posredujemo celoten spisek podprogramov-cest.  

V letu 2015 se namerava preplastitev ceste JP 104-021 Zg. Ščavnica – Nasova- Apače, katera je zaradi 

pomanjkanja sredstev v letu 2014 izpadla iz realizacije. 

 

Obrazložitev sprememb k drugi obravnavi proračuna za leto 2015 

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu   

Na strani prihodkov, realizacija v letu 2014 ne bo takšna kot smo pričakovali (obrazložitev je bila podana v 

splošnem delu), zato občina v letu 2014 ne bo poravnala obveznosti do dobavitelja v višini 13.518,00 EUR 

za cesto LC 203-312 Zg. Porčič – Froleh - Zg.Ščavnica. Plačilo obveznosti se prenaša v leto 2015. 
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41320 – Krožno križišče in pločnik na regionalni cesti R3-730 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za varnost je potrebno umiriti promet skozi naselje Sveta Ana. Planira se izgradnja krožnega križišča in 

pločnika v izmeri 300 m na cesti R3-730. Pričetek izgradnje se planira v letu 2015. Investicijo ocenjujemo 

v višini 150.000 EUR.  

41321 – Pločnik (Sveta Ana – Zg. Ščavnica) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi vse večje frekvence sprehajalcev in števila novogradenj na tem območju, moramo  poskrbeti za 

večjo varnost prometa. V proračunu za leto 2016 se planirajo sredstva za pričetek izgradnje pločnika. 

Investicijo ocenjujemo v višini 100.000 EUR.   

13029004 - Cestna razsvetljava 

Opis podprograma 

Gre za gradnjo in vzdrževanje cestne razsvetljave. 

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 

- 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 JR in poraba elek. energije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izboljšanje prometne varnosti, kvalitete bivanja. Določen je prioritetni vrstni red ob upoštevanju zahteve, 

da se ob novogradnjah izvaja tudi zamenjava obstoječih, neustreznih svetilk in s tem znižanje porabe 

električne energije. Načrtujemo sredstva v višini 26.000 EUR v letu 2015 in 25.000 EUR v letu 2016. 

 

14 - GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe gospodarstva zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in 

podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in 

konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, 

zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe 

povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva. Poslanstvo občine je na tem področju 

omejeno bolj na promocijo občine  kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod. 
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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 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

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 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

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. 

41404 – Pospeševanje razvoja turizma 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirajo se sredstva za tiskanje brošur domačih lokalnih ponudnikov in namestitev spominkih plošč. V 

letu 2015 se planirajo sredstva v višini 31.500 EUR v letu 2016 pa 14.500 EUR. 
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Obrazložitev sprememb k drugi obravnavi proračuna za leto 2015 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja  

Na podlagi sklenjene pogodbe o izdelavi publikacije – »Knjiga o občini Sveta Ana«, ki je bila sklenjena 

med občino in podjetjem Bioenergija d.o.o., do realizacije izdaje knjige še ni prišlo. Na kontu 402003 

povečujemo odhodke v višini 11.500 EUR ( del pogodbene vrednosti ). Plačilo obveznosti iz pogodbe sledi 

v letu 2015 oziroma, ko bo knjiga izdana. 

 

41410 – Viničarija Pergarjev vrh 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za dodatno notranjo ureditev (namestitev slik) se planirajo sredstva v višini 1.200 EUR. 

41411 – Spominska soba dr. Romanu Lestniki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za namene promocije spominske sobe se namenijo sredstva v višini 2.000 EUR. 

41412 – Postičevi dnevi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postičevi dnevi potekajo v mesecu oktobru in novembru. Občina se takrat predstavlja z raznimi 

prireditvami ena izmed njih je tudi martinovanje. Za izvedbo teh prireditev se planirajo sredstva v višini 

800 EUR v obeh letih. 

41413 – Kmečka tržnica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kmečka tržnica je namenjena domačim lokalnim ponudnikom. Z delovanjem tržnice, bodo nastajali 

obratovalni stroški ( voda, elek. energija,...), za katere bo občina namenila 1.000 EUR v letu 2015 in 2016. 

 

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 ustrezen način odstraniti.   

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
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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 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 

Sredstva namenjena za delovanje in upravljanje ČN, stroški pobiranja okoljskih dajatev in kanalščin, 

meteorne kanalizacija in projekt Kanalizacija in ČN Sveta Ana. 

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 dograditev čistilne naprave. 

41503 – Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena storitvam obračuna okoljske dajatve za občino, katero izvaja zunanji izvajalec in ob 

uvedbi t.i. kanalščine načrtujemo zaračunavanje le te na enak način. V to skupino  spadajo tudi stroški za 

potrebe morebitnih navezav, povezav med obstoječimi sistemi kanalizacije. Prav tako se planirajo sredstva 

za sofinanciranje izgradnje individualnih ČN v višini 20.000 EUR za obe leti (sredstva se podeljujejo na 

podlagi razpisa). 



 

 - 133 - 

41509 – Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno upravljanje in tekoče vzdrževanje. V 

ta namen namenimo 8.500 EUR v letu 2015 in 13.990 EUR v letu 2016. Znotraj tega so zajeti stroški vode, 

električna energija in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in ČN, vključno z izvedbo manjših 

intervencijskih vzdrževalnih del in posegov. 

41510 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za namene novogradnje in načrtov v okviru projekta kanalizacija in ČN v Sveti Ani se načrtujejo sredstva 

v višini 50.000 EUR v letu 2015 in sredstva v višini 250.000 EUR v letu 2016. 

Projekt predstavlja logično nadaljevanje izgradnje te komunalne infrastrukture na območju naselja Sv. 

Ana, Froleh, Krivi Vrh in Kremberk. Tako je načrtovana izgradnja pribl. 8  -  10 km nove fekalne 

kanalizacije in nove ČN za 800 – 1000 PE. Izgradnja čistilne naprave se načrtuje na območju Froleha. Za 

realizacijo projekta načrtujemo tudi sredstva sofinanciranja EU-ESRR.  

41511 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zajeti so stroški  okoljske dajatve za občino t.i. kanalščine v višini 33.200 EUR za leto 2015 in 33.500 

EUR v letu 2016. 

41512 – Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno upravljanje in tekoče vzdrževanje. V 

ta namen namenimo 2.500 EUR v letu 2015 in 19.300 EUR v letu 2016. Znotraj tega so zajeti stroški vode, 

električna energija in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in ČN, vključno z izvedbo intervencijskih 

vzdrževalnih del in posegov. 

 

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). Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih gradenj oziroma k 

vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje 

prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 - Komunalna dejavnost 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna,..) 

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 potrebnih podatkov in podatkovnih baz. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma 

Predvidena so sredstva za izdelavo sprememb prostorsko ureditvenih pogojev za občino, pripravo 

strokovnih podlag za stavbnih zemljišč, sredstva za program opremljanja stavbnih zemljišč in sredstva za 

pripravo podatkov o namenski rabi zemljišč. 

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 – Prostorski dokumenti občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 se namenijo sredstva za izdelavo sprememb prostorsko ureditvenih pogojev za občino, 

pripravo strokovnih podlag za poselitev za območje občine, sredstva za program opremljanja stavbnih 

zemljišč in sredstva za pripravo podatkov o namenski rabi zemljišč. Planirajo se sredstva v višini 48.337 

EUR. 
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Obrazložitev sprememb k drugi obravnavi proračuna za leto 2015 

41610 Prostorski dokumenti občine   

Na podlagi prejetega dodatnega popusta s strani izvajalca storitev ZUM d.o.o., se postavka teh odhodkov 

znižuje v višini 3.271,75 EUR. Planirajo se sredstva v višini 48.337,25 EUR za leto 2015.  

 

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 sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - Oskrba z vodo 

16039003 – Objekti za rekreacijo 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

16039001 - Oskrba z vodo 

Opis podprograma 

Načrtujejo se sredstva za rekonstrukcijo tranzitnega vodovoda  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 vzdrževanje vodovodnih sistemov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gradbena dela na tranzitnem vodovodu, ki s izvajajo za potrebe naše Občine so bila zaključena v letu 

2012. Projekt vodi Občina Lenart, v letu 2015  še pričakujemo stroške v višini cca 25.000 EUR. Prav tako 

se načrtujejo stroški vodenja katastra javne infrastrukture in projektne dokumentacije, oboje 1.000 EUR. 
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Obrazložitev sprememb k drugi obravnavi proračuna za leto 2015 

42040110 Izgradnja vodovoda  

Na podlagi izdane naročilnice, za storitev strojni izkop in zasutje položenega vodovodnega cevovoda 

(Rožengrunt 7- 1A), bo Drago Kerec s.p. izdal račun v višini 4.500 EUR.  Plačilo obveznosti po izdanem 

računu sledi v letu 2015. 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za vzdrževanje športnih igrišč in ureditev igrišča v Lokavcu z reflektorji.  

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 

- vzpostavitev objekta. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je možnost koriščenja objekta. 

41616 – Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Potrebno je zagotoviti sredstva za vodo, električno energijo in manjša vzdrževalna dela. V letu 2015 se 

namerava izvesti postavitev reflektorjev na športnem igrišču v Lokavcu. 

 

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. 

41617 – Prednovoletna okrasitev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za praznično urejanje naselij planiramo sredstva v višini 6.500 EUR za vsako leto. Sredstva predstavljajo 

predvsem obešanje in snemanje javne razsvetljave, ne načrtujemo pa nakupa nove. 



 

 - 137 - 

41618 - Stroški komunalne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za ureditev okolice z zasaditvijo okrasnih trajnic in za vzdrževanje javnih površin 

(košnja).  

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje Upravljanje in razpolaganje 

z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, 

spodbujanje stanovanje gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stanovanj za mlade družine. 

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju izgradnje stanovanj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059001 – Podpora individualni gradnji, 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje, 

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju. 

16059002- Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za gradnjo oziroma nakup 6 stanovanj za mlade družine. 

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 in s tem zagotoviti stanovanja mladim družinam. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje števila prebivalcev in s tem vira dohodnine. 

41611 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrti in druga projektna dokumentacija so potrebni za gradnjo večstanovanjskega objekta  na območju 

bivših skladiščnih prostorov Kmetijske zadruge Lenart. Zemljišča je občina kupila v letu 2013. V letu 2015 

in 2016 se načrtuje izgradnja večstanovanjskega objekta, v katerem bo občina kupila 5-6 stanovanj. 

41619 – Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za stroške vzdrževanja in upravljanja stanovanj v lasti občine. Občina ima trenutno lasti dve 

stanovanji. 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna 

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 

Znotraj tega se načrtujejo sredstva za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za novogradnje stanovanj 

in sredstva za ureditev komunalne infrastrukture pri jezeru. 

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 

Dolgoročni cilj predstavlja izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja zadev z namenom 

pridobitve in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. 

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

Letni izvedbeni cilj je v okviru gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom. 

41608 – Stroški urejanja zemljišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideno je dokončanje komunalne opreme na območju Ledineka in na parcelah v Lokavcu. Načrtujejo 

se tudi stroški odmere občinskih zemljišč. 

Obrazložitev sprememb k drugi obravnavi proračuna za leto 2015 

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč   

Na strani prihodkov, realizacija v letu 2014 ne bo takšna kot smo pričakovali (obrazložitev je bila podana v 

splošnem delu), zato občina v letu 2014 ne bo poravnala obveznosti do dobaviteljev. Plačila obveznosti se 

prenašajo v leto 2015, kar posledično zvišuje odhodke na tej postavki v višini 20.000 EUR. 
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41613 – Obrtna cona 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za ureditev komunalne infrastrukture v obrtni coni planiramo sredstva v višini 80.000 EUR v letu 2015. 

Gre za izgradnjo čistilne naprave velikosti PE12-SRB in izvedbo ceste.  

 

16069002 - Nakup zemljišč 

Opis podprograma 

Podprogram zajema nakupe kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč. 

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 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. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zdravstvenega varstva zajema določene 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 dobimo v našo okolico zdravnika. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 - Primarno zdravstvo 

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. 

41703 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za plačilo prispevkov za brezposelne osebe iz naše občine planiramo sredstva v višini 15.000 EUR.  

Občine so zavezane za plačilo prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičencem po Zakonu 

o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Do pravice so upravičeni vsi državljani RS s stalnim 

prebivališčem v občini, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za dodelitev 

le-te in je to ugotovljeno z odločbo centra za socialno delo. 

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

- izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-pregledne službe. 

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

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe. 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu načrtujemo 3.700 za mrliško pregledno službo, ki pa je ne moremo natančno načrtovati, 

zaradi nepredvidenih okoliščin. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih 

dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno 

dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje 

kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in 

intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, 

podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.  

V okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja 

sredstva za izvedbo lokalnega 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 zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske 

dejavnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

V pripravi Lokalni kulturni program občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je ohranjanje in vzdrževanje infrastrukturne 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 

1803 - Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih 

in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev 

različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo 

namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev. 
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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 

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 in enoto Sveta 

Ana. 

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 čim bolj 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 - Financiranje programa Knjižnice Lenart 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za financiranje programa Knjižnice Lenart z enoto Sveta Ana planiramo sredstva v višini 26.508 EUR.  

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Opis podprograma 

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

kulturnih prireditev. Prav tako se planirajo sredstva z sofinanciranje programa Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti. Skupaj se planirajo  sredstva v višini 6.593 EUR v obeh letih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Zakon o društvih 
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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 

Sredstva so namenjena kulturnim društvom, ki delujejo na območju občine in se prijavijo na razpis, zajeta 

pa so tudi sredstva za sofinanciranje programa JS RS za kulturne dejavnosti. V obeh letih načrtujemo 6.593 

EUR.  

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Opis podprograma 

V okviru tega programa se izdaja ali izvaja lokalni radio, lokalni časopis, lokalna televizija ter 

sofinanciranje glasil. 

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

- informiranje občanov in občank. 

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

Letni izvedbeni cilj vidimo v tem, da imamo možnost s časopisi in radiji se približati občanom in 

občankam. 

41816 - Izdaja lokalnega časopisa  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema izdajo časopisa Anine novice, kateri je namenjen informiranju občanov z aktualnimi 

občinskimi razpisi. 

41828 – Izdaja medobčinskega časopisa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke se predvideva sofinanciranje izdaje Ovtarjevih novic oz. kritje stroškov poštnine.  

RASG d.o.o. želi tudi v prihodnjih letih nadaljevati z izdajanjem mesečnika Ovtarjeve novice, ki ga 

brezplačno prejme vsako gospodinjstvo na območju UE Lenart, vsako leto izide 12 številk časopisa. 

Stroške izdajanja časopisa, ki zajema stroške novinarskih honorarjev, oblikovanja in tiska časopisa ter 

stroške distribucije, si občine UE delijo po ključu števila gospodinjstev. Delno pa se stroški krijejo tudi iz 

sredstev »LAS Ovtar Slovenskih goric«.  

18039005 – Drugi programi v kulturi  

Opis podprograma 

V okviru tega programa se zajeti stroški obratovanja kulturno turističnega centra. 

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

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj kulture. 

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

Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali kulturno dejavnost v občini. 
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41820 – Kulturno turistični center Sveta Ana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu te postavke so zajeti obratovalni stroški kulturnega doma, ki jih ocenjujemo v višini 9.090 EUR. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Opis glavnega programa 

Glavni program v okviru podpore posebnim skupin vključuje sredstva za financiranje društev, zvez in 

organizaciji na podlagi razpisa. 

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 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin, kot so razna neprofitne organizacije in društva. 

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. 

41832 - Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Posamezni programi raznih društev in posamezni projekti, ki jih ni mogoče uvrstiti v eno izmed drugih 

področij javnih razpisov kot so humanitarnost, socialna varnost, kultura, šport, kmetijstvo itd.  se 

sofinancirajo preko javnega razpisa na podlagi pravilnika na posebni postavki. Upravičenci so društva in 

druge organizacije ali združenja, ki s svojim delovanjem dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost. 

Občini, delujejo v javnem interesu in pomenijo dvig kakovosti življenja svojih članov.  

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. 
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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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 

18059002 - Programi za mladino 

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 in opreme. 

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  (razpis) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru podprograma šport bomo sofinancirali delovanje športnih društev in programov v višini 4.557 

EUR. Sredstva se bodo namenila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov, ki bodo na javnem 

razpisu kandidirali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveta Ana.  

41818 – Investicije v športne objekte 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirajo se sredstva za investicijsko vzdrževanje športne dvorane. 

41829 – Upravljanje in vzdrževanje športna dvorana Sveta Ana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za športno dvorano Sveta Ana bomo namenili sredstva v višini 6.440 EUR v letu 2015 in 6.598 v letu 

2016. Gre za obratovalne stroške  in stroške tekočega vzdrževanja objekta.  

41831 – Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri športni dvorani bomo uredili prostor, katerega bo občina oddajala v najem.  Planirajo se sredstva v 

višini 50.000 EUR za ureditev prostorov in 1.793 EUR za projektno dokumentacijo.  
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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 

izobraževanja, 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, zagotavljanje 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 in za ostale otroke, ki stalno prebivajo v naši občini vendar obiskujejo vrtce 

drugih občin.  

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 vrtcu Sveta Ana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike do polne ekonomske cene (polna ekonomska cena - plačila 

staršev). Sredstva so planirana v višini 240.478 EUR. Prav tako se planirajo sredstva za novoletno 

obdaritev otrok in sicer v višini 1.915 EUR. 

41922 – Plačilo vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcih drugih občin načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR. Gre 

za plačila razlike do polne ekonomske cene za otroke, ki so naši občani in obiskujejo vrtce v drugih 

občinah.  

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- Glasbeno šolstvo 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za materialne stroške za OŠ Sveta Ana, 

nakup knjig, tekmovanje učencev v znanju, program nadstandard za zgodnje učenje tujih jezikov, varstvo 

vozačev, sofinanciranje projektov, 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 -Materialni stroški  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za materialne stroške v OŠ bomo zagotovili sredstva v višini 53.223 EUR in za nakup knjig dodatnih 497 

EUR. 

41903 - OŠ - tekmovanje učencev v znanju  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za tekmovanja učencev v OŠ Sveta Ana planiramo sredstva v višini 481 EUR. 

Učenci se v posameznem šolskem letu udeležujejo tudi tekmovanj pri posameznih predmetih. Organizirali 

so šolska in občinska tekmovanja. Na osnovi rezultatov se učenci udeležujejo medobčinskih in državnih 

tekmovanj. 

41904 – OŠ -dodatne dejavnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zgodnje učenje tujih jezikov planiramo sredstva v višini 3.478 EUR.  

Varstvo učencev vozačev opravljajo učitelji pred poukom in po končanem pouku. Varstvo vozačev je 

organizirano glede na urnik in šolski prevozov otrok, v ta namen so zagotovljena sredstva v višini 2.288 

EUR.  

Za projekte se planiramo sredstva v višini 1.437 EUR.  

41905 – OŠ – nakup, gradnja in vzdrževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo zmanjšali glede na realizacijo 2014 za 2%. 

41914 – Investicijsko vzdrževalna dela na objektu OŠ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V ta namen se zagotovijo sredstva v višini 5.000 EUR. 

41916 – OŠ – delež stroškov športne dvorane Sveta Ana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V deležu, ki se nanaša na koriščenje športne dvorane v času izvajanja pouka za OŠ Sveta Ana, so planirani 

obratovalni stroški v višini cca 5.400 EUR.  

 

1906 - Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa 

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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



 

 - 149 - 

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 

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 šolskih prevozov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke gre za pokrivanje stroškov prevoza osnovnošolskih otrok in prevoza otrok s posebnimi 

potrebami. Planirajo se sredstva v višini 44.000 EUR v letu 2015 in 44.500 EUR v letu 2016. 

 

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, izboljšanje kvalitete življenja vseh 

socialnih skupin ter v urejanju novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 - Varstvo otrok in družine 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
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2002 - Varstvo otrok in družine 

Opis glavnega programa 

Glavni program varstvo 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 S finančno spodbudo za pokrivanju stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 

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 7.000 EUR. Realizacija 

te postavke je odvisna od novorojenih otrok v določenem letu. 

42003 - Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin planiramo sredstva v višini 1.000 EUR 

42004 – Svetovalni centri v pomoč družini 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za stroške plačila storitev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Storitev centra, se 

opravi na podlagi napotitve otroka s strani osnovne šole. Planiramo sredstva v višini 1.500 EUR 
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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 varstvo invalidov 

20049003 - Socialno varstvo starih 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049001 - Centri za socialno delo 

Opis podprograma 

Gre za financiranje nalog CSD Lenart, ki jih opravlja za občane iz Občine Sveta Anav in ki jih je v skladu 

s predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega 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 

- 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 in pomoč na domu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje CSD Lenart planiramo sredstva v višini 12.225 EUR v letu 2015 in 12.271 EUR v letu 2016.  

Za pomoč na domu planiramo sredstva v višini 2.033 EUR v letu 2015 in 2.039 v letu 2016, glede na 

trenutno veljavno ceno. 

42012 - Splošno koristno delo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij določa, da izvrševanje dela v splošno korist pripravi, vodi  in 

nadzoruje CSD. V skladu s tem zakonom so občine dolžne zagotavljati delovne naloge in izvajalske 

organizacije za izvrševanje dela v splošno korist. 
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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 – Financiranje družinskega pomočnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za plačilo družinskih pomočnikov planiramo sredstva v višini 33.700 EUR. Trenutno so v občini do te 

pravice upravičene tri osebe. 

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. glede na preteklo leto smo sredstva znižali, saj 

imamo eno osebo, za katero smo dolžni kriti stroške domskega varstva, manj. 

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. 

42009- Financiranje domskega varstva  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za financiranje domskega varstva  planiramo sredstva v višini cca 85.000 EUR  in so preračunana na 

podlagi trenutnega števila uporabnikov storitev, ki se lahko med letom spremeni. 
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je evidentiran proračunska postavka za sofinanciranje humanitarne, neprofitne 

ter ostale druge socialno varstvene dejavnosti.  

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. 

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 

Za delovanje OZ RK Lenart bomo  zagotovili sredstva v višini 2.885 EUR. 

 

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 servisiranja 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 
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22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje 

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 – Odplačila zadolževanja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru stroškov zadolževanj planiramo sredstva v višini 7.500 EUR v letu 2015 in 7.300 EUR v letu 

2016. Gre za plačilo obresti in stroškov povezanih z zadolževanjem. Načrtovana so sredstva za odplačilo 

obresti obstoječega dolgoročnega kreditov. Prav tako se načrtujejo odplačila obresti kratkoročnega kredita 

v primeru likvidnostnih težav pri izvrševanju proračuna. 

 

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,.... 

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih 

nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o 

dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. Opredeljevanje sredstev splošne 
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proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih 

odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega 

izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije. 

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 2015 in 2016. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o odpravi 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 je potrebno zagotoviti v skladu z Zakonom o javnih financah in je namenjena 

za pokrivanje stroškov, ki nastanejo zaradi naravnih nesreč. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Opis glavnega programa 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 

proračunu 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 sredstva 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 
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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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o odpravi 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 rezervacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena 

za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo. 

 

41 – REŽIJSKI OBRAT  

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.  

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja 

lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske 

uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 

potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih 

delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

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 koordinacija vladne in lokalne ravni 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
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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 

Glavni izvedbeni cilj v proračunskih letih so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

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. Prav tako so znotraj tega podprograma 

načrtovana sredstva  stroškov plakatiranja ter sredstva za notranjo revizijo. 

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 izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

40613 - Stroški delavca režijskega obrata 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za stroške dela režijskega obrata planiramo proračunska sredstva v višini 14.167 EUR. Pri načrtovanju 

plače smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo, izhodišča, ki nam jih je posredovalo ministrstvo za 

finance. V kolikor bo prišlo do kakšnih sprememb na tem področju bomo zadevo akceptirali. 
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40624 – Stroški delavca vzdrževalca 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za stroške dela vzdrževalca športne dvorane in kmečke tržnice planiramo proračunska sredstva v višini 

12.201 EUR v letu 2015 in 11.887 EUR v letu 2016. Tudi tukaj se je pri načrtovanju plače upoštevalo 

trenutno veljavno zakonodajo, izhodišča, ki nam jih je posredovalo ministrstvo za finance. V kolikor bo 

prišlo do kakšnih sprememb na tem področju bomo zadevo akceptirali. 

 

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. 

 

40614 – Stroški službenih vozil 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nemoteno uporabo vozila se namenijo sredstva v višini 1.955 EUR v letu 2015 in 1.990 EUR v letu 2016. 

40615 - Investicijsko opremljanje režijskega 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nakup opreme za čiščenje in pluženje se planirajo sredstva v višini 2.000 EUR v letu 2015 in 1.000 

EUR v letu 2016. 

40616 – Materialni stroški za delo režijskega obrata 

Za splošni material, telefon, službene obleke in tekoče vzdrževanje opreme za čiščenje načrtujemo 2.650 

EUR. 
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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 

razvijamo 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 

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

40617 - 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. V ta program so trenutno 

vključeni 4 udeleženci. V mesecu novembru 2014 je predviden s strani Zavoda za zaposlovanje javni poziv 
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za zbiranje ponudb za opravljanje javnih del v letu 2015.  Za programe javnih del planiramo sredstva v 

višini 37.355 EUR za vsako leto. 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, za zaščitno obleko in čevlje ter 

drugi splošni material in storitve. Del sredstev dobimo povrnjenih s strani Zavoda za zaposlovanje.  

 

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. 

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 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13029004 - Cestna razsvetljava 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Opis podprograma 

Ta podprogram vključuje 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 
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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. 

41318 – Urejanje občinskih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za manjša tekoča vzdrževalna dela na  občinskih cestah planirano sredstva v višini 2.000 EUR. Kot že ime 

postavke pove, gre za manjša tekoča vzdrževalna dela na javnih občinskih cestah kot so: krpanje udarnih 

jam, krpanje in saniranje drugih poškodb na cestah, urejanje bankin, čiščenje jarkov ter drugih cestnih 

teles.  

 

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). Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih gradenj oziroma k 

vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje 

prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

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 sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - Oskrba z vodo 

16039003 – Objekti za rekreacijo 
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16039004 - Praznično urejanje naselij 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

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. 

411601 - Pokopališče in mrliška veža 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe pokopališča in mrliške veže, kjer so vključene vse dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje 

nemotene pokopališke dejavnosti so predvidena sredstva v višini 43.500 EUR za leto 2015 ter 5.000 EUR 

za leto 2016. Gre predvsem za stroške tekočega vzdrževanja (voda, elektrika, smeti,..), investicijsko 

vzdrževanje in novogradnjo predvideno v letu 2015. Na pokopališču se namerava zgraditi ograja.  
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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 servisiranja 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 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje 

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. 
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42201 – Odplačila zadolževanja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za odplačilo kreditov planiramo sredstva v višini 66.666 EUR v letu 2015 in 2016. Načrtovana so sredstva 

za odplačilo glavnice obstoječemu dolgoročnemu kreditu, ki na dan 31.12.2014 znaša 650.000 EUR.  

 

Posojilodajalec Namen, leto najema in znesek 

kredita  

Trajanje Znesek glavnice 

na 31. 12. 2014  

v EUR 

Javni Sklad RS za regionalni razvoj 

in razvoj podeželja (Banka Koper 

d.d.) 

Pogodba 4014NCS-41459 

Soglasje k zadolžitvi MF št. 4122-

64/2009/6 

 

Namen: Izgradnja prizidka k OŠ in 

izgradnja športne dvorane 

Leto 2009 

Znesek: 800.000 EUR 

15 let 650.000 

 

  = 650.000 EUR 
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 - 166 - 

III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 
 

Načrt razvojnih programov (NRP) je tretji del proračun, ki je bil uveden z ZJF leta 1999 in s katerim je 

bilo uveljavljeno, da se izdatki proračuna za investicije in državne pomoči izkazujejo za obdobje štirih let z 

vsemi viri financiranja (proračunski in ostali viri). 

 

PU 40 - Občinska uprava  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 

OB181-07-0001 - Nakup pisarniškega pohištva  

Namen in cilj 

Zagotovitev pogojev za delo uprave, izvajanje postopkov in hranjenje dokumentacije. Novo pisarniško 

pohištvo se nabavlja v tistem obsegu, ki je nujno potrebno in nadomeščamo dotrajano pohištvo. 

 

OB181-07-0002 – Oprema za tiskanje in razmnoževanje 

Namen in cilj 

Zaradi dotrajanosti dveh tiskalnikov  bo potrebna zamenjava. Strošek ocenjujemo v višini 500 EUR.  

 

OB181-006 - Računalniška in programska oprema  

Namen in cilj 

V letu 2015 se namerava kupiti strežnik, 5 LCD zaslonov in 2 prenosna računalnika. V letu 2016 pa 

zamenjava 3 računalnikov. 

 

OB181-07-0003 -  Telekomunikacijske opreme 

Namen in cilj 

Načrtujemo zamenjavo dveh mobilnih telefonov. 

OB181-07-0009 – Nakup opreme za čiščenje 

Namen in cilj 

Zagotovitev učinkovitega dela pri vzdrževanju okolice, cest in druge infrastrukture. Načrtujemo nakup 

manjših čistilnih strojev.  
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OB181- Nakup avdiovizualne opreme  

Namen in cilj 

Za potrebe nemotenega delovanja avdiovizualne opreme v kulturnem domu bomo namenili 500 EUR v 

obeh letih. 

OB181-09-0002 – Ureditev občinskih prostorov 

Namen in cilj 

Zagotovitev pogojev za delo uprave – ureditev arhiva. 

OB181-15-0002 Nakup stanovanja v občinski stavbi  

Namen in cilj 

V letu 2015 se planira nakup stanovanja v občinski zgradbi (Vnuk). Predhodno bo potrebna cenitev 

stanovanja. Prostori se bodo namenili za arhiv.    

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

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 naravnih nesreč, povečanje varnosti pri 

posredovanju. Sredstva so namenska in se morajo uporabiti za nakup zaščitne opreme in sredstev. V letu 

2014 je bil sprejet sklep, ki ga je sprejel Odbor z razpolaganjem sredstev požarne takse, da se sredstva za 

leto 2014, 2015 in 2016 zbirajo v proračunu in se namenijo za nakup gasilskega vozila. 

OB181-07-0016 – Nakup opreme za reševanje – sredstva občine 

Namen in cilj 

V proračunu predvidevamo dodatna investicijska sredstva namenjena opremi gasilskega društva, v višini 

3.456 EUR. Sredstva bodo dodeljena na podlagi načrta nabav. 

OB181-07-0008- Nakup vozila (GV-1) 

Namen in cilj 

Povečanje varnosti ljudi in premoženja, znižanje stroškov naravnih nesreč, povečanje varnosti pri 

posredovanju. Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila. Nakup se planira v letu 2016, sofinanciranje pa v 

letih 2016 in 2017 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 

OB181-13-0009 - Pomoč za razvoj kmetijstva in podeželja - javni razpis 

Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa in pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja, ki pa ga je potrebno še sprejeti, saj gre za novo programsko obdobje in je veljavnost starega 

prenehala v letu 2014. Ukrepi pomoči v kmetijstvu in podeželju so regulirani z evropsko zakonodajo. Ker 

je pravilnik v fazi priprave na državnem področju za več občin, se v tem trenutku še ne ve, kakšni bodo 

ukrepi, ki se bodo lahko sofinancirali preko javnega razpisa.  
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVN 

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

OB181-14-0002 – Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja v Sveti Ani  

Namen in cilj 

Namen projekta je urediti sistem ogrevanja za OŠ in center Sv. Ane in s tem poceniti stroške ogrevanja in 

zmanjšanje onesnaževanja okolja. Ciljna skupina so vsa gospodinjstva in ostali, ki prebivajo na 

obravnavanem območju in osnovna šola z vrtcem. Izvedba investicije se načrtuje v letih 2015-2017.  

OB181-14-0003 Priprava tople vode s solarnimi sistemi 

Namen in cilj 

Z investicijo želi občina povečati izrabo obnovljivih virov energije ter posledično zmanjšati stroške 

energenta. Predvideva se vgradnja sprejemnikov sončne energije za pripravo tople sanitarne vode z 

montažo na streho ter vgradnjo dodatnega hranilnika TSV z vso pripadajočo cevno povezavo ter krmilno 

regulacijo. Predvidi se regulacija ogrevanja solarnega sistema TSV in sprejemnikov sončne energije ter 

ožičenje obtočnih črpalk, elektro - motornih ventilov in ostalih krmilnih elementov. Ocena vrednost po PZI 

je za OŠ Sveta Ana 37.617 EUR, za Lokavec pa 18.347 EUR. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Namen in cilj 

Načrt razvojnih programov vsebuje večletni program modernizacije in rekonstrukcije občinskih cest, kjer 

je razviden plan rekonstrukcije določenih cest. 

V program so vključene ceste po letih financiranja na osnovi zadnjega sprejetega programa izvedbe 

modernizacije in rekonstrukcije cest iz proračunu 2014: 

OB181-07-0018 Modernizacija JP 704-670 

Lokavec - Pogled  

1.1.2018 31.12.2018 70.000 

OB181-07-0019 Modernizacija JP 704-421 

Zg. Ščavnica - Rožengrunt  

1.1.2017 31.12.2018 100.000 

OB181-07-0028 Modernizacija JP 704-663 

Rožengrunt – Grabe 3 

1.1.2017 31.12.2018 30.000 

OB181-07-0029 Modernizacija JP 704-631 

Lokavec – Rožengrunt 1 

1.1.2018 31.12.2019 90.000 

OB181-07-0030 Modernizacija JP  704-300 

Žice – Škof -Perko 

1.1.2017 31.12.2018 55.000 

OB181-07-0031 Modernizacija JP 704-280 

Žice-Sp .Ročica 

1.1.2018 31.12.2018 50.000 

OB181-11-0003 Modernizacija JP 704-460 

Dražen Vrh – Zg. Velka  

1.1.2017 31.12.2018 40.000 
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OB181-13-0003 Modernizacija JP 704-441 

Senekovič - Peserl (Dražen 

Vrh)  

1.1.2017 31.12.2017 72.000 

OB181-14-0001 Modernizacija JP 104-021 

Zg. Ščavnica – Nasova- 

Apače  

01.01.2015 31.12.2015 70.000 

OB181-15-0003 Krožno križišče in pločnik na 

regionalni cesti R3-730 

01.01.2015 31.12.2016 150.000 

OB181-15-0005 Pločnik Sv. Ana -Zg. 

Ščavnica 

01.10.2016 31.12.2017 100.000 

 

V predlogu NRP za 2015 in 2016 za 1. obravnavo posredujemo celoten spisek podprogramov-cest.  

OB181-07-0041 - Investicijski nadzor za prometno ureditev  

Namen in cilj 

Zagotavljanje strokovnega nadzora nad gradnjo cest. 

OB181-14-0004 - Projekti - načrti in druga projektna dokumentacija 

 Namen in cilj 

Izdelava potrebne projektne dokumentacije za gradnjo. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB204-10-0054 - Novogradnje javne razsvetljave 

Namen in cilj 

Izboljšanje prometne varnosti, kvalitete bivanja. Določen je prioritetni vrstni red ob upoštevanju zahteve, 

da se ob novogradnjah izvaja tudi zamenjava obstoječih, neustreznih svetilk in s tem znižanje porabe 

energije.  

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE NESREČE 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB181-07-0047 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani-

novogradnja 

Namen in cilj 

Projekt predstavlja logično nadaljevanje izgradnje te komunalne infrastrukture na območju naselja Sv. 

Ana, Froleh, Krivi Vrh in Kremberk. Tako je načrtovana izgradnja pribl. 8  -  10 km nove fekalne 

kanalizacije in nove ČN za 800 – 1000 PE. Izgradnja čistilne naprave se načrtuje na območju Froleha. Za 

realizacijo projekta načrtujemo tudi sredstva sofinanciranja EU-ESRR.  
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OB181-14-0005 – Izgradnja kanalizacijskih priključkov 

Namen in cilj 

Projekt predstavlja izgradnje kanalizacijskih priključkov na območju naselja Lokavec, Ledinek in Dražen 

Vrh. 

OB181-07-0045 – Male ČN -sofinanciranje 

Namen in cilj 

Predvideno je sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav (prijava na razpis). 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB181 – 09-0011 Program opremljanja stavbnih zemljišč v občini Sveta Ana 

Namen in cilj 

Določitev oblike, vrste in vrednosti komunalne opreme na območjih za stanovanjsko gradnjo. S sprejetim 

programom je omogočena gradnja in obračun komunalnega prispevka. 

 

OB181-13-0008 - Program opremljanja stavnih zemljišč Lokavec  

Namen in cilj 

Določitev oblike, vrste in vrednosti komunalne opreme na območjih za stanovanjsko gradnjo. Priprava 

program za območje OPPN Lokavec. S sprejetim programom je omogočena gradnja in obračun 

komunalnega prispevka. 

OB181-14-0007 –Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih 

pogojev   

Namen in cilj 

Gre za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 

Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 82/06 in 14/10 – obvezna razlaga ter Medobčinski uradni vestnik, št. 4/11, 27/11, 

17/12, in 14/13 – obvezna razlaga). 

OB181-14-0008- –Priprava strokovnih podlag za poselitev občine Sveta Ana  

Namen in cilj 

Gre za izhodiščno in eno od treh ključnih strokovnih podla, potrebnih za pripravo občinskega prostorskega 

načrta občine, prav tako pa tudi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojih za 

območje občine. 

OB181-15-0001 –Podatki o namenski rabi zemljišč in zemljiščih za območje 

občine Sveta Ana  

Namen in cilj 

Vpliv na razvoj občine v odliki določitve namenske rabe prostora.  
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16039001 - Oskrba z vodo 

OB181-07-0056 – Izgradnja regionalnega vodovoda 

Namen in cilj 

Financiranje koordinacije projekta in izvedbe projekta. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB181-11-0011 – Ureditev ograje 

Namen in cilj 

Cilj projekta je postavitev ograje ob meji z zemljiščem Krempl. Predvidena je postavitev zidane ograje cca 

60 m.   

16039003- Objekti za rekreacijo  

OB181-13-0005 – Javna razsvetljava na športnem igrišču Lokavec  

Namen in cilj 

Cilj projekta je postavitev reflektorjev na športnem igrišču v Lokavcu.  

16059003– Spodbujanje stanovanjske gradnje  

OB181-07-0067 – Stanovanjska gradnja 

Namen in cilj 

Načrti in druga projektna dokumentacija so potrebni za gradnjo večstanovanjskega objekta v k.o. Krvi Vrh 

na območju bivših skladiščnih prostorov zadruge. Zemljišča je občina kupila v letu 2013. V letu 2015 in 

2016 se načrtuje izgradnja večstanovanjskega objekta, v katerem bo občina kupila 5-6 stanovanj. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB181-07-0069 in0070 - Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 

Namen in cilj 

Izgradnja komunalne opreme za stanovanjsko gradnjo. Predvideno je komunalno opremljanje na območju 

OPPN Sveta Ana in Lokavec . 

OB181-0053 – Obrtna cona- komunalna oprema  

Namen in cilj 

V obrtni coni se namerava urediti komunalna oprema in sicer; čistilna naprava, cesta in javna razsvetljava. 
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OB181-07-0081 – Geodetske storitve  

Namen in cilj 

Postopki ureditev mej na občinskih zemljiščih. 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB181-07-0071 - Nakup zemljišč 

Namen in cilj 

Povečanje občinskega premoženja z namenom hitrejšega in kvalitetnejšega usmerjanja razvoja občine. 

Program je razviden iz načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine.  

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

18059001 - Programi športa 

OB181-11-0014 – Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 

Namen in cilj 

Ohranjanje funkcionalnih in ekonomskih značilnosti obstoječega premoženja in s tem omogočanje športnih 

aktivnosti, rekreacije in druženja prebivalstvu. Manjša investicijsko vzdrževalna dela v dvorani. 

OB181-12-0001 – Društveni prostori 

Namen in cilj 

Razvoj športne infrastrukture, ter dopolnitev turistične ponudbe kraja. Ohranjanje funkcionalnih in 

ekonomskih značilnosti obstoječega premoženja in s tem omogočanje športnih aktivnosti, rekreacije in 

druženja.  Predvidena so dela ureditve prostora pri športni dvorani, katerega bo občina oddajala v najem. 

19 IZOBRAŽEVANJE 

19039001 - Osnovno šolstvo 

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

Namen in cilj 

Izboljšanje možnosti izvajanja šolskih aktivnosti, lažji dostop učencem do novih vsebin, novi učni pristopi, 

po programu OŠ in vrtec Sv. Ana. 

OB181-11-0001- Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme OŠ 

Namen in cilj 

Razvoj in izboljšanje možnosti za izvajanje dejavnosti. Manjše nabave opreme, investicijsko vzdrževalna 

dela (pleskanje, obnova parketa,…), po programu OŠ in vrtec Sv. Ana. 
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PREDLOGI PROJEKTOV RRP 2014-2020 

Regijski razvojni projekt je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje 

prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale. Od lokalnega projekta se regijski razlikuje 

po celovitem reševanju določene problematike ali izkoriščanju priložnosti v okviru razvojne regije in 

širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje. Nosilci regijsko pomembnih razvojnih projektov 

bodo skozi usmeritev v RRP imeli možnost, da ob lastnih virih za izvedbo pridobijo sofinanciranje tudi iz 

naslova EU sredstev. 

Občina Sveta Ana je na predlog Mariborske razvojne agencije in ZRS Bistra sestavila predloge regijskih 

projektov za vključitev v RRP 2014-2020 – regija Podravje. 

Seznam projektnih predlogov: 

 

Zap.št. Naziv projekta Povzetek projekta Trajanje 

projekta 

Ocenjeni bruto 

stroški 

1. Protipoplavna zaščita reke 

Velke 

Ureditev poplavnega 

območja reke Velke 

2015-2020 5.000.000 EUR 

2. Izgradnja kolesarskih poti  Ureditev kolesarskih 

poti in povezava s 

sosednjo Avstrijo 

2015-2017 600.000 EUR 

3. Izgradnja medgeneracijskih 

centrov 

Urediti prostore za 

medgeneracijsko 

druženje 

2014-2020 2.000.000 EUR 

4. Ureditev športno 

rekreacijskega centra 

Urediti športno 

infrastrukturo s 

pripadajočimi objekti 

2015-2020 1.500.000 EUR 

5. Posodobitev Anine poti z 

razglednim stolpom 

Urediti Anino pot in 

dodati turistično 

destinacijo z izgradnjo 

razglednega stolpa. 

2013-2020 1.500.000 EUR 

6. Ureditev turistične 

infrastrukture 

Investicija v ureditev 

turistične 

infrastrukture s 

pripadajočimi objekti 

2015-2020 1.200.000 EUR 
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NAČRT DELOVNIH MEST V OBČINI SVETA ANA  

ZA LETO 2015 in 2016 

 

 

 OPIS Tarifna 

skupina 

Število 

zasedenih 

delovnih 

mest na dan 

31.12. 2010 

Število 

zasedenih 

delovnih 

mest na dan 

31. 12. 2011 

Število 

zasedenih 

delovnih 

mest na dan 

31. 12. 2012 

Število 

zasedenih 

delovnih 

mest na dan 

31. 12. 2013 

Število 

zasedenih 

delovnih mest 

na dan 

31. 12. 2014 

Predvideno 

število 

zasedenih 

delovnih 

mest na 

dan 

31. 12. 2015 

Predvideno 

število 

zasedenih 

delovnih mest 

na dan 

31. 12. 2016 

I. Funkcionar 

 

 1 1 1 1 1 1 1 

SKUPAJ (I)  1 1 1 1 1 1 1 

II. Zaposleni delavci za nedoločen čas 

 

 

 

 

I        

II 0,2 0,2 0,2 0,2 (do 12.9.2014)0,2  0 0 

III 1 1 1 1 1 1 1 

IV        

V 1 1 1 1 1 1 1 

VI 1 1 1 1 1 1 1 

VII +VIII+IX 3 3 3 3 3 3 3 

SKUPAJ (II)  6,2 6,2 6,2 6,2 6 6 6 

III. Zaposleni za določen čas 

 

 I        

 II     1 1 1 

 III        

 IV        

 V        

 VI        

 VII +VIII+IX 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ (III)  0 0 0 0 1 1 1 

SKUPAJ (I+II+III)  7,2 7,2 7,2 7,2 8 8 8 
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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA  

 

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, ki je bilo vzpostavljeno v letu 2007. V skladu z delovnim področjem občinske 

uprave pa je za leto 2015 in 2016 določeno predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera je 

sklenjeno delovno razmerje. Dodatnih zaposlitev ne predvidevamo. 

V tem trenutku je dejansko zasedenih sedem delovnih mest za nedoločen čas in eno delovno mesto za določen čas (1 

leto).  


