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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014-5 
Datum: 01. 04. 2015 

 
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 
39/10  in MUV št. 23/2012) 
 

Sklicujem 
 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 
 sredo, 08.04.2015,  ob 1600  uri 

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 2. redne seje. 
3. Pregled in potrditev sklepov 1. dopisne seje. 
4. Poročilo o pregledu varnostne situacije na območju Občine Sveta Ana v letu 2014. 
5. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2014.  
6. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen – Saubermacher.  
7. Zaključni račun za leto 2014. 
8. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2015. 
9. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje. 
10. Sklep o potrditvi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, 

plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o 
povračilih stroškov in drugih prejemkih. 

11. Spremembe Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini 
Sveta Ana. 

12. Sklep o določitvi  javne infrastrukture na področju kulture v Občini Sveta Ana. 
13. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
14. Predlog sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu-socialna oskrba na domu 

za uporabnika v letu 2015. 
15. Predlog letnega programa sofinanciranja športa  v  Občini Sveta Ana za leto 2015.  
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč za območje Občine Sveta Ana. 
17. Predlog Odloka o spremembah  in dopolnitvah Odloka o PUP za območje občine Sveta Ana. 
18. Pobude in vprašanja. 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo!  

 
 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: 

 
K točki 1 
Dnevni red po predlogu. 
K točki  2 
Sklepi so priloženi v gradivu. 
K točki  3 
Sklepi so priloženi v gradivu. 
K točki 4 
Poročilo je priloženo v gradivu. 
K točki 5 
Poročilo je priloženo v gradivu. 
K točki 6 
Sklep  je priložen v gradivu. 
K točki 7 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki 8 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki 9 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 10 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 11 
Pravilnik je priložen v gradivu. 
K točki 12 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 13 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 14 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 15 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 16 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki 17 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki 18 
Pobude  so predložene v gradivu. 
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OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014-3 
Datum: 08.04.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKLEPOV  
2.  REDNE SEJE OS OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur.l. RS, št. 60/2007, 94/2007) 
in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 39/10, 107/10 in MUV 
št. 23/12) Občinski svet na svoji 3. redni seji, dne 08.04.2015 potrdi  sklepe 2. redne seje 
Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki je bila dne, 19.12.2014, kot so priloženi. 
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Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur.l. RS, št. 60/2007, 94/2007) 
in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 39/10, 107/10 in MUV 
št. 23/12) je Občinski svet na svoji 3. redni seji, dne 08.04.2015 sprejel  
 

SKLEPE 
 

2. redne seje občinskega sveta občine Sveta Ana, ki je bila, dne 19.12.2014 ob 1600 uri v 
prostorih sejne sobe občine Sveta Ana. 
 
Prisotni člani OS:  

Drago Ruhitel, Breda Špindler, Roman Režonja, Feliks Berič, Suzana Rejak 
Breznik, Katica Bauman, Miroslav Šenveter in Drago Weinhandl 

Opravičeno odsotni člani OS: 
                         Škrlec Karl 
Neopravičeno odsotni člani OS: 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, Viktor Kapl - tajnik občine,  Petra Golob – OU, Stanka Ferš 
- OU, Irena Golob - OU, Anita Rojko – OU, Martin Breznik – zunanji sodelavec 
in Monika Levanič – Štajerski tednik.  

 
K točki 1 
Župan vodi sejo in predlaga naslednji  
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 1. redne seje. 
3. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2015 – druga obravnava. 
4. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2016 – druga obravnava. 
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ. 
6. Sklep o določitvi cene najemnine  prodajnega mesta. 
7. Sklep o določitvi cen za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice. 
8. Pobude in vprašanja. 
 
Sklep št. 17 

Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 
39/10 in MUV 23/12)se potrdi predlagani   predlog   dnevnega  reda.  

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno (8). 
 
K točki 2 
Sklep št. 18 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - 
ZLS-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 100/08 - Odl. US in 
79/09)  in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 
39/10 in MUV 23/12) je Občinski svet na svoji 2. redni seji, dne 19.12.2014 potrdil  
sklepe 1. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki je bila dne, 26.11.2014, 
kot so priloženi. 

Predlog sklepa je bil potrjen s sedmimi  glasi ZA in enim glasom PRPTI. 
 
K točki 3 
Župan poda uvodno pojasnilo glede sprememb predloga proračuna od prvega branja pa do  tega 
predloga proračuna in da se razpravi za proračun 2015 in 2016 združita. Podrobneje po 
proračunskih postavkah pa poda obrazložitev računovodkinja Stanka Ferš. 
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V razpravo se vključi Suzana Rejak Breznik in predstavi podane pobude na seji Odbora za 
družbene dejavnosti. V nadaljevanju Drago Weinhandl komentira podane predloge na proračun, 
ki jih je podal v času javne obravnave. Župan obema razpravljalcema ustno odgovori zakaj v 
pripravi proračuna za drugo branje ni njunih  predlogov v celoti upošteval. Feliks Berič se 
vključi v splošno razpravo in pove, da predlagani predlog proračuna podpira. V razpravo se 
ponovno vključuje Drago Weinhandl z komentiranjem in primerjavo proračuna občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah. 
Po končani razpravi župan najprej da na glasovanje vložen amandma, ki ga je vložil Drago 
Weinhandl. 
 Sklep št. 19 

N Na podlagi 7. člena Poslovnika Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 
MUV št. 23/2012) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne, 19. 
12. 2014 zavrnil predlog amandmaja na proračun za leto 2015 kot ga je predlagal 
Drago Weinhandl. 

Predlog sklepa ni bil potrjen s sedem  glasovi PROTI in enim glasom ZA. 
 

Sklep št. 20 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 
27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-
ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 
6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne, 19. 12. 2014 
sprejel Odlok o  proračunu Občine Sveta Ana za leto 2015, kot je predlagan. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z osem glasovi ZA. 
 
K točki 4 
Sklep št. 21 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 
27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-
ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 
6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne 19. 12. 2014 
sprejel Odlok o  proračunu Občine Sveta Ana za leto 2016, kot je predlagan. 

Predlog sklepa je bil potrjen s sedem glasovi ZA in enim glasom PROTI. 
 
K točki 5 
Sklep št. 22 

Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur.l. RS 
št. 93/99 in 135/03), ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10, 
107/10 in MUV št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 2. redni seji dne 
19.12.2014 sprejel predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v višini povišanja za  0,2 %  (0,00275238253 EUR). 

Predlog sklepa je bil potrjen s sedem glasovi ZA in enim glasom PROTI. 
 
K točki 6 
Sklep št. 23 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10, 107/10 in MUV 
št.6/2014) ter 14.  člena Pravilnika  o tržnem redu v Občini Sveta Ana (MUV št. 
26/14) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne 19.12.2014 



 7

določil višino najemnine za uporabo prodajnega mesta na kmečki tržnici in drugih 
občasnih prodajnih mestih,  kot je predlagano. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z osem glasovi ZA. 
 
K točki 7 
Sklep št. 24 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/10, 107/10 in 
MUV št. 6/2014) in 8. člena Odloka o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti 
ter pokopališkem redu v Občini Sveta Ana (Uradni list RS št. 101/2006) je Občinski 
svet Občine Sveta Ana  na 2. redni seji, dne 19. 12. 2014 sprejel Sklep o ceni 
vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana, v predloženi obliki. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z osem glasovi ZA. 
 
 
Številka: 03202-001/2014-3 
Datum: 19.12.2014 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisal: 
Viktor Kapl 

 
 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014-4 
Datum: 08.04.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKLEPOV  
1.  DOPISNE SEJE OS OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB 1(Ur.l. RS, št. 100/05) in 24. člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012) 
Občinski svet na svoji 3. redni seji, dne 08.04.2015 potrdi  sklepe 1. dopisne seje Občinskega 
sveta Občine Sveta Ana, ki je bila dne, 27.03.2015. 
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Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB 1(Ur.l. RS, št. 100/05) in 24. člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012) je 
Občinski svet na svoji 3. redni seji, dne 08.04.2015 sprejel  
 
 
 

SKLEPE 
1. dopisne seje občinskega sveta občine Sveta Ana, ki je bila, dne 27.03.2015 do 1200 ure. 
 
Po pošti pisno so glasovali naslednji člani OS:  

Drago Ruhitel, Breda Špindler, Roman Režonja, Feliks Berič,  Katica Bauman, 
Miroslav Šenveter in Drago Weinhandl 

  
  

Niso glasovali naslednji člani OS: 
Karl Škrlec in Suzana Rejak Breznik.  
 
Župan preveri število prejetih glasov in ugotovi, da je občinski svet sklepčen in je glasovanje 
veljavno.  
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta Modernizacije 
občinskih cest v Občini Sveta Ana. 

2. Sklep po pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe 
projekta za potrebe javnega razpisa.  

 
 
 
Člani občinskega sveta so bili pozvani, da v skladu s 24. členom Poslovnika o delu Občinskega 
sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012), ki določa potek dopisne seje, 
najkasneje do petka, 27.03.2015 do 12 ure, po elektronski pošti na naslov tajnik@sv-ana.si, 
faksu 72 95 885 ali fizično na občinsko upravo pošljete potrditev predlaganih sklepov.  
 
Občinska uprava je prejela sedem potrjenih sklepov od devet možnih. 
 
K točki 1 
Sklep    št.  

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 
46/13-ZIPRS1314, 101/13-ZIPRS1415, ZIPRS1415-D), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 15. člena  Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. 
RS št. 39/10 in 107/10)  je občinski svet/odgovorna oseba investitorja dne 27.03.2015 s 
sklepom št: 37102-2/2014-2 sprejel/a:  
 

1. Potrdi se  dokument identifikacije investicijskega projekta izgradnje modernizacije 
občinskih cest v Občini Sveta Ana. 

2. Pooblasti se  župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe 
projekta za potrebe javnega razpisa. 
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Predlog sklepa je bil potrjen s sedem glasovi (7). 
 
 
Sklepe zapisal: 
Viktor Kapl 
 
 
 
Številka: 03202-001/2014-4 
Datum: 08.04.2015 
 
 
 
                                                 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
 ŽUPAN OBČINE 
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 
Številka:22001-1/2014 
Datum: 08.04.2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG  
 

PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE NA  
OBMOČJU OBČINE SVETA  

ZA LETO 2015  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: PP Lenart  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne 08.04.2015  sprejme poročilo varnostne situacije 
Policijske postaje Lenart za leto 2015, kot je predlagano. 
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne 08.04.2015 sprejme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sklep 
 
 

I. 
 
Sprejme se Poročilo varnostne situacije na območju Občine Sveta Ana v letu 2014. 
 
 
 
 

 
 
Številka:22001-1/2014 
Datum: 08.04.2015 
 
 
 
 
 
                Župan Občine     
                                Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr. 
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 
Številka:35403-1/2015 
Datum: 08.04.2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG  
 

POROČILO O DELU  
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA  

MARIBOR ZA  LETO 2014  IN PROGRAM DELA ZA LETO 2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Medobčinski inšpektorat  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne 08.04.2015 sprejme  Sklep o poročilu o delu 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2014 in program dela za leto 2015, kot 
je predlagano. 
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne 08.04.2015 sprejme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sklep 
 
 

I. 
 
 Sprejme se  poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014. 
 

II. 
 
 
Sprejme se program dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2015. 
 
 
 
 
 

 
Številka: 35403-1/2015 
Datum: 08.04.2015 

 
 
 
 
 
 
                Župan Občine     
                                Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr. 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 
 
 
Obrazložitev bo podana na seji s strani  predstavnika inšpektorata. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

 

 

 

 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 

REDARSTVO MARIBOR 

Zagrebška cesta 30, 2000 

MARIBOR 

15.2.2015 

Poročilo Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor 2014 

 

OBČINA SVETA ANA 

Petra
Pisalni stroj
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Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2014 
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PODROČJE NADZORA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 

Občinska  inšpekcijska služba je ustanovljena v lokalnih skupnostih kot nadzorni organ za 

nadzorovanje predpisov, z namenom učinkovitega varovanja javnega interesa. 

 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor kot organ skupne občinske uprave so 
ustanovile občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na 
Pohorju, Mestna občina Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, 
Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Trojica, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj 
z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 
IN REDARSTVO MARIBOR« (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/2011, 13/2014 in Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 34/2011, 26/2014). 
 
Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi 
inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. 
  
Nadzoruje izvajanje določb odlokov: 

 odloke o občinskih cestah,  
 odloke o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah,  
 odloke o ravnanju s komunalnimi odpadki,  
 odloke o oglaševanju in reklamiranju,  
 odloke o občinskih taksah,  
 odloke o taksi službah,  
 odloke o naravnih in kulturnih znamenitostih,  
 odloke o pokopaliških dejavnostih,  
 odloke o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,  
 odloke o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,  
 ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.  

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. 
  
Vloge in pritožbe je mogoče dajati direktno na sedež Medobčinskega inšpektorata ali tudi na 
sedeže občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata, pisno, po telefonu in po e-pošti.  
  
Inšpektorji so dolžni obravnavati vse vloge, tudi anonimne, ter varovati tajnost prijavitelja.  
  
Pritožbeni organ zoper izdane akte v inšpekcijskih postopkih je župan posamezne občine 
ustanoviteljice, in sicer na območju tiste občine, kjer se je izdal ureditveni akt.  
  
Pri vodenju postopkov v skladu z Zakonom o prekrških je pritožbeni organ krajevno pristojno 
sodišče.  
 
V inšpekcijskem delu MIRM je v letu 2014 opravljalo  inšpekcijsko delo 5 inšpektorjev (do aprila 
2014, ko se je eden izmed inšpektorjev upokojil) ter vodja MIRM, ki prav tako opravlja 
inšpekcijska dela. Inšpekcijski nadzor se vrši v občinah s skupnim številom prebivalcev čez 
200.000 in s površino 900 km2.  

Prav tako imajo inšpektorji določene pristojnosti tudi neposredno po zakonih, kot so: Zakon o 
cestah, Zakon o varstvu okolja. Ob teh predpisih sta še ključna Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
in Zakon o splošnem upravnem postopku.  
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Opravljeni pregledi in izvedeni ukrepi v vseh občinah ustanoviteljicah na področju 
inšpekcijskega nadzora v letu 2014

VRSTA OPRAVILA

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 

POZIV ZA IZJAVO PO ZIN 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

IZDANI SKLEPI 

IZDANE ODREDBE 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI 

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 

IZDANI PLAČILNI NALOGI 

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU 

IZREČENI OPOMINI 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 

USTAVITEV POSTOPKA 

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR 

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE

SKUPAJ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Podatki za leto 2014, v primerjavi z letom 2013, nam pokažejo, da je bilo v letu 2014:

- Opravljenih za 9 % več inšpekcijskih pregledov, kljub zmanjšanemu številu 
inšpektorjev, 

- Izdanih je bilo za 39 % manj ureditvenih inšpekcijskih odločb,
- Izdanih je bilo za 15 % manj inšpe

nepravilnostih,  
- Za 26 % se je povečalo število raznih dopisov, odstopov zadev drugim organom in 

službam, 
- Za 16 % se je povečalo število prekrškovnih postopkov.
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Opravljeni pregledi in izvedeni ukrepi v vseh občinah ustanoviteljicah na področju 
inšpekcijskega nadzora v letu 2014 

VRSTA OPRAVILA REALIZACIJA 
2013 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 7481 

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 6481 

12 

 

234 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 128 

70 

345 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE 12 

 0 

 479 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI 130 

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  62 

17 

1 

5 

 

 

15 

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE 8 

1 

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE 1 

7611 

2014, v primerjavi z letom 2013, nam pokažejo, da je bilo v letu 2014:
Opravljenih za 9 % več inšpekcijskih pregledov, kljub zmanjšanemu številu 

Izdanih je bilo za 39 % manj ureditvenih inšpekcijskih odločb, 
Izdanih je bilo za 15 % manj inšpekcijskih opozoril na zapisnik ob ugotovljenih manjših 

Za 26 % se je povečalo število raznih dopisov, odstopov zadev drugim organom in 

Za 16 % se je povečalo število prekrškovnih postopkov. 

 

Opravljeni pregledi in izvedeni ukrepi v vseh občinah ustanoviteljicah na področju 
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2014, v primerjavi z letom 2013, nam pokažejo, da je bilo v letu 2014: 
Opravljenih za 9 % več inšpekcijskih pregledov, kljub zmanjšanemu številu 

kcijskih opozoril na zapisnik ob ugotovljenih manjših 

Za 26 % se je povečalo število raznih dopisov, odstopov zadev drugim organom in 



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2014 

 
 

28 
 

NALOGE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 

Skrb za varen in neoviran promet 

Temeljna naloga občinskega redarstva je skrb za varen in neoviran promet na javnih 
prometnih površinah v naseljih ter na občinskih in ne kategoriziranih cestah izven naselij. 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor večino svojega dela 
opravijo v okviru nadziranja t.i. mirujočega prometa. Pri tem so redarji v letu 2014 največ 
pozornosti namenili tistim kršitvam oz. tistim nepravilnim parkiranjem, ki so ovirala in 
ogrožala ostale udeležence v cestnem prometu. Ob nadzorih je bilo ugotovljeno, da še 
vedno zelo veliko voznikov vozila ustavi ali parkira na avtobusnih postajališčih. Prav zaradi 
tega je velik del pozornosti bil usmerjen v reševanje te problematike. Ob tem seveda ne 
pozabimo, da še vedno veliko voznikov vozila parkira na pločnikih ter kolesarskih stezah, s 
čimer ovira promet pešcev in kolesarjev. 

Kar zadeva neoviran promet pa so redarji izvajali tudi vsakodnevne nadzore upravičenosti 
ustavljanja in parkiranja na mestih namenjeni ustavljanju in parkiranju vozil ob dostavi blaga. 
Pri tem so izvedli več poostrenih nadzorov s končno ugotovitvijo, da časovna omejitev 
parkiranja na določenih mestih še vedno ni dosegla namena, saj je v določenih časovnih 
intervalih in na določenih mestih namenjenih dostavi frekvenca vozil večja kot to omogoča 
število takšnih mest. 

Da pa nismo izvajali le nadzora na področju mirujočega prometa potrjuje podatek, da smo v 
letu 2014 obravnavali tudi naslednje prekrške: 
- primere nepravilnosti pri prevozih otrok, ker otroci v vozilih niso bili v otroških sedežih ali 

niso bili pripeti s sistemom za zadrževanje v primeru trka, 
- primere kršitev neuporabe varnostnega pasu,  
- primere kršitev prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje voznikovo slušno ali 

vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila (mobilni telefoni in druge naprave),  
- primeri kršitev predpisov o udeležbi pešcev v cestnem prometu (osvetlitev pešcev, 

prečkanje izven prehoda), 
- primeri kršitev s strani voznikov, ki niso omogočili prednosti pešcem na prehodu za 

pešce,  
- primeri kršitev določil zakona, ki ureja svetlobne prometne znake (semafor) in njihovo 

upoštevanje. 

Varstvo najranljivejših udeležencev cestnega prometa 

Največ časa so občinski redarji izvajali nadzor z namenom zaščite najranljivejših 
udeležencev v cestnem prometu, med katere zagotovo sodijo otroci, pešci in invalidi. Skoraj 
vsakodnevno so zato občinski redarji izvajal naloge na območju za pešce v Mestni občini 
Maribor, ob rednih nadzorih v občini Lenart pa tudi na območju tamkajšnjega območja za 
pešce. Pri tem so redarji ugotavljali upravičenost vstopanja in vožnje z vozili po tem območju. 
S tem delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 

Prav tako so se vsakodnevno vršili nadzori nad upravičenostjo parkiranja na mestih 
namenjenih ali rezerviranih za parkiranje invalidom. Kršitve na teh mestih so še vedno 
številne, a se stanje v primerjavi z ugotovitvami iz preteklih let izboljšuje. O izboljšanju lahko 
govorimo predvsem na tistih označenih parkirnih mestih, ki so predana v javno dobro, slabša 
pa je situacija pred večjimi trgovskimi centri, kjer so parkirišča v zasebni lasti in po Zakonu o 
cestah štejejo za nekategorizirano cesto.  Pri izvajanju nadzora na teh lokacijah je stanje 
ocenjeno kot nezadovoljivo, zato bomo takšne nadzore izvajali v vsaj enaki intenziteti tudi v 
prihodnje.  



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2014 

 
 

29 
 

Zagotovo najranljivejši udeleženci v prometu pa so otroci. Občinski redarji so v letu 2014 
sodelovali v številnih preventivnih akcijah namenjenih poučevanju otrok o pravilnem ravnanju 
v cestnem prometu.  V letu 2014 smo izvedli tudi nekaj preventivnih nadzorov, v katerih smo 
ugotavljali morebitne nepravilnosti pri prevozih otrok, predvsem ali so otroci v vozilih v 
otroških sedežih ter ali so pripeti s sistemom za zadrževanje v primeru trka. 

Varen in neoviran promet ob prireditvah 

Ob prireditvah, izvedenih v posameznih občinah, so občinski redarji izvajali naloge za 
zagotavljanje varnega in neoviranega prometa, predvsem prometa pešcev. Tako so skrbeli 
za varno odvijanje prometa ob raznih občinskih proslavah ali protokolarnih prireditvah, 
pustnih povorkah, itd … 

Tradicionalno so občinski redarji izvajali naloge s tega področja dela v času ob Dnevu 
spomina na mrtve, ko je bistveno povečan promet v okolici pokopališč in je pogosto tudi 
spremenjen prometni režim. 

V nekaterih občinah so občinski redarji izvajali tudi naloge za zagotavljanje umirjanja hitrosti 
ali ugotavljanja spoštovanja postavljene prometne signalizacije za zaporo cest ob prireditvah 
na cesti kot so pustne povorke, prodaje na cesti ob raznih žegnanjih, itd … 

Varstvo javnega reda in miru 

Med temeljna področja dela občinskega redarstva sodi tudi nadzor oz. varstvo javnega reda 
in miru. Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so med 
vsakodnevnimi nadzori v območju za pešce, v okolici osnovnih šol in vrtcev, na in v okolici 
pokopališč, na igriščih ter drugih rekreacijskih površinah, središčih krajev ter v »mestnih« 
parkih izvajali nadzore s ciljen preprečevanja vandalizma. Poleg rednega dela na tem 
področju so redarji skupaj s policijo sodelovali v več poostrenih nadzorih, ki so se izvajali v 
večernem in nočnem času tako med tednom kot tudi ob koncu tedna.  

V področje varstva javnega reda uvrščamo tudi nadzore, katerih cilj je zaščita javne 
infrastrukture kot so parkovne klopi, otroška igrala, itd. ter varstvo naravne in kulturne 
dediščine. V ta namen se izvajajo obhodi objektov namenjenih kulturi in predstavitvi 
zgodovine ter zgodovinskih dogodkov in dejstev. 

Sodelovanje s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor tesno sodeluje s sveti, ustanovljenimi za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Občinski redarji se tako udeležujejo številnih 
preventivnih akcij, ki jih SPVCP načrtuje in izvede tekom leta. Med temi so najodmevnejše 
akcije Varno na pot - v šolo s kolesom, Bistro glavo varuje čelada, Red je vedno pas pripet, 
Varna šolska pot in številne druge. Redarji skupaj z ostalimi člani SPVCP poučujejo otroke, 
kako ravnati v cestnem prometu, jih opozarjajo na previdnost in nevarnosti, ki prežijo na 
cesti, ob vsem tem pa tudi predstavljajo občinsko redarstvo kot organ namenjen 
zagotavljanju čim višje stopnje varnosti cestnega prometa. Občinski redarji s tovrstnimi telesi 
sodelujejo tudi z namenom odpravljanja nevarnih točk za udeležence cestnega promet. 

V občini Miklavž na Dravskem polju se je predstavnik medobčinskega redarstva tako udeležil 
vsakoletnega predavanja za starejše voznike. 
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Sodelovanje v varnostnem sosvetu 

Predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so stalni člani varnostnih 
sosvetov občin, kjer imajo le-te ustanovljene (Mestna občina Maribor, Občina Hoče-Slivnica, 
Občina Ruše, Občina Starše, Občina Miklavž na Dravskem polju, itd …).  V nekaterih 
občinah varnostni sosvet prevzema določene naloge svetov preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu.  

Sodelovanje v komisiji za občinske redarske službe pri Skupnosti občin 
Slovenije 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor aktivno sodeluje v Komisiji za občinsko 
redarsko službo pri Skupnosti občin Slovenije, kjer je predstavnik redarstva stalni član 
komisije. V okviru komisije se izpostavljajo razna opažanja in težave pri delu občinskih 
redarjev, ki so posledica organizacijskih sprememb in sprememb poslovanja organov 
državne uprave. Naloga komisije je uveljavljanje poklica občinski redar in načina dela 
redarstev pred državnimi organi, s katerimi sodeluje tako pri pripravi predpisov kot tudi pri 
pripravi številnih drugih aktov v obliki pogodb in sporazumov za izmenjevanje določenih vrst 
podatkov.  

V bodoče si bo komisija prizadevala, da bo Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policijska 
akademija izvajala tudi posamezna dodatna usposabljanja občinskih redarjev na področju 
urejanja prometa v križiščih in nadzora nad obremenitvijo cest, tehtanja vozil in nadzora 
izrednih prevozov. Prav tako si bo komisija prizadevala za enakopravno obravnavanje 
občinskih redarjev kot javnih uslužbencev s posebnimi pooblastili.  

Sodelovanje pri pripravi občinskih odlokov 

Sodelovanje pri pripravi ter podajanju mnenj k predlogom državnih predpisov se je izvajalo v 
okviru komisije pri Skupnosti občin Slovenije. Kar zadeva pripravo lokalnih predpisov občin, 
pa je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor sodeloval tudi z občinami 
ustanoviteljicami. Pri tem so predstavniki organa sodelovali pri pripravi odlokov na področju 
varstva cest in ureditvi cestnega prometa, na področju plakatiranja, zagotavljanja varstva 
javnega reda in miru, itd … 
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Postopki redarstva vodeni po Zakonu o prekrških  
 
Število obravnavanih ukrepov v vseh občinah ustanoviteljicah MIRM v letih 2012, 2013 in 2014
kaže, da je redarska služba od leta 2012 naprej povečevala svoje aktivnosti glede ugotavljanja 
prekrškov in vodenja postopkov. 
 
Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 2012 obravnavanih skupno 19.603 prekrškov, v letu 2013 
je bilo obravnavanih 24.523 pr
 

PODATKI O SKUPNEM ŠTEVILU PREKRŠKOV

Postopki po vloženih pravnih sredstvih

Zakon o prekrških (ZP-1, Ur.l. RS, št. 7/03, s spremembami in dopolnitvami) določa dve 

pravni sredstvi v hitrem postopku, ki ga vodijo prekrškovni organi, med katere sodi 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor. Ti dve pravni sredstvi sta zahteva za s

varstvo ter ugovor. Ugovor je pravno sredstvo, ki ga lahko kršitelj vloži po vročitvi t.i. 

posebnega plačilnega naloga. Posebni plačilni nalog se izreka v postopkih o prekrških s 

področja ustavljanja in parkiranja.

O vloženem ugovoru odloča pooblaščen

izobrazbe, ki v postopku izda odločbo. Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa s 

VII. stopnjo izobrazbe prouči tudi vloženo zahtevo za sodno varstvo zoper navadni plačilni 

nalog ali odločbo, pri čemer lahko nadomesti plačilni nalog z odločbo ali nadomesti svojo 

prvotno odločbo. V primeru, da tega ne stori, ker oceni, da zahteva ni upravičena, le

skupaj s spisom odstopi v odločanje pristojnemu okrajnemu sodišču.

V postopkih po vloženih pravnih sreds

V odločbi se določi taksnega zavezanca, ki se mu odmeri sodna taksa. Takšno sodno takso 

imenujemo sodna taksa prekrškovnega organa. Prekrškovni organ namreč izvršuje tudi 

sodne takse za sodišča, kadar 

odločitve prekrškovnih organov. Prekrškovni organ je tudi dolžan sodbo po zahtevi za sodno 

varstvo vročiti kršitelju. 
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Postopki redarstva vodeni po Zakonu o prekrških   

Število obravnavanih ukrepov v vseh občinah ustanoviteljicah MIRM v letih 2012, 2013 in 2014
kaže, da je redarska služba od leta 2012 naprej povečevala svoje aktivnosti glede ugotavljanja 
prekrškov in vodenja postopkov.  

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 2012 obravnavanih skupno 19.603 prekrškov, v letu 2013 
je bilo obravnavanih 24.523 prekrškov in v letu 2014 skupaj 27.176 prekrškov. 
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Število obravnavanih ukrepov v vseh občinah ustanoviteljicah MIRM v letih 2012, 2013 in 2014 
kaže, da je redarska služba od leta 2012 naprej povečevala svoje aktivnosti glede ugotavljanja 

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 2012 obravnavanih skupno 19.603 prekrškov, v letu 2013 
ekrškov in v letu 2014 skupaj 27.176 prekrškov.  

 

1, Ur.l. RS, št. 7/03, s spremembami in dopolnitvami) določa dve 

pravni sredstvi v hitrem postopku, ki ga vodijo prekrškovni organi, med katere sodi 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor. Ti dve pravni sredstvi sta zahteva za sodno 

varstvo ter ugovor. Ugovor je pravno sredstvo, ki ga lahko kršitelj vloži po vročitvi t.i. 

posebnega plačilnega naloga. Posebni plačilni nalog se izreka v postopkih o prekrških s 

a uradna oseba prekrškovnega organa s VII. stopnjo 

izobrazbe, ki v postopku izda odločbo. Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa s 

VII. stopnjo izobrazbe prouči tudi vloženo zahtevo za sodno varstvo zoper navadni plačilni 

r lahko nadomesti plačilni nalog z odločbo ali nadomesti svojo 

prvotno odločbo. V primeru, da tega ne stori, ker oceni, da zahteva ni upravičena, le-to 

tvih se odmerjajo tudi stroški postopka – sodna taksa. 

V odločbi se določi taksnega zavezanca, ki se mu odmeri sodna taksa. Takšno sodno takso 

imenujemo sodna taksa prekrškovnega organa. Prekrškovni organ namreč izvršuje tudi 

le ta izdajajo sodbe po vloženih pravnih sredstvih zoper 

odločitve prekrškovnih organov. Prekrškovni organ je tudi dolžan sodbo po zahtevi za sodno 
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Iz tabele je razvidno število vloženih pravnih sredstev ter izdanih aktov. 

VLOŽENA PRAVNA SREDSTVA IN IZDANI PRAVNI AKTI 
PO ZAKONU O PREKRŠKIH (ZP-1) 

ŠTEVILO 
2012 

ŠTEVILO 
2013 

ŠTEVILO 
2014 

UGOVORNI POSTOPEK (57.B ČLEN) 

Vložen ugovor na plačilni nalog 851 372 310 
Sklep o zavrženju ugovora 85 89 41 
Odločba o prekršku - izrek globe 485 291 76 
Odločba o prekršku - izrek opomina 185 127 25 
Odločba o prekršku - ustavitev postopka 379 305 100 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 

Vložena zahteva za sodno varstvo zoper odločbo 103 99 42 
Vložena zahteva za sodno varstvo zoper sklep 8 4 2 
Sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo 8 17 7 
Posredovanje zahteve za sodno varstvo na sodišče 122 85 34 
Vročitev sodbe ali sklepa sodišča 104 108 71 

SODNA TAKSA PREKRŠKOVNEGA ORGANA ALI SODIŠČA 

Plačilni nalog za sodno takso 391 261 Od 
14.6.201

3 se 
sodna 
taksa 

odmerja v 
odločbi 

ali v 
sodbi. 

Vložen ugovor na plačilni nalog za sodno takso 30 36 
Slep o zavrženju ali zavrnitvi ugovora zoper sodno takso 39 30 
Sklep o ugoditvi ugovoru zoper sodno takso 4 8 

UKLONILNI ZAPOR 

Predlog za določitev uklonilnega zapora 113 73 6 
Umik predloga za določitev uklonilnega zapora 95 62 0 

VROČANJE 

Sklep o odreditvi vročanja z javnim naznanilom 80 83 108 
 
Število najpogosteje izdanih aktov v postopkih po vloženih pravnih sredstvih v letih 2012 - 2014 (vir: prekrškovna 
evidenca Medobčinskega redarstva) 

Iz podatkov iz tabele je mogoče ugotoviti, da je v letu 2014 bilo manj vloženih ugovorov, t.j. 

pravnih sredstev zoper plačilni nalog, s katerim je bila kršitelju izrečena globa za storjen 

prekršek. Posledično je bilo vseh ostalih postopkov manj. Tako je bilo v letu 2014 vloženih 

310 ugovorov (1,47 % od 21.105 izdanih plačilnih nalogov) in 44 zahtev za sodno varstvo 

(0,21 % od 21.105 izdanih plačilnih nalogov) 

Podatki o vloženih pravnih sredstvih so izrazito pod slovenskim povprečjem, ki je 6 % na 

ravni države za ugovore. Prav tako število vloženih pravnih sredstev od leta 2012 konstantno 

pada in se približuje minimumu. 
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ŠTEVILO UGOVOROV NA PLAČILNE NALOGE IN ZAHTEVE ZA SODNO VARSTVO 

ZOPER ODLOČBE  

 
 
Iz tabele je razvidno, da se število ugovorov zoper izdane plačilne naloge zmanjšuje (iz leta 
2012, ko jih je bilo 851, do leta 2014, ko je bilo teh samo še 310. Prav tako je vidno, da pada 
tudi število zahtev za sodno varstvo zoper izdane odločbe o prekrških, kljub temu, da se število 
ukrepov iz leta v leto povečuje.  
 
Delni razlog temu je zakonito in strokovno delo do izdaje plačilnega naloga, ki krštelje 
»odvrača« od vložitve pravnega sredstva, delno je temu botrovala tudi notranja reorganizacija 
službe v letu 2013, ki je pripeljala do reševanja ugovorov najkasneje v enem mesecu, kar je na 
dolgi rok  pripeljalo do tega, da se kršitelji ne »pritožujejo samo zato, da bi zadeve zastarale«. 
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OBČINA SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 
 
Poročilo o delu v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah izhaja tako kot v preteklih letih iz 
programa dela za leto 2014, kateri temelji na: 

- Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ obveznosti in s tem 
posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja, 

- Predvidenih aktivnostih, katere so določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let, 
nedokončanih inšpekcijskih postopkih iz leta 2013, skupnega dogovora o aktivnostih 
med občinsko upravo občine in inšpekcijo, ter splošnimi navodilu občinske uprave 
občine tekom leta.  

 
Aktivnosti inšpekcijskega dela so obsegale reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na 
sedežu občinske uprave občine ali pa so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata. Ob 
prijavah je bil  program dela zasnovan tako, da so se fizično pregledali vsi kraji in zaselki na 
območju občine najmanj 2 x na mesec pri čemer je bil poudarek  na izvajanju nadzora 
občinskih javnih cest in poti, odlaganju komunalnih odpadkov ter na vzdrževanju čistoče na 
javnih površinah v občini. 
 
S tem v zvezi  inšpekcija ugotavlja, da je bil nivo zagotavljanja čistoče na javnih površinah  v 
naseljih Sv. Ana in Lokavec, katerih zunanja podoba in urejenost je bila v zadnjih letih 
popolnoma spremenjena, zelo dober.  
 
Podobno stanje inšpekcija ugotavlja tudi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Vztrajanje na vključenosti vseh gospodinjstev in tudi počitniških objektov na območju občine 
Sv. Ana v Slovenskih goricah v sistem ravnanja z odpadki je pripeljalo do tega, da se je divje 
odlaganje odpadkov zmanjšalo do te mere, da je inšpekcija v letu 2014 obravnavala  le dva  
primera odlaganja manjših količin odpadkov v PVC vrečkah ob javnih poteh.  
 
Tudi na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti inšpekcija ugotavlja, da so 
se redna vzdrževalna dela izvajala v skladu s programom letnega vzdrževanja na zadovoljivem 
nivoju tako, da pritožb iz tega naslova ni bilo.  
 
Čeprav večjih nedovoljenih posegov v občinske javne ceste in poti inšpekcija ni evidentirala, je 
pa ponovno obravnavala prijavo zaradi deponiranja lesa in gramoza ter postavitve ograj 
individualnih stanovanjski objektov na Krivem vrhu na javni cesti. Pri tem je šlo za ograje, ki so 
bile zgrajene že ob gradnji prvih stanovanjskih objektov na tem območju  na javni površini in 
tudi na območju rezerviranem za izgradnjo obračališča. Ker se je v postopku ugotovilo, da bila 
predmetna zadeva oz. prijava že obravnavana in tudi odstopljena  stvarno pristojni Gradbeni 
inšpekciji, Medobčinski inšpektorat v tej zvezi ni povzemal nobenih novih aktivnosti. Bila pa je 
odrejena odstranitev lesa in gramoza s ceste. 
 
Inšpektorat pa je moral odrediti čiščenje vozišča v Ledineku, kjer redno prihaja do 
onesnaževanja vozišča, deloma zaradi malomarnosti, deloma pa tudi  zaradi intenzivnega 
obdelovanja kmetijski zemljišč in tudi neurejene odvodnje  meteornih voda z  javne  ceste v 
tem delo Ledineka. Zaradi tega bo v letu 2015 potrebno usmeriti potrebne aktivnosti na rešitev 
tega problema z lastnikom zemljišča. 
 
Ob navedenih aktivnostih je inšpekcija obravnavala tudi prijavo v kater  je bila odrejena košnja 
koruznice ob javni cesti ter prijavo v zvezi s poškodovanjem javne ceste v Rožengruntu, kjer je 
GG Maribor ob podiranju in spravilu lesa poškodoval bankine in zamašil prepuste in odvodne 
jarke. Po izreku opozorila v skladu z Zakonom o cestah in Zakonom o prekrških  je izvajalec 
del v celoti saniral poškodbe na cesti in tako odpravil ugotovljene nepravilnosti. 



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2014 

 
 

35 
 

Na ostalih področjih izvajanja nadzora ni bilo zaznati kršitev,  
 
Na območju Občine  Sv. Ana je bilo opravljeno skupaj 198 rednih in izrednih pregledov. Na 
osnovi teh pregledov je bila izdana 1 ureditvena odločba, izrečena so bila 3 opozorila in 4 
odredbe, v enem primeru pa je bila zadeva odstopljena v reševanje državni inšpekciji.   
 

Številčni del poročila o delu v Občini Sv. Ana v Slovenskih goricah v letu 2014. 
 

 
VRSTA OPRAVILA 

 

REALIZACIJA 
2014 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 198 
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)  
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 3 
IZDANI SKLEPI  
IZDANE ODREDBE 4 
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  
DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 1 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  2 
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  
IZDANI PLAČILNI NALOGI  
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  
IZREČENI OPOMINI  
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  
USTAVITEV POSTOPKA  
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 208 
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Poškodovane bankine in odvodnjavanje – Rožengrunt 
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Sanacija ceste - Rožengrunt 
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Ledinek 
 

 
 

Ledinek - Jauk 
 

Petra
Pisalni stroj
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 
 

V letu 2014 so občinski redarji v občini Sveta Ana s področja varnosti cestnega prometa 

obravnavali 2 kršitvi, za kateri so izdali globo. V 2 primerih so občinski redarji kršiteljema 

izrekli opozorilo. 

 

Občinski redarji so pri osnovni šoli na Sveti Ani izvajali tudi nadzore za ugotavljanje 

pravilnosti prevoza otrok, predvsem uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev. Kršitev 

niso ugotovili. 

 

Na račun Občine Sveta Ana je je bilo iz naslova glob v letu 2014 plačanih 80,00 €, iz naslova 

sodnih taks prekrškovnega organa pa 30,00 €. 

 

  
2012 2013 2014 

GLOBA 0 3 2 

OPOZORILO 2 8 2 

 
Število postopkov po posamezni vrsti v letih 2010-2014 (vir: prekrškovna evidenca Medobčinskega 
redarstva) 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 
 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Sveta Ana izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu 

zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru 

Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnima šolama šolo skušali 

umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd. 

Prav tako so aktivno sodelovali ob izvedbi kolesarskih izpitov in sicer s ciljem umirjanja 

prometa in opozarjanja voznikov na nove, najranljivejše udeležence v prometu. 

 
Varstvo javnega reda in miru v občini Sveta Ana 
 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

pristojnosti izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se 

izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev. Pri 

nadzoru kršitev niso zaznali. 

 
Aktivnosti ob prireditvah 
 
Občinski redarji so na območju občine Sveta Ana bili prisotni ob prireditvah, izvedenih ob 

občinskih praznovanjih. Pri tem so skrbeli za varen in neoviran promet, predvsem s 

preprečevanjem parkiranja na pločnikih. Prav tako so skrbeli za javni red in mir v neposredni 

bližini prireditvenih prostorov. 
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ZAKLJUČEK 
 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je v letu 2014 doživel nekatere spremembe, 
tako na organizacijskem, kadrovskem in delovnem področju. Sprememba organizacije dela, 
stimuliranje zaposlenih, odpravljanje konfliktnih situacij je v letu 2013 in kasneje v letu 2014 
bila ena izmed prioritet dela, predvsem na redarskem delu organa. Notranji konflikti, v veliki 
meri izvirajoč iz preteklosti, so zavirali delo in ustvarjali slabo vzdušje, ki se je prenašalo ne 
samo med zaposlenimi, pač pa se je odražalo tudi izven službe. S tem se je zmanjševal 
ugled organa in ustvarjala klima nezadovoljstva občanov do delavcev in opravljanja 
njihovega zakonitega dela. 
 
Vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so v preteklem letu s svojim delom kakorkoli pripomogli 
k dobremu delu celotne službe, gre iskrena zahvala. Žal to ni mogoče potrditi za celoten 
kolektiv, saj je v ospredju vse preveč lastnih, osebnih interesov, tudi na račun medčloveških 
odnosov. Takšno obnašanje in ravnanje je imelo za posledico negativno sliko o celotni 
službi, kar pa zagotovo ne drži, saj rezultati za leto 2014 dajejo drugačno sliko. 
 
In ob koncu tudi zahvala za ustrezno in korektno sodelovanje naših sodelavcev v občinskih 
upravah občin ustanoviteljic naše službe, saj brez njihovega sodelovanja, pomoči, nasvetov 
in skupnega reševanja problemov, rezultati ne bi bilo takšni, kot so podani v poročilu.  
 
Prihodnost takšnega kolektiva, kot je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, že zaradi 
poslanstva in javnih nalog, katere mora izvajati, ne more in ne sme biti odvisna zgolj od 
individualnih želja in interesov posameznikov. Zavedanja opravljanja javnih nalog v 
pričakovanem obsegu in v pričakovani kvaliteti mora biti vodilo ne samo vodstva, pač pa  
vseh zaposlenih.  
 



 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 
Zagrebška c. 30, 2000  MARIBOR 
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Program dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor je pripravljen na podlagi 

Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

Maribor« in Dogovora o ureditvi medsebojnih razmerij občin ustanoviteljic za izvajanje nalog 

skupne občinske uprave. V skladu s temi akti pripravi predlog programa dela vodja 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor in ga posreduje vsem občinam 

ustanoviteljicam organa skupne uprave v potrditev.  

 

Predlog programa dela za leto 2015 predvideva izvajanje inšpekcijskega in redarsskega dela v 

posamezni občini ustanoviteljici skupne občinske uprave MIRM glede na delež prisotnosti iz 

ustanovitvenega akta, potreb dela in zaznane problematike v preteklih letih, ter predvidevanj 

možne problematike glede na posameznem območju.  

 

MIRM bo izvajal nadzor nad veljavnimi zakoni ter odloki lokalnih skupnosti, ki so jih 

sprejele občine ustanoviteljice v okviru svojih pristojnosti in s katerimi pooblaščajo 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor za izvajanje inšpekcijskega in redarskega 

nadzora.  

 

Pri tem se je sledilo usmeritvam za pravočasno, redno, strokovno in učinkovito izvrševanje 

nalog inšpekcijskega in redarskega nadzora s prednostnim obravnavanjem prijav ter 

zagotovitvijo redne prisotnosti na terenu na območjih vseh občin ustanoviteljic. 

  

Pri svojem delu predvidevamo povezovanje in sodelovanje z različnimi službami, upravnimi 

enotami, policijo in drugimi državnimi organi in organizacijami, katerih delokrog prav tako 

zajema območje krajevne pristojnosti MIRM in s katerimi je mogoče zagotoviti učinkovitejši 

nadzor. 

 

Za zagotavlanje ustreznega nadzora ima MIRM: 

- Vodjo službe, ki opravlja tudi inšpekcijski nadzor, 

- Štiri inšpektorje, 

- Vodjo redarstva, kateri opravlja tudi naloge prekrškovnega organa, 

- Dve pooblaščeni osebi za naloge prekrškovnega organa, 

- Tri osebe zaposlene v glavni pisarni, 

- Dve osebi na področju financ, 

- 18 uniformiranih pooblaščenih uradni oseb – redarjev. 
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PLAN DELA ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT ZA LETO 2015 

 

V občini Sveta Ana je po programu dela predvidena prisotnost inšpektorja mesečno 2 x.  

 

V Občini Sveta Ana je v letu 2015 predvidena: 

 

- 24 kratna prisotnost na območju občine 

- 120 opravljenih inšpekcijskih pregledov (redni, izredni, kontrolni) 

 

Program inšpekcijskega nadzora je sestavljen iz obravnavanja prijav nepravilnosti s strani 

občanov in drugih subjektov, ter rednega nadzora na območju Občine Sveta Ana pri čemer bo 

imelo reševanje prijav prednost pred rednimi pregledi. 

 

Pri inšpekcijskih pregledih v Občini Sveta Ana se bo v letu 2015 izvajal nadzor: 

 okolice javnih objektov in javno dostopnih objektov (kulturni in naravni spomeniki,  

pokopališča, šole, trgovine..), kjer je dnevno večja frekvenca ljudi, 

 stanja javne infrastrukture (koši za odpadke, ekološki otoki, cestne svetilke, prometni 

znaki, avtobusna postajališča …) v smislu čimprejšnje odprave poškodb in uničenj, 

 stanja na lokalnih cestah in javnih poteh glede poškodb, zamašitve odtočnih jaškov.., 

 nepravilnega oglaševanja in reklamiranja, odvajanja odpadnih voda, 

 izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest pri izvajanju zimske službe in odprave 

posledic izvajanja zimske službe ter zmrzlinskih poškodb na cestah, 

 nepravilno odloženih odpadkov in sankcioniranje kršiteljev, kadar bodo ugotovljeni, 

 posegov v občinske ceste in njihovega zasedanja brez dovoljenja pristojnega organa, 

 ravnanja z odpadki ipd. 

 

Program dela obsega nadzor nad upoštevanjem določil veljavne zakonodaje in vseh občinskih 

odlokov, ki pooblaščajo Medobčinski inšpektorat za inšpekcijski nadzor na posameznem 

področju.  

 

Občinske ceste in javne poti: 

Inšpektorji na področju stanja občinskih cest sledijo določbam Zakona o cestah in na njegovi 

podlagi sprejetih podzakonskih aktov ter sprejetega občinskega odloka. Gre predvsem za 

izvajanje nadzora nad stanjem občinskih cest za zagotavljanje varnega odvijanja prometa 

(poškodbe, zamašitve odtočnih jaškov), posegov v občinske ceste brez soglasja pristojnih 

organov, za  nadzor nad izvajanjem zimske službe, … Inšpekcijski nadzor se bo vršil v vseh 

letnih časih, je pa problematika in prioriteta vezna na letni čas. V času zimske sezone, bo 

prioriteta inšpekcijskega nadzora nadzor koncesionarja nad ustreznim pluženjem in 

posipavanjem cest s posipnim materialom, stanjem prometne signalizacije (snežni koli), ki v 

zimskih razmerah omogoča varno odvijanje prometa. V spomladanskih mesecih se bo vršil 

nadzor nad stanjem cest, poškodb zaradi zime, ustrezne sanacije poškodovanih cestišč, 

krpanja udarnih jam na cestah, stanjem in obnove prometne signalizacije. Prav tako se bo vršil 

nadzor cestišč (predvsem na območju krajevnih skupnosti), kjer zaradi poljedelskih del 

prihaja do onesnaženja cestišč z nanašanjem blata in zemljin na cestišče.  

 

Čistoča na javnih površinah in stanje infrastrukture: 

Pri izvajanju nadzora nad čistočo bo usmeritev nadzora v okolici javnih objektov in 

pomembnih institucij (tržnice, trgi, kulturni in naravni spomeniki, parki, šole, avtobusne in 

železniške postaje ...), kjer je dnevno večja frekvenca ljudi. Prav tako bo poostren nadzor nad 

čistočo ob napovedanih prireditvah, nadzor nad stanjem javne infrastrukture (koši za odpadke, 
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ekološki otoki, klopi, cestne svetilke, semaforji, prometni znaki, avtobusna postajališča …) v 

smislu čimprejšnje odprave poškodb in uničenj. 

 

Ravnanje z odpadki: 

V sklopu nadzora nad pravilnim ravnanjem s komunalnimi odpadki, inšpektorji izdajajo 

odločbe za vključitev povzročiteljev na redni odvoz komunalnih odpadkov pri pooblaščenem 

izvajalcu javne gospodarske službe ter na podlagi določb Zakona o varstvu okolja, odrejajo 

ukrepe za odstranitev nedovoljeno odloženih odpadkov v okolju.  

 

Sodelovanje redno poteka tudi z izvajalcem občinske gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki pri izvedbi aktivnosti za vključitev povzročiteljev odpadkov, ki niso 

vključeni v odvoz, da se jim z izdajo inšpekcijske odločbe odredi vključitev v določenem 

roku.  

 

V letu 2015 se predvideva več nadzor nad ločevanjem odpadkov na izvoru, saj rezultati iz 

preteklih let kažejo, da še vedno ostaja določen del (predvsem na območju večstanovanjskih 

objektov), kjer se ločevanje odpadkov po frakcijah izvaja zelo slabo, oziroma nezadostno.  

 

Odpadne in padavinske vode: 

Inšpektorji sodelujejo z izvajalcem občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode pri izvedbi aktivnosti za priključitev obstoječih stavb 

na javno kanalizacijo, kjer sekundarno omrežje to omogoča.   

 

Uporaba javne površine: 

Uporaba javne površine za posebne namene, kot so: prireditve, postavitev raznih objektov, 

letni vrtovi, gradbišča …, opredelje občinski predpis, ki za uporabo javne površine 

predvideva pridobitev ustreznega soglasja s strani lastnika javne. Ustrezna raba javnih površin 

za postavitev delovišč, gradbenih odrov predvideva postavitev primerne signalizacije in 

zavarovanja gradbišč in objektov, zaradi zaščite in varnosti ostalih udeležencev v prometu.  

 

Turistične takse: 

Inšpektorji lokalnih skupnosti vršijo nadzor nad upoštevanjem predpisov s področja odvajanja 

turističnih taks vseh gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. V ta namen je v 

letu 2015 pranirano več nenapovedanih inšpekcijskih nadzorov pri gospodarkih subjektih, ki 

so registrirani za to dejavnost, vendar v določenih rokih in na ustrezen način ne sporočajo in 

odvajajo turistično takso.  

 

Oglaševanje in plakatiranje 

Področje oglaševanja in plakatiranja je opredeljeno v več predpisih glede na namen in 

funkcijo oglaševanja. Tako ločimo oglaševanje in plakatiranje v času volilnih in 

referendumskih opravil, ter ostalo oglaševanje. V času volilnih opravil je pristojnost 

občinskih inšpektorjev omejena na kršitve, ki so opredeljene v Zakonu o volilni in 

referndumski kampanji, kjer pa je večji del pristojnosti nadzora podeljen Ministrstvu za 

notranje zadeve. Občinski inšpektorji bomo v letu 2015 vršili nadzor nad oglaševanjem in 

plakatiranjem v smislu zagotavljanja spoštovanja predpisov in preprečitve nepravilnega 

nameščanja plakatov na različne objekte (stene stavb, energetskih objektov, objektov javne 

razsvetljave …).  
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Ostala področja nadzora 

Ostala področja inšpekcijskega nadzora, kot so nadzor nad predpisi s področja pokopališčega 

reda, področja iz odlokov o javnem redu in miru, varstvu in zaščiti s področja gojenja malih 

živali, se bo vršil nadzor glede na potrebe in prijave.  

 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora pa bodo upoštevane usmeritve župana in direktorja 

občinske uprave Občine Svete Ane. 

 

 

PROGRAM DELA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA ZA LETO 2015 

 

Obseg nadzora: 

Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor bodo v občinah 

ustanoviteljicah izvajali nadzor večkrat mesečno v razmerju delitve stroškov delovanja 

skupnega organa. Nadzori po posameznih občinah se bodo načrtovali z dnevnimi delovnimi 

nalogi. Delovne naloge pripravita izmenovodji ob pričetku dela občinskih redarjev v izmeni, 

ko se posameznim redarjem določi čas in kraj izvajanja nadzora. 

 

Ob nadzorih v posameznih občinah bodo občinski redarji preverili aktualna stanja in 

morebitne prijave ter poročali o svojih ugotovitvah. O konkretnih nalogah, ki bodo presegale 

redne nadzore se bo medobčinsko redarstvo dogovorilo s posamezno občino ustanoviteljico 

(zagotavljanje varnega in neoviranega prometa ob prireditvah, zagotavljanje varstva javnega 

reda v neposredni okolici prireditev in v drugih podobnih primerih).  

 

Vrste nalog: 

Občinski redarji bodo izvajali dela in naloge za zagotavljanje javne varnosti predvsem na 

področju zagotavljanje varnega in neoviranega cestnega prometa ter varstva javnega reda in 

miru. Ob tem bodo pozorni na ravnanja, ki jih Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o 

cestah, Zakon o varstvu javnega reda in miru ter sprejeti občinski odloki določajo kot 

prekrške. 

 

Varnost cestnega prometa: 

Na področju varnosti cestnega prometa bodo občinski redarji primarno izvajali nadzor nad 

upravičenostjo parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za invalide in nadzor nad 

nedovoljenim parkiranjem na pločnikih in kolesarskih stezah. V posameznih mesecih pa se 

bodo na območju vseh občin ustanoviteljic izvedli tudi poostreni nadzori s področja varstva 

pešcev in kolesarjev. 

 

Občinski redarji bodo tako kot pretekla leta tudi v letu 2015 izvajali preventivne aktivnosti na 

področju varnosti cestnega prometa. Z namenom zaščite najmlajših udeležencev cestnega 

prometa bodo ob pričetku šolskega leta sodelovali s policisti, prostovoljci in drugimi 

udeleženci akcije Varna šolska pot. Ob tem bodo s svojo prisotnostjo vplivali na umirjanje 

hitrosti vožnje v bližini osnovnih šol. Prav tako bodo po dogovoru s posameznimi sveti za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu, občinami in šolami sodelovali tudi pri izvedbi 

kolesarskih izpitov. 
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Varstvo cest: 

Na področju varstva cest bodo občinski redarji ugotavljali morebitno oviranje varnega 

cestnega prometa s postavljanjem ovir in onesnaževanjem cestišč. 

 

Varstvo javnega reda in miru: 

Na področju varstva javnega reda in miru bodo občinski redarji izvajali nadzore predvsem v 

smislu preprečevanja vandalizma. Ob tem bodo ob nadzorih v posamezni občini izvajali redne 

nadzore v okolici osnovnih šol in vrtcev ter rekreacijskih površin, parkov in spominskih 

obeležij. Prav tako bodo izvajali nadzore tudi na drugih javnih krajih, kjer se bo pojavljala 

tovrstna problematika. V času pred dnevom spomina na mrtve bodo izvedeni nadzori v 

okolici in na samih pokopališčih. 

 

Sodelovanje občinskih redarjev in policistov: 

Poleg vseh naštetih aktivnosti bodo občinski redarji sodelovali tudi s policisti krajevno 

pristojnih policijskih postaj v obliki izvedbe skupnih nadzorov s področja varnosti cestnega 

prometa, varstva javnega reda in miru in s področja nepravilnega vodenja psov. 

 

V januarju oziroma februarju 2015 se bo medsebojno uskladil terminski plan skupnih 

aktivnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor ter posameznih policijskih 

postaj. V skupnih aktivnostih občinski redarji izvajajo le tiste aktivnosti, za katere so 

pooblaščeni z zakonodajo. 

 

Občinski programi varnosti: 

V letu 2015 je predvidena posodobitev Občinskega programa varnosti Mestne občine 

Maribor. Vključeni bodo vsi deležniki pri zagotavljanju varnosti (Policijska uprava Maribor, 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, družbe zasebnega varovanja, …). Skupaj s 

policijo se bodo tudi identificirale potrebe po posodobitvi OPV-jev v preostalih 17 občinah 

soustanoviteljicah MIRM. 

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva: 

V januarju 2015 je predvidena ustanovitev Komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti 

ravnanja občinskega redarstva. Po Zakonu o občinskem redarstvu župan oziroma župani 

občin ustanoviteljic imenujejo neodvisno, največ petčlansko, komisijo za oceno zakonitosti in 

strokovnosti ravnanja občinskega redarstva. V komisiji mora biti direktor občinske uprave, v 

primeru medobčinskega redarstva pa direktor občinske uprave s sedežem medobčinskega 

redarstva, predstavnik policije in predstavniki nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor 

nad varstvom človekovih pravic in svoboščin. 

 

Varnostni sosveti: 

Varnostni sosveti so ustanovljeni z namenom, da občine skupaj s Policijsko upravo Maribor 

oziroma posameznimi policijskimi postajami preprečujejo nastanek različnih negativnih 

pojavov in s tem zagotovijo večjo varnost občanov. Temeljna funkcija varnostnih sosvetov je 

povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih 

dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko 

kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti. 

 

Pri delu varnostnih sosvetov bo medobčinsko redarstvo aktivno sodelovalo s svojimi 

predstavniki. 
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Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 

Svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sestavljajo predstavniki organov, 

organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem 

prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, 

občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev). 

 

 

 

                                                          Po pooblastilu št. 02003-0027/2013 z dne 10. 4. 2013 

                  dr. Andreja Fištravca – župana MOM 

                 mag. Franjo Švajger – inšpektor svetnik 

 

Dostaviti:  

- Občini Sveta Ana, po e- pošti 

 

Vložiti: v arhiv 

Petra
Pisalni stroj
47



                                                                                                                 6                                                                                         

 49

OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 
 
Številka:  35410-01/15 
Datum: 08.04.2015 

 

 
 
 
 
 

 
PREDLOG 

ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN  
IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  

RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI SVETA ANA  
ZA LETO 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Koncesionar Saubermacher Slovenija d.o.o. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. L. RS št. 39/10 in 107/10) in 5. člena Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (UR. l. RS št. 87/2012 in 109/2012) Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, 
dne 08.04.2015 sprejme  Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana za leto 2015, kot 
je predlagano. 
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. L. RS št. 39/10 in 107/10) in 5. člena Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (UR. l. RS št. 87/2012 in 109/2012) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni 
seji, dne 08.04.2015 sprejel 
 
 
 
 
 
 
 

 
SKLEP 

 
 
 
 

I. 
 

Sprejme se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana za leto 2015, kot je predlagano. 
. 

 
 
 
 

 
Datum: 08.04.2015 
Številka: 35410-1/2015 

 
 
 
 
 
 

                                                                                               Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBRAZLOŽITEV 

 
Obrazložitev bo podana na seji s strani predstavnika izvajalca javne službe. 
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OBČINA SVETA ANA                                                                                            
     Občinski svet 
 
 
Številka: 41009-01/2014 
Datum: 8. 4. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZAKLJUČNI RAČUN  
 

PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. SKLEP: 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah ( Ur.l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena 
Statuta občine Sveta Ana (Ur.l. RS št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 6/2014)  je Občinski 
svet Občine Sveta Ana na 3. redni seji, dne 8. 4. 2015 sprejel Zaključni račun proračuna 
Občine Sveta Ana za leto 2014 kot predlagan. 
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Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS št., 79/1999, 124/2000, 
79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSDPO, 
109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 112011-UPB4 (14/2013 popr.)) in 15. člena Statuta 
Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 6/2014) je Občinski svet 
Občine Sveta Ana na 3. redni seji, dne 8. 4. 2015 sprejel  
 
 

ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2014 

 
 

1. člen 
 

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2014. 
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2014 je realiziran v naslednjih zneskih: 
 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
   

KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR 

   
 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.803.892 
   

 Tekoči prihodki (70+71) 2.066.675 
70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.749.360 

   
700 Davki na dohodek in dobiček            1.649.887 
703 Davki na premoženje                  

49.290     
704 Domači davki na blago in storitve                50.183                  

   
71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)               317.314 
   

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                  
47.507     

711 Takse in pristojbine                   2.275    
712 Globe in denarne kazni                 2.681      
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 84.084                    
714 Drugi nedavčni prihodki 180.767     

   
72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 107.967 
   

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog                        0       
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 

 
107.967 
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73 Prejete donacije (730+731) 0 
   

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
731 Prejete donacije iz tujine 0 
74 Transferni prihodki (740+741) 629.250 
   

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 29.357 
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU                     

599.893 
   
 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.684.637 
   

40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 690.183 
   

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                
210.803 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.134                         
402 Izdatki za blago in storitve                

420.673    
403 Plačila domačih obresti                  5.573    
409 Rezerve 20.000                         

   
41 Tekoči transferi  (410+411+412+413)                

595.905 
   

410 Subvencije 10.000                       
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                

417.170     
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                31.964     
413 Drugi tekoči domači transferi                

136.771  
   

42 Investicijski odhodki (420) 1.383.270 
   

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.383.270 
   

43 Investicijski transferi (430) 15.279 
   

430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 10.852 
431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

 
4.427                        

   
 III. PRORAČUNSKI 

PRESEŽEK(PRORAČUNSKI 
            PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 

119.256 
 

   
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
   
 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0 
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PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
   

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
(750+751) 

0 

   
750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 

 
0 

   
 V. DANA POSOILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV  
0 

   
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441) 0 
   

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev 

 
0 

   
 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

0 

   
 C. RAČUN FINANCIRANJA  
    
 VII. ZADOLŽEVANJE 0 
   

50 Zadolževanje (500) 0 
   

500 Domače zadolževanje 0 
   
 VIII. ODPLAČILO DOLGA  66.667 
   

55 Odplačilo dolga (550) 66.667 
   

550 Odplačilo domačega dolga 66.667 
   
 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNU (III.-IV.+VI.) 
52.589 

 
   
 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 

 
66.667 

   
 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) 119.255 

 
   
 XII. SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 

PRETEKLEGA LETA 
48.209 
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Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna in njihova razdelitev sta zajeta v 
bilanci prihodkov in odhodkov, računov finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, 
ki so sestavni del zaključnega računa.  

 
 
 

3. člen 
 

Ta zaključni račun  začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem vestniku. 
 

 
 
 
 
 
Številka: 41009-01/2015 
Datum: 8. 4. 2015 
 
 
 
 
 
 
        Silvo SLAČEK  
                       Župan  
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               08 

OBČINA SVETA ANA                                                                                      
     Občinski svet 
            
 
Številka: 41001-2/2014 
Datum: 8. 4. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ODLOK O REBALANSU  

PRORAČUNU OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2015  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. SKLEP: 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 
US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-
ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta 
Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta 
Ana na svoji 3. redni seji, dne 8. 4. 2015 sprejel Odlok o rebalansu   proračuna Občine Sveta 
Ana za leto 2015, kot predlagan. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 
US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-
ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta 
Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta 
Ana na svoji 3. redni seji, dne 8. 4. 2015 sprejel  
 
 

ODLOK O REBALANSU  
PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2015 

 
1.člen 

(vsebina odloka) 
 

V Odloku o proračunu  Občine Sveta Ana za leto 2015 (MUV št. 29/2014) se 2. in 8. člen 
spremeni tako, da se glasi: 
 
 

2.člen  
( sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna ) 

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 
ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 
 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
   

KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR 

   
 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.303.129 
   
 Tekoči prihodki (70+71) 1.869.155 

   
70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.487.370 

   
700 Davki na dohodek in dobiček            1.393.825 
703 Davki na premoženje 59.125     
704 Domači davki na blago in storitve              34.420                  

   
71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 381.785 
   

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                 64.655     
711 Takse in pristojbine                   3.300    
712 Globe in denarne kazni                2.600      
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 82.800                    
714 Drugi nedavčni prihodki 228.430     

   
72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 99.500 
   



94 
 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog                        0       
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 

 
99.500 

 
73 Prejete donacije (730+731) 0 
   

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

   
74 Transferni prihodki (740+741) 334.474 
   

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 334.474 
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU 0 

   
 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.332.446 
   

40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 789.023 
   

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                
190.302 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 29.355                         
402 Izdatki za blago in storitve 535.366    
403 Plačila domačih obresti                 7.000    
409 Rezerve 27.000                         

   
41 Tekoči transferi  (410+411+412+413)               591.793 
   

410 Subvencije 0  
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 427.128     
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                34.096     
413 Drugi tekoči domači transferi                

130.569  
   

42 Investicijski odhodki (420) 919.525 
   

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 919.525 
   

43 Investicijski transferi (430) 32.105 
   

430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 27.756 
431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

 
4.349                        

   
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI 

            PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
29.317 

 
   
   
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
   
 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0 
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PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
   

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
(750+751) 

0 

   
750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 

 
0 

   
 V. DANA POSOILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV  
0 

   
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441) 0 
   

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev 

 
0 

   
 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

0 

   
 C. RAČUN FINANCIRANJA  
    
 VII. ZADOLŽEVANJE 0 
   

50 Zadolževanje (500) 0 
   

500 Domače zadolževanje 0 
   
 VIII. ODPLAČILO DOLGA  66.667 
   

55 Odplačilo dolga (550) 66.667 
   

550 Odplačilo domačega dolga 66.667 
   
 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNU (III.-IV.+VI.) 
95.983 

 
   
 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 

 
66.667 

   
 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) 29.317 

 
   
 XII. SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 

31.12.2014 
95.983 
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Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.  
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

3. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. 
Proračunska rezerva se za leto 2015 oblikuje v višini 22.000,00 EUR. 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. čl. ZJF župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet. 
Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju 
posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne 
oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski 
škodljivci. 
 
 

4. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
 
 
Številka: 41001-2/2014 
Sveta Ana, 8. 4. 2015 
        ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
             Silvo Slaček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REBALANS PRORAČUNA  OBČINE SVETA ANA  ZA LETO 2015

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2015 - Veljaven p.20152 - Rebalans

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.303.128,832.494.564,00 92,3

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.869.155,002.122.005,00 88,1

70 DAVČNI PRIHODKI 1.487.370,001.711.520,00 86,9

700 Davki na dohodek in dobiček 1.393.825,001.621.875,00 85,9
7000 Dohodnina 1.393.825,001.621.875,00 85,9

700020 Dohodnina - občinski vir 1.393.825,001.621.875,00 85,9

703 Davki na premoženje 59.125,0055.625,00 106,3
7030 Davki na nepremičnine 48.700,0045.200,00 107,7

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 1.500,001.500,00 100,0

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 500,00500,00 100,0

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 2.000,002.000,00 100,0

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 44.500,0041.000,00 108,5

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 200,00200,00 100,0

7032 Davki na dediščine in darila 4.805,004.805,00 100,0
703200 Davek na dediščine in darila 4.800,004.800,00 100,0

703201 Zamudne obresti davkov občanov 5,005,00 100,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 5.620,005.620,00 100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 600,00600,00 100,0

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 5.000,005.000,00 100,0

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 20,0020,00 100,0

704 Domači davki na blago in storitve 34.420,0034.020,00 101,2
7044 Davki na posebne storitve 100,00100,00 100,0

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 100,00100,00 100,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 34.320,0033.920,00 101,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 33.200,0033.200,00 100,0

704704 Turistična taksa 200,00200,00 100,0

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 420,00420,00 100,0

704715 Priključne takse 500,00100,00 500,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 381.785,00410.485,00 93,0

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 64.655,0064.655,00 100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 80,0080,00 100,0

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 80,0080,00 100,0

7102 Prihodki od obresti 75,0075,00 100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 75,0075,00 100,0

7103 Prihodki od premoženja 64.500,0064.500,00 100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 11.500,0011.500,00 100,0

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 2.800,002.800,00 100,0

710303 Prihodki od najemnin za opremo 38.750,0038.750,00 100,0

710304 Prihodki od drugih najemnin 10.500,0010.500,00 100,0

710305 Prihodki od zakupnin 250,00250,00 100,0

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 700,00700,00 100,0

711 Takse in pristojbine 3.300,003.300,00 100,0
7111 Upravne takse in pristojbine 3.300,003.300,00 100,0

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.300,003.300,00 100,0

712 Globe in druge denarne kazni 2.600,002.600,00 100,0
7120 Globe in druge denarne kazni 2.600,002.600,00 100,0

712001 Globe za prekrške 100,00100,00 100,0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.500,002.500,00 100,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 82.800,0082.800,00 100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 82.800,0082.800,00 100,0

71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca 66.000,0066.000,00 100,0

71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč 16.800,0016.800,00 100,0

714 Drugi nedavčni prihodki 228.430,00257.130,00 88,8
7141 Drugi nedavčni prihodki 228.430,00257.130,00 88,8

71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev) 32.000,0032.000,00 100,0

71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu 1.200,001.200,00 100,0

71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika 7.230,007.230,00 100,0

71410003 Prihodki od refundacij javnih del 3.000,0031.700,00 9,5

71410500 Prihodki od komunalnih prispekov 185.000,00185.000,00 100,0

Stran 97 od 105



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2015 - Veljaven p.20152 - Rebalans

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

72 KAPITALSKI PRIHODKI 99.500,0099.500,00 100,0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 99.500,0099.500,00 100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 99.500,0099.500,00 100,0

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 99.500,0099.500,00 100,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 334.473,83273.059,00 122,5

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 334.473,83193.059,00 173,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 334.473,83193.059,00 173,3

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 179.770,000,00 ---

74000103 Ministrstvo za obrambo 4.300,004.300,00 100,0

74000104 Financiranje -23.člen ZFO 105.639,00143.724,00 73,5

74000111 Prejeta sredstva projekti LAS 21.314,8321.585,00 98,8

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 23.450,0023.450,00 100,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,0080.000,00 0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 0,0080.000,00 0,0

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 0,0080.000,00 0,0

Stran 98 od 105



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2015 - Veljaven p.20152 - Rebalans

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.332.445,462.431.874,38 95,9

40 TEKOČI ODHODKI 789.022,83832.886,53 94,7

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 190.301,53223.659,53 85,1
4000 Plače in dodatki 172.714,00198.490,00 87,0

400000 Osnovne plače 161.344,00187.520,00 86,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 11.370,0010.970,00 103,7

4001 Regres za letni dopust 4.054,406.755,40 60,0
400100 Regres za letni dopust 4.054,406.755,40 60,0

4002 Povračila in nadomestila 10.865,0015.081,00 72,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 7.275,009.981,00 72,9

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.590,005.100,00 70,4

4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.000,002.000,00 100,0

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 2.000,002.000,00 100,0

4004 Sredstva za nadurno delo 235,00900,00 26,1
400400 Sredstva za nadurno delo 235,00900,00 26,1

4009 Drugi izdatki zaposlenim 433,13433,13 100,0
400900 Jubilejne nagrade 433,13433,13 100,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 29.355,0035.439,00 82,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.777,0019.070,00 82,7

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.777,0019.070,00 82,7

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 12.701,0015.059,00 84,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.730,0013.920,00 84,3

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 971,001.139,00 85,3

4012 Prispevek za zaposlovanje 114,00139,00 82,0
401200 Prispevek za zaposlovanje 114,00139,00 82,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo 183,00220,00 83,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo 183,00220,00 83,2

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 580,00951,00 61,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 580,00951,00 61,0

Stran 99 od 105



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2015 - Veljaven p.20152 - Rebalans

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

402 Izdatki za blago in storitve 535.366,30541.788,00 98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 117.839,00117.968,00 99,9

402000 Pisarniški material in storitve 6.850,006.850,00 100,0

402001 Čistilni material in storitve 3.500,004.060,00 86,2

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 25.100,0030.100,00 83,4

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.000,003.000,00 100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 5.000,005.000,00 100,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.000,005.000,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 14.400,0014.400,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 54.989,0049.558,00 111,0

4021 Posebni material in storitve 817,301.700,00 48,1

402100 Uniforme in službena obleka 317,301.200,00 26,4

402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,00500,00 100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 320.076,00327.945,00 97,6

402200 Električna energija 14.300,0014.300,00 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 9.000,008.500,00 105,9

402203 Voda in komunalne storitve 3.660,003.640,00 100,6

402204 Odvoz smeti 500,00500,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.470,004.470,00 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 3.600,003.600,00 100,0

40229922 Vzdrževanje gozdnih cest 1.000,001.000,00 100,0

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 155.000,00155.000,00 100,0

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 60.000,0080.000,00 75,0

40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti 2.000,002.000,00 100,0

40229911 Upravljanje stanovanj 3.635,003.635,00 100,0

40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 500,00500,00 100,0

40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.500,001.500,00 100,0

40229915 Vzdrževanje športnih igrišč 3.200,003.200,00 100,0

40229920 Božična okrasitev centrov 6.500,006.500,00 100,0

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 3.600,003.600,00 100,0

40229902 Vzdrževanje okolice centrov 15.000,0015.000,00 100,0

40229903 Vzdrževanje pokopališč 9.000,005.000,00 180,0

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 16.000,0016.000,00 100,0

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 5.000,000,00 ---

40229907 Tekoči stroški stanovanj 2.611,000,00 ---

4023 Prevozni stroški in storitve 2.155,001.955,00 110,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.200,001.100,00 109,1

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00200,00 150,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil 155,00155,00 100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 500,00500,00 100,0

4024 Izdatki za službena potovanja 3.040,003.040,00 100,0
402402 Stroški prevoza v državi 2.910,002.910,00 100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 130,00130,00 100,0

4025 Tekoče vzdrževanje 35.310,0034.810,00 101,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 6.500,006.500,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.500,005.000,00 110,0

402504 Zavarovalne premije za objekte 4.650,004.650,00 100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 15.000,0015.000,00 100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.000,003.000,00 100,0

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 660,00660,00 100,0

4029 Drugi operativni odhodki 56.129,0054.370,00 103,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.300,001.500,00 86,7

402901 Plačila avtorskih honorarjev 470,00470,00 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 9.400,009.400,00 100,0

40290500 Nadomestilo podžupan 3.123,004.200,00 74,4

40290501 Sejnine občinski svet in odbori 4.500,004.500,00 100,0

40290502 Sejnine nadzorni odbor 1.200,001.000,00 120,0

40299913 Nagrada dijaku in študentu 1.100,00550,00 200,0

40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.200,007.200,00 100,0

40299900 Stroški občinskega praznika 6.000,006.000,00 100,0

40299902 Stroški civilne zaščite 500,00500,00 100,0

40299904 Drugi odhodki 9.200,009.200,00 100,0

40299905 Pregled hidrantov 1.286,000,00 ---

40299909 Stroški vodenja katastra javne infrastrukture 1.000,001.000,00 100,0

40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.000,000,00 ---

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 100,00100,00 100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 5.200,005.200,00 100,0

402923 Druge članarine 2.000,002.000,00 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.000,001.000,00 100,0

402931 Plačila bančnih storitev 50,0050,00 100,0

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 500,00500,00 100,0

403 Plačila domačih obresti 7.000,007.000,00 100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 7.000,007.000,00 100,0

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 3.000,003.000,00 100,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 4.000,004.000,00 100,0
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2015 - Veljaven p.20152 - Rebalans
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Indeks

409 Rezerve 27.000,0025.000,00 108,0
4090 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,0

409000 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,0

4091 Proračunska rezerva 22.000,0020.000,00 110,0
409100 Proračunska rezerva 22.000,0020.000,00 110,0

41 TEKOČI TRANSFERI 591.792,78592.350,78 99,9

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 427.128,00429.828,00 99,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 7.000,007.000,00 100,0

411103 Darilo ob rojstvu otroka 7.000,007.000,00 100,0

4117 Štipendije 2.650,002.650,00 100,0
411799 Druge štipendije 2.650,002.650,00 100,0

4119 Drugi transferi posameznikom 417.478,00420.178,00 99,4

411900 Regresiranje prevozov v šolo 44.000,0044.000,00 100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 84.500,0084.500,00 100,0

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 255.478,00255.478,00 100,0

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 31.000,0033.700,00 92,0

41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.000,001.000,00 100,0

41199906 Stroški splošno koristnega dela 1.500,001.500,00 100,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.096,0034.064,00 100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.096,0034.064,00 100,1

41200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,004.895,00 100,0

41200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.557,00 100,0

41200004 Območno združenje RK Lenart 2.885,002.885,00 100,0

41200011 Gasilska zveza Lenart 6.238,006.238,00 100,0

41200015 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,0

41200027 PGD Sveta Ana 6.039,006.039,00 100,0

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.332,002.300,00 101,4

41200040 Poraba koncesijske dajatve 650,00650,00 100,0

41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,005.000,00 100,0

413 Drugi tekoči domači transferi 130.568,78128.458,78 101,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 15.000,0015.000,00 100,0

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 15.000,0015.000,00 100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode 115.568,78113.458,78 101,9
41330200 CSD Lenart - materialni stroški 14.259,0814.259,08 100,0

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 53.222,9153.222,91 100,0

41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 481,28481,28 100,0

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 496,86496,86 100,0

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 3.478,713.478,71 100,0

41330208 OŠ Sveta Ana - varstvo vozačev 2.288,772.288,77 100,0

41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 1.100,001.100,00 100,0

41330249 VDC Polž - sof. javnih del 1.000,001.000,00 100,0

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 2.710,00600,00 451,7

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.437,021.437,02 100,0

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 26.508,6126.508,61 100,0

41330213 Mrliško pregledna služba 3.700,003.700,00 100,0

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 1.915,541.915,54 100,0

41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 1.470,001.470,00 100,0

41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.500,001.500,00 100,0
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 919.524,53974.531,75 94,4

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 919.524,53974.531,75 94,4
4200 Nakup zgradb in prostorov 40.000,0040.000,00 100,0

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 40.000,0040.000,00 100,0

4202 Nakup opreme 13.500,0013.500,00 100,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.000,001.000,00 100,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 9.000,009.000,00 100,0

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 500,00500,00 100,0

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 2.000,002.000,00 100,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500,00500,00 100,0

420239 Nakup avdiovizualne opreme 500,00500,00 100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 673.795,88741.803,10 90,8

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 100.000,00100.000,00 100,0

42040001 Komunalna oprema industrijske cone 80.000,0080.000,00 100,0

42040102 Kanalizacijski priključki 35.000,0020.000,00 175,0

42040107 Nadstrešnica pri športnem igrišču Sveta Ana 8.000,000,00 ---

42040110 Izgradnja vodovoda 41.347,4425.304,66 163,4

42040113 Krožno križišče in pločnik (Kremberk - Sv.Ana) 50.000,0050.000,00 100,0

42040224 Solarni sistem na OŠ Sveta Ana in Lokavec 37.617,7237.617,72 100,0

42040119 Društveni prostori pri ŠD 50.000,0050.000,00 100,0

42040120 Ograja na pokopališču 38.500,0038.500,00 100,0

42040125 Ureditev športnega igrišča v Lokavcu 15.000,0015.000,00 100,0

42040126 Izgradnja čistilne naprave 20.000,0050.000,00 40,0

42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 26.468,00120.000,00 22,1

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 171.862,72155.380,72 110,6

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 17.000,0022.000,00 77,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 12.000,0012.000,00 100,0

420501 Obnove 5.000,0010.000,00 50,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 15.000,0015.000,00 100,0
4206005 Nakup zemljišč 15.000,0015.000,00 100,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 160.228,65142.228,65 112,7
42080001 Razvojni projekti 3.000,003.000,00 100,0

420801 Investicijski nadzor 2.000,002.000,00 100,0

42080401 Projekti za ceste 23.000,0020.000,00 115,0

42080403 Geodetske storitve 20.000,0020.000,00 100,0

42080412 Projektna dokumentacija za izgradnjo vodovoda 1.000,001.000,00 100,0

42080416 Izdelava spremembe prostorsko ureditvenih pogojev 7.625,007.625,00 100,0

42080423 Priprava strokovnih podlag za poselitev 23.180,0023.180,00 100,0

42080430 Projektna dokumentacija 62.891,4047.891,40 131,3

42080434 Program opremljanja stavbnih zemljišč 16.312,2516.312,25 100,0

42080467 Priprava podatkov o namenski rabi zemljišč 1.220,001.220,00 100,0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 32.105,3232.105,32 100,0

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 27.756,0027.756,00 100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.756,007.756,00 100,0

43100000 PGD Sveta Ana - taksa 4.300,004.300,00 100,0

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 3.456,003.456,00 100,0

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 20.000,0020.000,00 100,0
43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 20.000,0020.000,00 100,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4.349,324.349,32 100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4.349,324.349,32 100,0

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 2.874,172.874,17 100,0

43230001 OŠ Sveta Ana - investicijsko vdrževalna dela 1.475,151.475,15 100,0
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-29.316,6362.689,62 ---

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-22.391,6369.614,62 ---

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   
(PRIMANJKLJAJ)

(70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

488.339,39696.767,69 70,1
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Indeks

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,000,00 ---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,00 ---

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,00 ---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,00 ---

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,000,00 ---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. - V.)

0,000,00 ---
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C. RAČUN FINANCIRANJA

2015 - Veljaven p.20152 - Rebalans

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,000,00 ---

50 ZADOLŽEVANJE 0,000,00 ---

500 Domače zadolževanje 0,000,00 ---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0,000,00 ---

500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti 0,000,00 ---

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 66.666,7266.666,72 100,0

55 ODPLAČILA DOLGA 66.666,7266.666,72 100,0

550 Odplačila domačega dolga 66.666,7266.666,72 100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 66.666,7266.666,72 100,0

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,7266.666,72 100,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-95.983,35-3.977,10 ---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -66.666,72-66.666,72 100,0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 29.316,63-62.689,62 ---

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 
31.12. PRETEKLEGA LETA

95.983,353.977,10
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine  za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REBALANS PRORAČUNA  OBČINE SVETA ANA  ZA LETO 2015

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10 - OBČINSKI SVET

2015 - Veljaven p.20152 - Rebalans

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

10 OBČINSKI SVET 7.400,007.400,00 100,0

01 POLITIČNI SISTEM 7.400,007.400,00 100,0

0101 Politični sistem 7.400,007.400,00 100,0

01019001 Dejavnost občinskega sveta 6.900,006.900,00 100,0

10101 Sejnine za občinski svet in odbore 5.400,005.400,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 900,00900,00 100,0

40290501 Sejnine občinski svet in odbori 4.500,004.500,00 100,0

10102 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,0

41200015 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,0

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 500,00500,00 100,0

10107 Povračilo stroškov volilne kampanje 500,00500,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 500,00500,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20 - NADZORNI ODBOR

2015 - Veljaven p.20152 - Rebalans

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

20 NADZORNI ODBOR 1.600,001.600,00 100,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.600,001.600,00 100,0

0203 Fiskalni nadzor 1.600,001.600,00 100,0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.600,001.600,00 100,0

20201 Sejnine za nadzorni odbor 1.200,001.000,00 120,0

40290502 Sejnine nadzorni odbor 1.200,001.000,00 120,0

20203 Materilani stroški nadzornega odbora 400,00600,00 66,7

402402 Stroški prevoza v državi 200,00200,00 100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 200,00400,00 50,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

2015 - Veljaven p.20152 - Rebalans

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

30 ŽUPAN 68.401,0069.538,00 98,4

01 POLITIČNI SISTEM 59.351,0060.488,00 98,1

0101 Politični sistem 59.351,0060.488,00 98,1

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 59.351,0060.488,00 98,1

30100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 45.078,0045.138,00 99,9

400000 Osnovne plače 35.000,0035.000,00 100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.050,003.050,00 100,0

400100 Regres za letni dopust 100,00100,00 100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 760,00760,00 100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.330,003.330,00 100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.470,002.470,00 100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 205,00205,00 100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 23,0023,00 100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 100,00160,00 62,5

30101 Članarine 2.000,002.000,00 100,0

402923 Druge članarine 2.000,002.000,00 100,0

30102 Materialni stroški pri opravljanu funkcije župana 8.000,008.000,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 7.500,007.500,00 100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 500,00500,00 100,0

30103 Nadomestilo plače podžupana 3.123,004.200,00 74,4

40290500 Nadomestilo podžupan 3.123,004.200,00 74,4

30105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana 1.150,001.150,00 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 1.100,001.100,00 100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 50,0050,00 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.050,009.050,00 100,0

0403 Druge skupne administrativne službe 9.050,009.050,00 100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.050,009.050,00 100,0

30401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim 3.050,003.050,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 400,00400,00 100,0

411799 Druge štipendije 2.650,002.650,00 100,0

30402 Pokroviteljstvo občine 6.000,006.000,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 6.000,006.000,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

2015 - Veljaven p.20152 - Rebalans

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

40 OBČINSKA UPRAVA 2.160.259,762.237.507,98 96,6

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.860,008.860,00 100,0

0403 Druge skupne administrativne službe 8.860,008.860,00 100,0

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.860,002.860,00 100,0

40404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 1.660,001.660,00 100,0

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 660,00660,00 100,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.000,001.000,00 100,0

40405 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.200,001.200,00 100,0

40299904 Drugi odhodki 1.200,001.200,00 100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.000,006.000,00 100,0

40401 Stroški občinskega praznika 6.000,006.000,00 100,0

40299900 Stroški občinskega praznika 6.000,006.000,00 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 290.017,13285.230,13 101,7

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.332,005.300,00 100,6

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 5.332,005.300,00 100,6

40610 Druge oblike povezovanja občin 3.000,003.000,00 100,0

42080001 Razvojni projekti 3.000,003.000,00 100,0

40618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric 2.332,002.300,00 101,4

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.332,002.300,00 101,4

0603 Dejavnost občinske uprave 284.685,13279.930,13 101,7

06039001 Administracija občinske uprave 188.145,13188.390,13 99,9

40601 Stroški dela občinske uprave 134.675,13135.470,13 99,4

400000 Osnovne plače 99.090,0099.090,00 100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 6.350,006.350,00 100,0

400100 Regres za letni dopust 1.886,001.886,00 100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.971,003.971,00 100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.000,003.000,00 100,0

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 2.000,002.000,00 100,0

400400 Sredstva za nadurno delo 35,00500,00 7,0

400900 Jubilejne nagrade 433,13433,13 100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.700,009.700,00 100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.160,007.160,00 100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 600,00600,00 100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 70,0070,00 100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 110,00110,00 100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 270,00600,00 45,0

40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 34.700,0034.700,00 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 6.850,006.850,00 100,0

402001Čistilni material in storitve 1.250,001.250,00 100,0

402004Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.000,003.000,00 100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 5.000,005.000,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,001.000,00 100,0

402200 Električna energija 5.000,005.000,00 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.500,004.500,00 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 500,00500,00 100,0

402204 Odvoz smeti 500,00500,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.500,003.500,00 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 3.600,003.600,00 100,0
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40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 600,00600,00 100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 600,00600,00 100,0

40605 Pogodbena dela 10.970,0010.420,00 105,3

402901 Plačila avtorskih honorarjev 470,00470,00 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 9.400,009.400,00 100,0

40299913 Nagrada dijaku in študentu 1.100,00550,00 200,0

40619 Skupne občinske uprave 7.200,007.200,00 100,0

40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.200,007.200,00 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 96.540,0091.540,00 105,5

40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil 1.640,001.640,00 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 1.560,001.560,00 100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 80,0080,00 100,0

40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 20.150,0020.150,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.500,001.500,00 100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte 2.650,002.650,00 100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 15.000,0015.000,00 100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,001.000,00 100,0

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 55.500,0055.500,00 100,0

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 40.000,0040.000,00 100,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.000,001.000,00 100,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 8.000,008.000,00 100,0

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 500,00500,00 100,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500,00500,00 100,0

420239 Nakup avdiovizualne opreme 500,00500,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,005.000,00 100,0

40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 14.250,0014.250,00 100,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.000,005.000,00 100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 5.200,005.200,00 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.000,001.000,00 100,0

402931 Plačila bančnih storitev 50,0050,00 100,0

40299904 Drugi odhodki 3.000,003.000,00 100,0

40623 Energetske izkaznice stavb 5.000,000,00 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,000,00 ---

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 22.033,0022.033,00 100,0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 22.033,0022.033,00 100,0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.000,002.000,00 100,0

40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 2.000,002.000,00 100,0

40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.500,001.500,00 100,0

40299902 Stroški civilne zaščite 500,00500,00 100,0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 20.033,0020.033,00 100,0

40701 Sofinanciranje  GZ Lenart in PGD Sveta Ana 12.277,0012.277,00 100,0

41200011 Gasilska zveza Lenart 6.238,006.238,00 100,0

41200027 PGD Sveta Ana 6.039,006.039,00 100,0

40702 Investicije v gasilstvo 7.756,007.756,00 100,0

43100000 PGD Sveta Ana - taksa 4.300,004.300,00 100,0

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 3.456,003.456,00 100,0
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 500,00500,00 100,0

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 500,00500,00 100,0

08029001 Prometna varnost 500,00500,00 100,0

40801 Svet za preventivo 500,00500,00 100,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,00500,00 100,0

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 6.351,0019.197,00 33,1

1003 Aktivna politika zaposlovanja 6.351,0019.197,00 33,1

10039001 Povečanje zaposljivosti 6.351,0019.197,00 33,1

40621 Program javnih del 6.351,0019.197,00 33,1

400000 Osnovne plače 947,0011.500,00 8,2

400100 Regres za letni dopust 395,001.600,00 24,7

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 44,00880,00 5,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 0,00420,00 0,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 84,001.030,00 8,2

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 63,00790,00 8,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 6,0072,00 8,3

401200 Prispevek za zaposlovanje 1,0012,00 8,3

401300 Prispevek za starševsko varstvo 1,0013,00 7,7

402099 Drugi splošni material in storitve 0,00180,00 0,0

41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 1.100,001.100,00 100,0

41330249 VDC Polž - sof. javnih del 1.000,001.000,00 100,0

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 2.710,00600,00 451,7

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 650,00650,00 100,0

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 650,00650,00 100,0

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 650,00650,00 100,0

41105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 650,00650,00 100,0

41200040 Poraba koncesijske dajatve 650,00650,00 100,0

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 58.715,7258.715,72 100,0

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 58.715,7258.715,72 100,0

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 58.715,7258.715,72 100,0

41202 Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja v Sv.Ani 20.000,0020.000,00 100,0

42080430 Projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 100,0

41204 Priprava tople vode s solarnimi sistemi na OŠ Sveta Ana in OŠ Lokavec 38.715,7238.715,72 100,0

42040224 Solarni sistem na OŠ Sveta Ana in Lokavec 37.617,7237.617,72 100,0

42080430 Projektna dokumentacija 1.098,001.098,00 100,0
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 498.023,72497.380,72 100,1

1302 Cestni promet in infrastruktura 498.023,72497.380,72 100,1

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 225.161,00244.000,00 92,3

41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 225.161,00244.000,00 92,3

402099 Drugi splošni material in storitve 4.161,003.000,00 138,7

40229922 Vzdrževanje gozdnih cest 1.000,001.000,00 100,0

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 155.000,00155.000,00 100,0

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 60.000,0080.000,00 75,0

42080403 Geodetske storitve 5.000,005.000,00 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 246.862,72227.380,72 108,6

41304 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana(2014) 73.862,72157.380,72 46,9

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 71.862,72155.380,72 46,3

420801 Investicijski nadzor 2.000,002.000,00 100,0

41319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 23.000,0020.000,00 115,0

42080401 Projekti za ceste 23.000,0020.000,00 115,0

41320 Krožno križišče in pločnik na regionalni cesti R3-730 50.000,0050.000,00 100,0

42040113 Krožno križišče in pločnik (Kremberk - Sv.Ana) 50.000,0050.000,00 100,0

41322 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana 100.000,000,00 ---

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 100.000,000,00 ---

13029004 Cestna razsvetljava 26.000,0026.000,00 100,0

41305 Vzdrž.JR in poraba elek.energije 26.000,0026.000,00 100,0

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 16.000,0016.000,00 100,0

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 5.000,000,00 ---

420501 Obnove 5.000,0010.000,00 50,0

14 GOSPODARSTVO 36.500,0036.500,00 100,0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 36.500,0036.500,00 100,0

14039001 Promocija občine 36.500,0036.500,00 100,0

41404 Pospeševanje razvoja turizma 31.500,0031.500,00 100,0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 21.500,0021.500,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 5.000,005.000,00 100,0

40299904 Drugi odhodki 5.000,005.000,00 100,0

41410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica 1.200,001.200,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,001.200,00 100,0

41411 Spominska soba  dr. Romanu Lestniki 2.000,002.000,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 100,0

41412 Postičevi dnevi 800,00800,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 800,00800,00 100,0

41413 Kmečka tržnica 1.000,001.000,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 100,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 123.300,00137.800,00 89,5

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 123.300,00137.800,00 89,5

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 123.300,00137.800,00 89,5

41503 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 58.600,0043.600,00 134,4

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 3.600,003.600,00 100,0

42040102 Kanalizacijski priključki 35.000,0020.000,00 175,0

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 20.000,0020.000,00 100,0
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41509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 8.500,008.500,00 100,0

402200 Električna energija 2.000,002.000,00 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 1.500,001.500,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,005.000,00 100,0

41510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 20.000,0050.000,00 40,0

42040126 Izgradnja čistilne naprave 20.000,0050.000,00 40,0

41511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 33.200,0033.200,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 33.200,0033.200,00 100,0

41512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 3.000,002.500,00 120,0

402200 Električna energija 1.500,001.500,00 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 1.000,001.000,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,000,00 ---

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 423.884,69474.476,91 89,3

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 48.337,2548.337,25 100,0

16029003 Prostorsko načrtovanje 48.337,2548.337,25 100,0

41610 Prostorski dokumenti občine 48.337,2548.337,25 100,0

42080416 Izdelava spremembe prostorsko ureditvenih pogojev 7.625,007.625,00 100,0

42080423 Priprava strokovnih podlag za poselitev 23.180,0023.180,00 100,0

42080434 Program opremljanja stavbnih zemljišč 16.312,2516.312,25 100,0

42080467 Priprava podatkov o namenski rabi zemljišč 1.220,001.220,00 100,0

1603 Komunalna dejavnost 92.333,4467.004,66 137,8

16039001 Oskrba z vodo 44.633,4427.304,66 163,5

41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 44.633,4427.304,66 163,5

40299905 Pregled hidrantov 1.286,000,00 ---

40299909 Stroški vodenja katastra javne infrastrukture 1.000,001.000,00 100,0

42040110 Izgradnja vodovoda 41.347,4425.304,66 163,4

42080412 Projektna dokumentacija za izgradnjo vodovoda 1.000,001.000,00 100,0

16039003 Objekti za rekreacijo 26.200,0018.200,00 144,0

41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 26.200,0018.200,00 144,0

40229915 Vzdrževanje športnih igrišč 3.200,003.200,00 100,0

42040107 Nadstrešnica pri športnem igrišču Sveta Ana 8.000,000,00 ---

42040125 Ureditev športnega igrišča v Lokavcu 15.000,0015.000,00 100,0

16039004 Praznično urejanje naselij 6.500,006.500,00 100,0

41617 Prednovoletna okrasitev 6.500,006.500,00 100,0

40229920 Božična okrasitev centrov 6.500,006.500,00 100,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 15.000,0015.000,00 100,0

41618 Stroški komunalne dejavnosti 15.000,0015.000,00 100,0

40229902 Vzdrževanje okolice centrov 15.000,0015.000,00 100,0

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 73.214,00149.135,00 49,1

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 66.468,00145.000,00 45,8

41611 Spodbujanje stanovanjske gradnje 66.468,00145.000,00 45,8

42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 26.468,00120.000,00 22,1

42080430 Projektna dokumentacija 40.000,0025.000,00 160,0
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16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 6.746,004.135,00 163,1

41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 6.746,004.135,00 163,1

40229907 Tekoči stroški stanovanj 2.611,000,00 ---

40229911 Upravljanje stanovanj 3.635,003.635,00 100,0

40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 500,00500,00 100,0

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 210.000,00210.000,00 100,0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 195.000,00195.000,00 100,0

41608 Stroški urejanja zemljišč 115.000,00115.000,00 100,0

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 100.000,00100.000,00 100,0

42080403 Geodetske storitve 15.000,0015.000,00 100,0

41613 Obrtna cona 80.000,0080.000,00 100,0

42040001 Komunalna oprema industrijske cone 80.000,0080.000,00 100,0

16069002 Nakup zemljišč 15.000,0015.000,00 100,0

41609 Nakupi zemljišč 15.000,0015.000,00 100,0

4206005 Nakup zemljišč 15.000,0015.000,00 100,0

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 18.700,0018.700,00 100,0

1707 Drugi programi na področju zdravstva 18.700,0018.700,00 100,0

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 15.000,0015.000,00 100,0

41703 Prisp.za obvez.zdrva.zav. 15.000,0015.000,00 100,0

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 15.000,0015.000,00 100,0

17079002 Mrliško ogledna služba 3.700,003.700,00 100,0

41701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 3.700,003.700,00 100,0

41330213 Mrliško pregledna služba 3.700,003.700,00 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 115.542,01120.582,01 95,8

1803 Programi v kulturi 45.751,6150.791,61 90,1

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 26.508,6126.508,61 100,0

41801 Javni zavod - knjižnica Lenart 26.508,6126.508,61 100,0

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 26.508,6126.508,61 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 6.593,006.593,00 100,0

41803 Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti, društva 6.593,006.593,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 228,00228,00 100,0

41200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,004.895,00 100,0

41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 1.470,001.470,00 100,0

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 3.600,008.600,00 41,9

41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur 1.000,001.000,00 100,0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.000,001.000,00 100,0

41828 Izdaja medobčinskega časopisa 2.600,007.600,00 34,2

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.600,007.600,00 34,2
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18039005 Drugi programi v kulturi 9.050,009.090,00 99,6

41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 9.050,009.090,00 99,6

402001Čistilni material in storitve 1.000,001.560,00 64,1

402200 Električna energija 1.800,001.800,00 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.000,00 125,0

402203 Voda in komunalne storitve 150,00130,00 115,4

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00300,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.000,003.000,00 100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte 300,00300,00 100,0

1804 Podpora posebnim skupinam 5.000,005.000,00 100,0

18049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000,005.000,00 100,0

41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis) 5.000,005.000,00 100,0

41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,005.000,00 100,0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 64.790,4064.790,40 100,0

18059001 Programi športa 64.790,4064.790,40 100,0

41812 Sofinanciranje programov športa 4.557,004.557,00 100,0

41200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.557,00 100,0

41818 Investicije v športne objekte 2.000,002.000,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000,002.000,00 100,0

41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 6.440,006.440,00 100,0

402001Čistilni material in storitve 850,00850,00 100,0

402200 Električna energija 2.000,002.000,00 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 310,00310,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 280,00280,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,001.000,00 100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte 1.000,001.000,00 100,0

41831 Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani 51.793,4051.793,40 100,0

42040119 Društveni prostori pri ŠD 50.000,0050.000,00 100,0

42080430 Projektna dokumentacija 1.793,401.793,40 100,0

19 IZOBRAŽEVANJE 378.538,41377.538,41 100,3

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 257.393,54257.393,54 100,0

19029001 Vrtci 257.393,54257.393,54 100,0

41901 Plačila vrtcu 242.393,54242.393,54 100,0

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 240.478,00240.478,00 100,0

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 1.915,541.915,54 100,0

41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 15.000,0015.000,00 100,0

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 15.000,0015.000,00 100,0

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 77.144,8776.144,87 101,3

19039001 Osnovno šolstvo 77.144,8776.144,87 101,3

41902 OŠ - materialni stroški 53.719,7753.719,77 100,0

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 53.222,9153.222,91 100,0

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 496,86496,86 100,0

41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju 481,28481,28 100,0

41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 481,28481,28 100,0
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41904 OŠ - dodatne dejavnosti 7.204,507.204,50 100,0

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 3.478,713.478,71 100,0

41330208 OŠ Sveta Ana - varstvo vozačev 2.288,772.288,77 100,0

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.437,021.437,02 100,0

41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 5.349,324.349,32 123,0

40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.000,000,00 ---

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 2.874,172.874,17 100,0

43230001 OŠ Sveta Ana - investicijsko vdrževalna dela 1.475,151.475,15 100,0

41914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih  osnovne šole 5.000,005.000,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,005.000,00 100,0

41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane 5.390,005.390,00 100,0

402001Čistilni material in storitve 400,00400,00 100,0

402200 Električna energija 2.000,002.000,00 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 200,00200,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 90,0090,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,001.000,00 100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte 700,00700,00 100,0

1906 Pomoči šolajočim 44.000,0044.000,00 100,0

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 44.000,0044.000,00 100,0

41907 Regresiranje prevozov v šolo 44.000,0044.000,00 100,0

411900 Regresiranje prevozov v šolo 44.000,0044.000,00 100,0

20 SOCIALNO VARSTVO 144.144,08146.844,08 98,2

2002 Varstvo otrok in družine 10.000,0010.000,00 100,0

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10.000,0010.000,00 100,0

42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka 7.500,007.500,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 500,00500,00 100,0

411103 Darilo ob rojstvu otroka 7.000,007.000,00 100,0

42003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 1.000,001.000,00 100,0

41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.000,001.000,00 100,0

42004 Svetovalni centri v pomoč družini 1.500,001.500,00 100,0

41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.500,001.500,00 100,0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 134.144,08136.844,08 98,0

20049001 Centri za socialno delo 15.759,0815.759,08 100,0

42006 Delovanje CSD Lenart 14.259,0814.259,08 100,0

41330200 CSD Lenart - materialni stroški 14.259,0814.259,08 100,0

42012 Splošno koristno delo 1.500,001.500,00 100,0

41199906 Stroški splošno koristnega dela 1.500,001.500,00 100,0

20049002 Socialno varstvo invalidov 31.000,0033.700,00 92,0

42011 Financiranje družinskih pomočnikov 31.000,0033.700,00 92,0

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 31.000,0033.700,00 92,0

20049003 Socialno varstvo starih 84.500,0084.500,00 100,0

42009 Financiranje domskega varstva 84.500,0084.500,00 100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 84.500,0084.500,00 100,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.885,002.885,00 100,0

42007 Sofinanciranje  delovanja OZ RK Lenart 2.885,002.885,00 100,0

41200004 Območno združenje RK Lenart 2.885,002.885,00 100,0

Stran: 117 od 121



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

2015 - Veljaven p.20152 - Rebalans

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 7.500,007.500,00 100,0

2201 Servisiranje javnega dolga 7.500,007.500,00 100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 7.500,007.500,00 100,0

42201 Odplačila zadolževanja 7.500,007.500,00 100,0

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 500,00500,00 100,0

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 3.000,003.000,00 100,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 4.000,004.000,00 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 27.000,0025.000,00 108,0

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 22.000,0020.000,00 110,0

23029001 Rezerva občine 22.000,0020.000,00 110,0

42301 Rezerva za naravne nesreče 22.000,0020.000,00 110,0

409100 Proračunska rezerva 22.000,0020.000,00 110,0

2303 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,0

23039001 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,0

42302 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,0

409000 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,0
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41 REŽIJSKI OBRAT 94.784,70115.828,40 81,8

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 41.176,4032.973,40 124,9

0603 Dejavnost občinske uprave 41.176,4032.973,40 124,9

06039001 Administracija občinske uprave 34.371,4026.368,40 130,4

40613 Stroški dela režijskega obrata 22.391,0014.167,00 158,1

400000 Osnovne plače 16.000,0010.000,00 160,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1.200,00800,00 150,0

400100 Regres za letni dopust 728,00485,00 150,1

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.220,00820,00 148,8

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 200,000,00 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.480,00980,00 151,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.190,00790,00 150,6

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 93,0062,00 150,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 12,008,00 150,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 18,0012,00 150,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 150,00110,00 136,4

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 100,00100,00 100,0

40624 Stroški dela vzdrževalca 11.980,4012.201,40 98,2

400000 Osnovne plače 7.630,007.630,00 100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 770,00770,00 100,0

400100 Regres za letni dopust 484,40484,40 100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.050,001.050,00 100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 280,00280,00 100,0

400400 Sredstva za nadurno delo 200,00400,00 50,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 830,00830,00 100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 610,00610,00 100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 50,0050,00 100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 6,006,00 100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 10,0010,00 100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 60,0081,00 74,1

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.805,006.605,00 103,0

40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 2.155,001.955,00 110,2

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.200,001.100,00 109,1

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00200,00 150,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil 155,00155,00 100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 500,00500,00 100,0

40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrta 2.000,002.000,00 100,0

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 2.000,002.000,00 100,0

40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 2.650,002.650,00 100,0

402100 Uniforme in službena obleka 300,00300,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00300,00 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 50,0050,00 100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.000,002.000,00 100,0
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 4.108,3037.355,00 11,0

1003 Aktivna politika zaposlovanja 4.108,3037.355,00 11,0

10039001 Povečanje zaposljivosti 4.108,3037.355,00 11,0

40617 Program javnih del 4.108,3037.355,00 11,0

400000 Osnovne plače 2.677,0024.300,00 11,0

400100 Regres za letni dopust 461,002.200,00 21,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 230,002.500,00 9,2

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 110,001.400,00 7,9

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 353,003.200,00 11,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 237,002.100,00 11,3

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 17,00150,00 11,3

401200 Prispevek za zaposlovanje 2,0020,00 10,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 4,0035,00 11,4

402099 Drugi splošni material in storitve 0,00550,00 0,0

402100 Uniforme in službena obleka 17,30900,00 1,9

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.000,002.000,00 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.000,002.000,00 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.000,002.000,00 100,0

41318 Urejanje občinskih cest 2.000,002.000,00 100,0

40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti 2.000,002.000,00 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 47.500,0043.500,00 109,2

1603 Komunalna dejavnost 47.500,0043.500,00 109,2

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 47.500,0043.500,00 109,2

41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 47.500,0043.500,00 109,2

40229903 Vzdrževanje pokopališč 9.000,005.000,00 180,0

42040120 Ograja na pokopališču 38.500,0038.500,00 100,0
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40 OBČINSKA UPRAVA 66.666,7266.666,72 100,0

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 66.666,7266.666,72 100,0

2201 Servisiranje javnega dolga 66.666,7266.666,72 100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 66.666,7266.666,72 100,0

42201 Odplačila zadolževanja 66.666,7266.666,72 100,0

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,7266.666,72 100,0
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40 OBČINSKA UPRAVA 4.390.626 958.630 1.051.129 2.300.990 1.111.990 90.490

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 172.897 61.500 12.300 9.800 9.800 10.800

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 26.390 3.000 4.000 3.000 3.000 2.000

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 26.390 3.000 4.000 3.000 3.000 2.000

OB181-08-0001 Regionalni razvojni projekti 26.390 3.000 4.000 3.000 3.000 2.00031.12.201901.01.20080

26.390 3.000 4.000 3.000 3.000 2.000PV - Lastna proračunska sredstva

0603 Dejavnost občinske uprave 146.507 58.500 8.300 6.800 6.800 8.800

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 146.507 58.500 8.300 6.800 6.800 8.800

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo 8.000 1.000 2.000 1.000 500 50031.12.201901.01.20080

8.000 1.000 2.000 1.000 500 500PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje 6.000 500 500 500 500 50031.12.201901.01.20080

6.000 500 500 500 500 500PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema 2.523 500 300 300 300 30031.12.201901.01.20080

2.523 500 300 300 300 300PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema 31.354 9.000 2.000 1.000 1.000 1.00031.12.201901.01.20080

31.354 9.000 2.000 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0007 Nakup drugega pohištva 3.200 0 0 0 0 031.12.201701.01.20080

3.200 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje 29.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.00031.12.201901.01.20080

29.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0010 Nakup audiovizualne opreme 3.320 500 500 500 500 50031.12.201901.01.20090

3.320 500 500 500 500 500PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-08-0003 Nakup druge opreme 5.000 0 0 0 0 031.12.201301.01.20130

5.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-09-0002 Ureditev občinskih prostorov 58.110 5.000 2.000 2.500 3.000 5.00031.12.201901.01.20110

58.110 5.000 2.000 2.500 3.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-15-0002 Nakup stanovanja v občinski stavbi 0 40.000 0 0 0 031.12.201501.01.201540.000

0 40.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 37.240 7.756 22.756 37.700 7.700 7.700

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 37.240 7.756 22.756 37.700 7.700 7.700

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 37.240 7.756 22.756 37.700 7.700 7.700

OB181-07-0008 Nakup vozila 0 0 15.000 30.000 0 031.12.201701.01.201645.000

0 0 15.000 30.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost 19.698 4.300 4.300 4.200 4.200 4.20031.12.201901.01.20080

19.698 4.300 4.300 4.200 4.200 4.200PV - Transfer iz državnega proračuna

OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje 17.542 3.456 3.456 3.500 3.500 3.50031.12.201901.01.20080

17.542 3.456 3.456 3.500 3.500 3.500PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 20.000 0 0 0 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 20.000 0 0 0 0 0

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 20.000 0 0 0 0 0

OB181-13-0009 Pomoč pri razvoju kmetijstva 20.000 0 0 0 0 031.12.201701.01.20120

20.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 20.000 58.716 388.348 800.000 0 0

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 20.000 58.716 388.348 800.000 0 0

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 20.000 58.716 388.348 800.000 0 0

OB181-14-0002 Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja v Sv.Ani 10.000 20.000 370.000 800.000 0 031.12.201701.01.20141.200.000

10.000 20.000 370.000 800.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0003 Priprava tople vode s solarnimi sistemi 10.000 38.716 18.348 0 0 031.12.201701.01.201467.064

10.000 38.716 18.348 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 741.612 251.863 144.000 285.000 292.000 12.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 741.612 251.863 144.000 285.000 292.000 12.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 158.608 246.863 135.000 280.000 287.000 7.000

OB181-07-0018 JP Lokavec - Pogled 704-670 0 0 0 0 70.000 031.12.201801.01.201770.000

0 0 0 0 70.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0019 JP Zg.Ščavnica-Rožengrunt 704-421 0 0 0 20.000 80.000 031.12.201801.01.2017100.000

0 0 0 20.000 80.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0028 JP Rožengrunt-Grabe 3 704-663 0 0 0 30.000 0 031.12.201801.01.201730.000

0 0 0 30.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0029 JP Lokavec -Rožengrunt 1 704-631 0 0 0 0 50.000 031.12.201901.01.2018100.000

0 0 0 0 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0030 JP Žice -Škof-Perko 704-300 0 0 0 25.000 30.000 031.12.201801.01.201755.000

0 0 0 25.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB181-07-0031 JP Žice - Sp.Ročica 704-280 0 0 0 0 50.000 031.12.201801.01.201750.000

0 0 0 0 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0033 Projketi za cesta 3.575 0 0 0 0 031.12.201401.01.20140

3.575 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0041 Investicijski nadzor 8.000 2.000 0 3.000 2.000 2.00031.12.201401.01.20140

8.000 2.000 0 3.000 2.000 2.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-11-0003 JP Dražen Vrh - Zg.Velka 704-460 0 0 0 40.000 0 031.12.201801.01.201740.000

0 0 0 30.526 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 9.474 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-13-0003 JP Dražen Vrh (Senekovič - Peserl) 704-441 0 0 0 72.000 0 031.12.201701.01.201772.000

0 0 0 72.000 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

OB181-13-0004 Rekonstrukcija LC 203-312(Zg.Porčič - Froleh - Zg. 127.033 39.054 0 0 0 030.12.201501.01.2014166.087

0 39.054 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

127.033 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-13-0007 JP Zg.ščavnica -Nasova 704-571 0 32.808 0 0 0 031.12.201501.01.201432.808

0 32.808 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

OB181-14-0001 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana 0 100.000 0 0 0 031.12.201501.01.2015100.000

0 33.777 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 66.223 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste,križišča, pločniki) 20.000 23.000 15.000 10.000 5.000 5.00031.12.201901.01.20140

20.000 23.000 15.000 10.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-15-0003 Krožno križišče in pločnik na regionalni cesti R3- 0 50.000 100.000 0 0 031.12.201601.01.2015150.000

0 50.000 100.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-15-0005 Pločnik Sveta Ana -Zg.Ščavnica 0 0 20.000 80.000 0 031.12.201701.10.2016100.000

0 0 20.000 80.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029003 Urejanje cestnega prometa 71.000 0 0 0 0 0

OB181-09-0015 Ureditev regionalne ceste RIII 71.000 0 0 0 0 030.12.201401.01.20090

71.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 105.000 5.000 9.000 5.000 5.000 5.000

OB181-08-0006 Cestna razsvetljava 105.000 5.000 9.000 5.000 5.000 5.00031.12.201901.01.20080

105.000 5.000 9.000 5.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 407.004 0 0 0 0 0

OB181-07-0037 Ureditev kmečke tržnice 407.004 0 0 0 0 031.12.201401.01.2011470.768

327.004 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

80.000 0 0 0 0 0PV - EU sredstva
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 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.178.125 75.000 290.000 1.025.000 705.000 25.000

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.178.125 75.000 290.000 1.025.000 705.000 25.000

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.178.125 75.000 290.000 1.025.000 705.000 25.000

OB181-07-0042 PD in IP za kanalizacijo in ČN 42.000 0 0 0 0 031.12.201701.01.20110

42.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0043 Izgradnja kanalizacije 100.007 0 0 0 0 031.12.201501.01.20080

100.007 0 0 0 0 0OV - Domači partnerji

OB181-07-0045 Izg.malih ČN-sofinanciranje 42.643 20.000 20.000 25.000 25.000 25.00031.12.201901.01.20080

42.643 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 10.000 20.000 250.000 1.000.000 680.000 031.12.201801.01.20141.960.000

10.000 20.000 50.000 300.000 280.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 200.000 700.000 400.000 0PV - EU sredstva

OB181-11-0009 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in 973.475 0 0 0 0 031.12.201401.01.2012983.706

484.482 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

487.065 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

1.929 0 0 0 0 0OV - Druge občine

OB181-14-0005 Izgradnja kanalizacijskih priključkov 10.000 35.000 20.000 0 0 031.12.201701.01.20140

10.000 35.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.337.175 433.653 175.362 128.000 82.000 20.000

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 32.800 48.337 0 5.000 25.000 0

16029003 Prostorsko načrtovanje 32.800 48.337 0 5.000 25.000 0

OB181-09-0011 Program opremljanja stavbnih zemljišč 0 11.600 0 0 0 031.12.201501.01.200911.600

0 11.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-10-0007 Priprava podatkov za vred.nepremičnin 22.040 0 0 0 0 031.12.201501.09.201022.040

22.040 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-13-0008 Prog.opremljanja stavb.zemljišč - Lokavec 0 4.712 0 0 0 031.12.201501.01.20134.712

0 4.712 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0007 Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih ured.p 9.760 7.625 0 0 0 031.12.201501.10.201417.385

9.760 7.625 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0008 Priprava strokovnih podlag za poselitev občine Sve 1.000 23.180 0 0 0 031.12.201501.10.201424.180

1.000 23.180 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-15-0001 Podatki o namenski rabi zemljišč in zemljiščih za 0 1.220 0 0 0 031.12.201501.01.20150

0 1.220 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana 0 0 0 5.000 25.000 031.12.201801.01.201730.000

0 0 0 5.000 25.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1603 Komunalna dejavnost 240.880 103.847 1.000 68.000 17.000 0

16039001 Oskrba z vodo 225.926 42.347 1.000 3.000 2.000 0

OB181-07-0056 Izgradnja regionalnih vodovodov 187.552 20.847 0 0 0 031.12.201501.01.20100

187.552 20.847 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0057 Projekti vodovoda 25.374 1.000 1.000 3.000 2.000 031.12.201901.01.20080

25.374 1.000 1.000 3.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0006 Izgradnja vodovodnega cevovoda Rožengrunt 7-1A 13.000 4.500 0 0 0 031.12.201401.10.20140

13.000 4.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-15-0006 Izgradnja vodovodnega cevovoda Zg.Ščavnica (h.š.40 0 16.000 0 0 0 031.12.201501.05.201516.000

0 16.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.943 38.500 0 65.000 15.000 0

OB181-07-0060 Ureditev parkirišča pod mrliško vežo 0 0 0 15.000 15.000 031.12.201701.01.201630.000

0 0 0 15.000 15.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-10-0004 Ureditev Evangeličanskega pokopališča 8.943 0 0 50.000 0 031.12.201701.01.201058.943

8.943 0 0 50.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-11-0011 Ureditev ograje 0 38.500 0 0 0 031.12.201501.01.201538.500

0 38.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 6.011 23.000 0 0 0 0

OB181-13-0005 Javna razsvetljava na športnem igrišču Lokavec 0 15.000 0 0 0 031.12.201502.01.201415.000

0 15.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0009 Nadstrešnica pri nogometnem igrišču Lokavec 6.011 0 0 0 0 031.12.201401.01.20146.011

6.011 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-15-0007 Nadstrešnica pri športnem igrišču Sveta Ana 0 8.000 0 0 0 031.12.201501.05.20158.000

0 8.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 20.000 66.468 124.362 0 0 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 20.000 66.468 124.362 0 0 0

OB181-07-0067 Večstanovanjski objekt (nakup stanovanj) 20.000 66.468 124.362 0 0 031.12.201701.01.20140

0 0 71.862 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

20.000 66.468 52.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.043.495 215.000 50.000 55.000 40.000 20.000

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 816.307 200.000 45.000 50.000 35.000 20.000

OB181-07-0053 Obrtna cona - komunalna oprema 380.000 80.000 0 0 0 031.12.201501.01.20100

380.000 80.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0069 Komunalna oprema stavb.zemljišč Sveta Ana 177.442 50.000 10.000 10.000 10.000 031.12.201901.01.20080

177.442 50.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB181-07-0070 Komunalna oprema stavb.zemljišč Lokavec 62.000 50.000 20.000 20.000 5.000 031.12.201901.01.20100

62.000 50.000 20.000 20.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0073 PD za komunalno opremljanje stavb.zemljišč 49.165 0 0 0 0 031.12.201701.01.20090

49.165 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0081 Geodetske storitve 147.700 20.000 15.000 20.000 20.000 20.00031.12.201901.01.20080

147.700 20.000 15.000 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

16069002 Nakup zemljišč 227.188 15.000 5.000 5.000 5.000 0

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo 227.188 15.000 5.000 5.000 5.000 031.12.201901.01.20080

227.188 15.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 267.346 53.793 2.000 1.000 1.000 1.000

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 267.346 53.793 2.000 1.000 1.000 1.000

18059001 Programi športa 267.346 53.793 2.000 1.000 1.000 1.000

OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 267.346 2.000 2.000 1.000 1.000 1.00031.12.201901.01.20110

267.346 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-12-0001 Društveni prostori 0 51.793 0 0 0 031.12.201501.01.201251.793

0 51.793 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 603.731 9.349 9.363 8.490 8.490 7.990

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 603.731 9.349 9.363 8.490 8.490 7.990

19039001 Osnovno šolstvo 603.731 9.349 9.363 8.490 8.490 7.990

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 16.504 2.874 2.874 2.990 2.990 2.99031.12.201901.01.20080

16.504 2.874 2.874 2.990 2.990 2.990PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0087 Inv.vzdrževanje v OŠ 42.464 1.475 1.488 1.500 1.500 1.00031.12.201901.01.20080

42.464 1.475 1.488 1.500 1.500 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-11-0001 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne 227.258 5.000 5.000 4.000 4.000 4.00031.12.201901.01.20120

145.748 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

81.510 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-12-0012 Energetska sanacija objekta OŠ Sveta Ana 132.107 0 0 0 0 031.12.201401.01.2013173.937

73.856 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

58.252 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB181-12-0015 Energetska sanacija ovoja stavbe za objekt Lokavec 185.399 0 0 0 0 031.12.201401.01.2013223.019

111.035 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

74.363 0 0 0 0 0PV - EU sredstva
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 20 SOCIALNO VARSTVO 12.500 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000

2002 Varstvo otrok in družine 11.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000

20029001 Drugi programi v pomoč družini 11.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000

OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka 11.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.00031.12.201901.01.20120

11.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000PV - Lastna proračunska sredstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.500 0 0 0 0 0

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.500 0 0 0 0 0

OB181-13-0011 Subvencija stanarin 1.500 0 0 0 0 031.12.201901.01.20120

1.500 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

4.390.626 958.630 1.051.129 2.300.990 1.111.990 90.490Skupaj NRP:

699.680 0 200.000 700.000 400.000 0PV-EU PV - EU sredstva

3.423.564 848.690 774.967 1.494.264 707.790 86.290PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

165.446 109.940 76.162 106.726 4.200 4.200PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

4.288.690 958.630 1.051.129 2.300.990 1.111.990 90.490Skupaj PV - Proračunski viri

1.929 0 0 0 0 0OV-DO OV - Druge občine

100.007 0 0 0 0 0OV-DP OV - Domači partnerji

101.936 0 0 0 0 0Skupaj OV - Ostali viri
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LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN 
STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE SVETA ANA ZA 

LETO 2015 in 2016 

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

PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA V 
LETIH 2015 in 2016 

 PRODAJA: 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m
2
 

Cena/m
2 

brez DDV 

Stavbno 
zemljišče 

78/2 Lokavec  25.314 8,00 

Stavbno 
zemljišče 

411/2 Lokavec  1.675 8,00 

Stavbno 
zemljišče 

411/4 Lokavec  23 8,00 

Stavbno 
zemljišče  

301/12 Kremberk  91 12,70 

Stavbno 
zemljišče  

301/13 Kremberk  9 12,70 

Stavbno 
zemljišče 

301/15 Kremberk  461 12,70 

Stavbno 
zemljišče  

28/4 Krivi Vrh 137 10,00 
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Stavbno 
zemljišče  

31/4 Krivi Vrh 430 10,00 

Stavbno 
zemljišče  

31/5 Krivi Vrh 346 10,00 

Stavbno 
zemljišče  

31/6 Krivi Vrh 136 10,00 
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 Stavbno zemljišče, parc.št. 78/2, k.o. Lokavec, v izmeri 25.314 m2 
 

 

 

 

 Stavbno zemljišče, parc.št. 411/2, k.o. Lokavec, v izmeri 1.675 m2 
 Stavbno zemljišče, parc.št. 411/4, k.o. Lokavec, v izmeri 23 m2 
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 Stavbno zemljišče, parc.št. 301/15, k.o. Kremberk , v izmeri 461 m2 

 

 

 Stavbno zemljišče, parc.št. 28/4, k.o. Krivi vrh , v izmeri 137 m2 
 Stavbno zemljišče, parc.št. 31/4, k.o. Krivi vrh , v izmeri 430 m2 
 Stavbno zemljišče, parc.št. 31/5, k.o. Krivi vrh , v izmeri 346 m2 
 Stavbno zemljišče, parc.št. 31/6, k.o. Krivi vrh , v izmeri 136 m2 

 

 

 

 



 
 

135 
 

NAKUP ZEMLJIŠČ: 

 

 

     

 

 

NAKUP PROSTOROV: 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m
2
 

Cena/m
2 

brez DDV 

Stavbno 
zemljišče 

74/0 Krivi Vrh 1.292 cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

75/0 Krivi Vrh 
2.856 

 
cenitev 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m
2
 Cena v EUR

 

Stanovanje v 
občinski 
zgradbi 

58/7 Krivi vrh 74 40.000 
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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 2 1 
 III        
 IV        
 V        
 VI        
 VII +VIII+IX 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ (III)  0 0 0 0 1 2 1 
SKUPAJ (I+II+III)  7,2 7,2 7,2 7,2 8 9 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). V skladu z določili 55. člena ZJU se lahko izven sistemizacije sklene delovno razmerje za določen čas. O 
zaposlitvah v upravnem organu odloča predstojnik – župan. Odločitev o zaposlitve se sprejme če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 

 da se trajno ali začasno poveča obseg dela, povečanega obsega dela pa ni mogoče opravljati z obstoječim 
številom javnih uslužbencev, 

 da ima organ zagotovljena finančna sredstva za zaposlitev; 

  da je delovno mesto določeno v sistemizaciji, razen v primerih iz drugega odstavka 55. člena tega zakona. 
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OBRAZLOŽITEV SPREMEMB V PLANU PRORAČUNA OBČINE 
SVETA ANA ZA LETO 2015 

 
 

1. UVOD  
 
V letu 2015 ni bil pripravljen predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2015, 
zato občinam ni bil poslan predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne 
izravnave za leto 2015, kot to predvideva 14. člen Zakona o financiranju občin. Veljavni 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 v 46. členu določa 
povprečnino za leto 2015 v višini 525,00 EUR in ta znesek je upoštevala tudi občina pri 
pripravi proračuna za leto 2015.  
 
V okviru priprave rebalansa državnega proračuna za leto 2015 je Vlada Republike Slovenije 
začela z občinami pogajanja o višini povprečnine za leto 2015. Zaradi nezadostnega obsega 
dohodnine za financiranje primerne porabe, izračunane na podlagi povprečnin, določene v 46. 
členu ZIPRS1415 (525,00 EUR), bi obveznosti državnega proračuna iz naslova finančne 
izravnave namreč presegale možnosti, ki jih daje rebalans državnega proračuna za leto 2015. 
 
29. januarja 2015 so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni združenji občin ( Skupnost 
občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 
2015.  
 
V Dogovoru in 8. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415 je povprečnina za 
obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 določena v višini 525,00 EUR in za obdobje od 1. 7. 
2015 do 31. 12. 2015 v višini 500,00 EUR. V zakonu 9. člen se tudi določa, da občinam, pri 
katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. 
člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, od 1. aprila 2015 dalje pripadajo prihodki od 
dohodnine le do višine primerne porabe. 
 
V letu 2015 bodo z vidika izračuna primerne porabe tako uveljavljena tri obdobja: 

 prvi izračun upošteva povprečnino v višini 525,00 EUR, 
 drugi izračun upošteva povprečnino v višini 525,00 EUR in določilo 9. člena Zakona o 

spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415, da občinam pripada prihodek od dohodnine 
le do višine primerne porabe, 

 tretji izračun upošteva povprečnino v višini 500,83 EUR in določilo 9. člena, 
navedeno v prejšnji alineji. 

 
PREGLED PRIHODKOV ZA POKRIVANJE PRIMERNE PORABE V LETU 2015: 
 

 
 Povprečnina: 525,00 EUR jan.-mar. 2015 (s presežki nad PPi)  

OBČINA Dohodnina ki pripada občini  Pripadajoča PPi Nakazila Doh. 1.1.-
31.3.2015 

Nakazila FI 1.1. -31.3.2015 Nakazila Doh. in FI 
jan-mar. 

Sveta Ana  1.314.885 293.233 303.432 73.308 376.740 

 
 Povprečnina: 525,00 EUR apr.-jun. 2015 (brez POs; če je 

POs>PPi) 
 

OBČINA Dohodnina ki pripada občini  Pripadajoča PPi Nakazila Doh. 1.4.-
30.6.2015 

Nakazila FI 1.4. -30.6.2015 Nakazila Doh. in FI 
apr-jun. 

Sveta Ana  1.361.588 246.530 340.392 61.633 402.025 
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 Povprečnina: 500,83 EUR jul.-dec. 2015 (brez POs; če je 
POs>PPi) 

 

OBČINA Dohodnina ki pripada občini  Pripadajoča PPi Nakazila Doh. 1.7.-
31.12.2015 

Nakazila FI 1.7. -31.12.2015 Nakazila Doh. in FI 
jul-dec. 

Sveta Ana  1.444.426 89.657 750.001 44.829 794.830 

 
 
Skupaj nakazila Doh. v letu 2015 Skupaj nakazila FI v letu 2015 Skupaj nakazila Doh. in FI v l. 2015 
1.393.825 179.770 1.573.595 

 
 

2. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PLANIRANIH PRIHODKOV 

 
Z rebalansom proračuna Občine Sveta Ana za leto 2015 se načrtujejo prihodki v višini 
2.303.128,83 EUR, kar je za 7,7 % manj od trenutno veljavnega proračuna.  
 
Davčni prihodki ( 70 ) 
Davčne prihodki se planirajo v višini 1.487.370,00 EUR.  
 

 Davki na dohodek in dobiček ( 700 ) 
7000 – Dohodnina 
 
Povprečnina je prihodek iz naslova dohodnine.  
Povprečnina se na podlagi sprejetega Rebalansa poračuna RS za leto 2015  in Dogovora o 
višini povprečnine za leto 2015 znižuje in sicer; od 1.1.-30.6.2015 je določena višina 525 
EUR in od 1.7.-31.12.2015 500,83 EUR.  
Prihodki od dohodnine se v rebalansu planirajo v višini 1.393.825 EUR oz. jih znižujemo 
glede na veljaven proračun za 14,10 %     
 

 Davki na premoženje ( 703 ) 
 
Davki na premoženje so v rebalansu planirani v višini 59.125 EUR,00 in jih glede na veljaven 
proračun zvišujemo za 6,3 %. 
Povečanje se planira na kontu nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča, ker bo občina 
zajela tudi zavezance, ki dosegaj niso bili v evidenci. 
 

 Domači davki na blago in storitve ( 704 ) 
 

Davki na blago in storitve so v rebalansu planirani v višini 34.420,00 EUR kar je za 1,2 % 
več. 
Planira se povečanje prihodkov na kontu 704715 - priključna taksa, ker bo podjetje 
Mariborski vodovod d.d. nakazilo priključno takso, ki se je zbrala z izvršbami neplačnikov.  
 
Nedavčni prihodki ( 71 ) 
 
V rebalansu proračuna se načrtujejo prihodki v višini 381.785,00 EUR, kar je za 7 % manj od 
veljavnega proračuna. 
 

 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710 ) 
 
V skupini ostajajo planirani prihodki nespremenjeni. 
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 Upravne takse in pristojbine ( 711 ) 

 
V skupini ostajajo planirani prihodki nespremenjeni. 
 

 Globe in druge denarne kazni ( 712 ) 
 
V skupini ostajajo planirani prihodki nespremenjeni. 
 

 Prihodki od prodaje blaga in storitev ( 713 ) 
 
V skupini ostajajo planirani prihodki nespremenjeni. 
 

 Drugi nedavčni prihodki ( 714 ) 
 
V tej skupini se planira znižanje prihodkov na  kontu 71410003 – prihodki od refundacij 
javnih del. Prijavo na razpis za izvajanje javnih del v letu 2015 je občina opravila, vendar 
zaradi znižanja sredstev sofinanciranja programa, vloge niso bile pozitivno rešene, zato teh 
prihodkov v leti 2015 ne bo. 
 
Kapitalski prihodki ( 72 ) 
 
V skupini ostajajo planirani prihodki nespremenjeni. 
 
Transferni prihodki ( 74 ) 
 

 Prejeta sredstva iz državnega proračuna ( 7400) 
 
Transferne prihodke načrtuje občina za sofinanciranje določenih investicij in tekoče porabe, 
ki jih v deležu pokriva država.   
Transferni prihodki se z rebalansom planirajo v višini 334.474 EUR, kar je za 22,5 % več kot 
je trenutno veljaven proračun.  
Z rebalansom državnega proračuna se določa obveznost državnega proračuna iz naslova 
finančne izravnave občini v višini 179.770 EUR.   
Za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO se izplačajo investicijski transferi v višini 1% 
skupne primerne porabe, razlika do 2% skupne primerne porabe občin se zagotovi v letu 2016 
z vključitvijo v Dogovor za let 2016.  
Za leto 2015 se ne planirajo sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz kohezijskih 
skladov v višini 80.000 za projekt: Ureditev kmečke tržnice, ker je občina prejela sredstva že 
v letu 2014.   
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3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PLANIRANIH ODHODKOV 
 
Skupaj se načrtujejo odhodki v višini 2.399.112,18 EUR, kar je za 7,7 % manj od trenutno 
veljavnega proračuna. 
 
10 OBČINSKI SVET  
 
Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta 

 
Planirana sredstva na podprogramu ostajajo z rebalansom nespremenjena. 
 
20 NADZORNI ODBOR  
 
 
Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

 
Planirana sredstva na podprogramu ostajajo z rebalansom nespremenjena. 
 
30 ŽUPAN  
 
Planirajo se sredstva v višini 68.401,00 EUR in se z rebalansom znižajo za 1,6 % 
  
Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

Proračunska postavka 30100 - Plače poklicnim funkcionarjem-plače in prispevki. 
Postavka v planu rebalansa se zniža za 1,9 %, zaradi znižanja premij kolektivnega 
pokojninskega zavarovanja. 
 
Proračunska postavka 30101 - Stroški dela župana. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
  
Proračunska postavka 30102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Proračunska postavka 30103 - Nadomestilo plače podžupana. 
Za izplačila nadomestila opravljanja funkcije podžupana se planirajo sredstva v višini 
3.123,00 EUR in se znižajo za 25,60 % glede na trenutno veljaven proračun.   
 

Proračunska postavka 30105 - Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

Proračunska postavka 30401 - Nagrada odličnjakom in nadarjenim. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 30402 – Pokroviteljstvo občine 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
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40 OBČINSKA UPRAVA  
 
Planirajo se odhodki v višini 2.160.259,76 EUR.  
 
Podprogram: 04039001 Informacijska infrastruktura 

Proračunska postavka 40404 – Izdelava in vzdrževanje spletne strani občine. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40405 – Obveščanje domače in tuje javnosti  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

Proračunska postavka 40401 – Stroški občinskega praznika.   
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

Proračunska postavka 40610 – Druge oblike povezovanja občin.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40618 – Sofinanciranje Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar 
Slovenskih goric. 
Za izvajanje programov Društvo za razvoj podeželja Lokalna akcijska skupina Ovtar 
Slovenskih goric bo občina nameni sredstva po pogodbi v višini 2.332,00 EUR oz. 1,4 % več. 
 
Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave 

Proračunska postavka 40601 – Stroški dela občinske uprave. 
Na proračunski postavki so planirani odhodki za delo občinske uprave, ki poleg osnovnih plač 
zajemajo tudi dodatek za delovno dobo, vse obvezne prispevke, premije kolektivnega 
dodatnega zavarovanja za javne uslužbence, regres za letni dopust, jubilejne nagrade ter 
povračila prehrane in stroškov prevoza na delo in z dela. Z rebalansom se planirajo odhodki v 
višini 134.675,13 EUR  oz. 0,6 % manj od trenutno veljavnega proračuna. Odhodki se znižajo 
na kontu sredstva za nadurno delo in sredstva za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja.  

Proračunska postavka – 40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske 
uprave.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40604 – Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40605 – Pogodbena dela.  
Za odhodke na tej postavki, kjer se evidentirajo plačila za opravljeno delo študentov in 
dijakov, ki opravljajo obvezno prakso, se povečajo odhodki za 100 %. Občina bo nudila delo 
4 dijakom-študentom 
 
Proračunska postavka 40619 – Stroški skupne občinske uprave . 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
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Proračunska postavka 40603 – Stroški službenih potovanj  
Postavka v planu ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40606 – Tekoče vzdrževanje objektov in opreme.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40607 – Investicijsko opremljanje občinske uprave.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40608 – Stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40623 – Energetske izkaznice stavb 
V rebalansu se planirajo sredstva v višini 5.000,00 EUR za izdelavo Energetskih izkaznic za 
stavbe, ki so v lasti občine.  

 

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Proračunska postavka 40703 – Tekoči stroški zaščite in reševanja. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40701 – Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Proračunska postavka 40702 – Investicije v gasilstvo. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram 08029001 Prometna preventiva   

Proračunska postavka 40801 – Sveta za preventivo  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti 

Proračunska postavka 40621 – Program javnih del. 
Planirani odhodki na postavki se z rebalansom znižajo. Občina se je prijavila na razpis za 
izvajanje javnih del v letu 2015, vendar zaradi znižanja sredstev sofinanciranja programa, 
naše vloge niso bile pozitivno rešene. 
 

Podprogram:110390023 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Proračunska postavka 41105 – Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z 
divjadjo. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram 12069001: Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Proračunska postavka 41202 – Izgradnja daljinskega ogrevanja v Sveti Ani  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41204 – Priprava tople vode s solarnimi sistemi na OŠ Sveta Ana 
in OŠ Lokavec  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 



145 
 

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Proračunska postavka 41315 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest. 
Glede na trenutno realizacijo konta zimsko vzdrževanje občinskih cest, se odhodki na tem 
kontu znižajo za 25 %.   
 

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Proračunska postavka 41304 –Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana (2014) 
Na projektu: Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana (2014), so izkazani stroški 
modernizacije odcepov cest :  

 LC 203-312 (Zg. Porčič_Froleh-Zg. Žerjavci), 
 JP 704-571 (Zg. Ščavnica-Nasova). 

V trenutno veljavnem proračunu so na tej postavki planirani odhodki za modernizacijo 
odcepa: 

 JP 104-021 ( Zg. Ščavnici – Nasova – Apače ). 
V rebalans smo naveden projekt  uvrstili pod novo proračunsko postavko. 
   
Proračunska postavka 41319 –Projekti (pločniki, križišča, ulice itd.) 
Glede na trenutno realizacijo smo odhodke v rebalansu povečali za 15 %. 
 
Proračunska postavka 41320 – Krožno križišče in pločnik na regionalni cesti R3-730 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41322 – Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana (2015)  
Planirajo se odhodki za modernizacijo ceste JP 104- 021 ( Zg. Ščavnica – Nasova – Apače ) v 
dolžini 550 m. Vir financiranja projekta je naslednji;  sofinanciranje z države (23. člen – ZFO-
1) v višini 33.777,00 EUR in lastna sredstva v višini 66.223,00 EUR.  
 

Podprogram 13029004 cestna razsvetljava 

Proračunska postavka 41305 – Vzdrževanje javne razsvetljave in poraba električne 
energije. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 14039001 Promocija občine 

Proračunska postavka 41404 – Pospeševanje razvoja turizma.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41410 – Viničarja Pergarjev vrh – stavbna pravica  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunski postavka 41411 - Spominska soba dr. Romanu Lestniki 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41412 – Postičevi dnevi 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Proračunska postavka 41503 – Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 
V rebalansu se dodatno planirajo sredstva v višini 15.000 EUR, za izgradnjo kanalizacijskih 
priključkov, za gospodinjstva na območje Ledineka in Dražen Vrha.    
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Proračunska postavka 41509 – Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41510 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
   
Proračunska postavka 41511 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41512 – Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek  
Na postavki se planirajo novi stroški v višini 500,00 EUR za tekoče vzdrževanje čistilne 
naprave.  
 

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje. 

Proračunska postavka 41610 – Prostorski dokumenti občine  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo 

Proračunska postavka 41606 – Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov  
Planirajo se stroški na kontu pregled hidrantov v višini 1.286,00 EUR. V rebalansu se 
planirajo tudi stroški projekta: Izgradnja vodovodnega cevovoda v dolžini 1.100 m  (Zg. 
Ščavnica h.š. 40 – Rožengrunt h.š. 48) v višini 16.000,00 EUR. 
 

Podprogram: 16039003 Objekti za rekreacijo 

Proračunska postavka 41616 – Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme. 
V rebalansu se planirajo stroški projekta: Izgradnja nadstrešnice na športnem igrišču v višini 
8.000,00 EUR, za potrebe druženja in rekreacije na področju športa in ostalih interesnih 
dejavnosti.  
 

Podprogram: 16039004 Praznično urejanje naselij 

Proračunska postavka 41617 – Prednovoletna okrasitev. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti 

Proračunska postavka 41618 – Stroški komunalne dejavnosti . 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

Proračunska postavka 41611 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  
Stroški na postavki se bodo z rebalansom znižali, ker smo predvidena sredstva s strani države 
za sofinanciranje po 23. členu ZFO-1, ki so bila planirana za ta projekt, v letošnjem letu 
namenila za modernizacijo cest. Z rebalansom se povečajo stroški projektne dokumentacije.   
 
Proračunska postavka 41619 – Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lati občine 
Z rebalansom se planirajo stroški tekočega vzdrževanja stanovanj v višini 2.611,00 EUR.   
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Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

Proračunska postavka 41608 – Stroški urejanja zemljišč. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41613 – Obrtna cona.   
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 16069002 Nakup zemljišč 

Proračunska postavka 41609 – Nakup zemljišč. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
Občina  v programu prodaje in nakupa stvarnega premoženja planirala sredstva za nakup 
naslednjih parcel: 

 parc. št. 74/0 , k.o. Krivi vrh, površina 1.292 m 2 in 
 parc. št. 75/0, k.o. Krivi vrh, površina 2.856 m 2. 

 
  

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

Proračunska postavka 41703 – Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 17079002: Mrliško ogledna služba 

Proračunska postavka 41701 – Mrliško pregledna služba. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

Proračunska postavka 41801 – Javni zavod – knjižnica Lenart   
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura 

Proračunska postavka 41803 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in društva. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram 18039004: Mediji in avdiovizualna kultura 

Proračunska postavka 41816 – Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41828 – Izdaja medobčinskega časopisa. 
Z rebalansom se znižajo stroški izdaje Ovtarjevih novic in se planirajo v višini 2.600,00 EUR. 
 
Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi 

Proračunska postavka 41820 – Kulturno-turistični center Sveta Ana.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41832 – Sofinanciranje društev, zvez in organizacij 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
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Podprogram: 18059001 Programi športa 

Proračunska postavka 41812 – Sofinanciranje programov športa. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41818 – Investicije v športne objekte. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41829 – Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41831 – Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 19029001 Vrtci 

Proračunska postavka 41901 – Plačila vrtcu.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41922 – Plačila vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične 
občine.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo 

Proračunska postavka 41902 – OŠ materialni stroški.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41903 – OŠ tekmovanje učencev v znanju. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41904 – OŠ dodatne dejavnosti.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41905 – OŠ nakup, gradnja in vzdrževanje. 
Z rebalansom se planirajo stroški energetskega spremljanja stroškov OŠ in vrtca v višini 
1.000,00 EUR. Gre za obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o sofinanciranju izvedbe energetske 
sanacije objektov osnovnih šol, po kateri mora občina 5 let spremljati porabo energentov in 
doseči zadane cilje - znižanje stroškov ogrevanja.  
 
Proračunska postavka 41914 – Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne šole 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41916 – OŠ – delež stroškov športne dvorane. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
 

Podprogram: 19069001: Pomoči v osnovnem šolstvu 

Proračunska postavka 41907 – Regresiranje prevozov v šolo. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
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Podprogram: 20029001: Drugi programi v pomoč družini 

Proračunska postavka 42002 – Pomoč staršem pri rojstvu otoka. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 42003 – Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 42004 – Svetovalni center za pomoč družini. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 20049001: Centri za socialno delo 

Proračunska postavka 42006 – Delovanje CSD Lenart  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 42012 – Splošno koristno delo. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

Podprogram: 20049002: Socialno varstvo invalidov 

Proračunska postavka 42011 – Financiranje družinskih pomočnikov. 
Planirani stroški se z rebalansom znižajo za 8 %. Ocenjujemo, da bodo stroški glede na 
realizacijo 2014 ostali v enaki višini. 
 

Podprogram: 20049003: Socialno varstvo starih 

Proračunska postavka 42009 – Financiranje domskega varstva.  
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Proračunska postavka 42007 – Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 22019001: Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

Proračunska postavka 42201 – Odplačila zadolževanja. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 23029002 Rezerva občine 

Proračunska postavka 42301 – Splošna proračunska rezerva.  
Z rebalansom se planira povečanje stroškov rezerve za naravne nesreče v višini 2.000,00 
EUR.  
 

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija 

Proračunska postavka 42302 – Splošna proračunska rezervacija. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
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41 REŽIJSKI OBRAT  
 
Panirajo se odhodki v višini 94.784,70 EUR, kar je za 18,20 % manj od veljavnega proračuna.  
 

Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave 

Proračunska postavka 40613 – Stroški dela režijskega obrata. 
Dodatno se v rebalansu planirajo sredstva za zaposlitev ( 6 mesecev ) enega delavca v 
režijskem obratu. Občina letos ne bo imela javnih delavcev, zato se v spomladanskem  in 
poletnem času, ko je večja potreba po urejanju okolja in cest, načrtuje pomoč delavcu v 
režijskem obratu. Stroški zaposlitve se planirajo v višini 8.224,00 EUR.  
 
Proračunska postavka 40624 – Stroški dela vzdrževalca. 
Postavka v planu se zniža za 1,8 %. Nižji stroški se planirajo na kontih izplačila nadurnega 
dela in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.  
 

Podprogram: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem 

Proračunska postavka 40614 – Stroški službenega vozila. 
Z rebalansom se planirajo sredstva v višini 2.155,00 EUR. Planira se povečanje stroškov na 
kontu vzdrževanje in popravila vozil.  
 
Proračunska postavka 40615 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40616 – Materialni stroški za delo režijskega obrata. 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti  

Proračunska postavka 40617 – Program javnih del. 
Odhodke na postavki z rebalansom znižujemo. Občina se je prijavila na razpis za izvajanje 
javnih del v letu 2015, vendar zaradi znižanja sredstev sofinanciranja programa, naše vloge 
niso bile pozitivno rešene. 
 

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

Proračunska postavka 41318 – Urejanje občinskih cest 
Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Proračunska postavka 41615 – Urejanje in vzdrževanje pokopališča. 
Z rebalansom se planirajo dodatni stroški vzdrževanja tj. stroški manjših vzdrževalnih del na 
mrliški veži. V planu so zajeti  tudi stroški urejanja pokopališča in mrliške veže, sem  
štejemo: odvoz smeti, voda, električna energija, zavarovalne premije za objekt mrliške veže in 
druga vzdrževalna dela.  
 
 
 
Pripravila: 
Stanka Ferš 
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 OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 
Številka: 04005-1/2014 
Datum: 08. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obravnava poročila organizatorjev o stroških volilne kampanje na lokalnih 
volitvah 2014 in pregled razdelitve sredstev za delno povrnitev stroškov 

volilne kampanje političnim strankam v Občini Sveta Ana 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 28 člena Zakona o volilni in referendumski  kampanji (Ur. l. RS št. 41/07, 103/07 – 
ZpoIS-D in 11/11, 28/11 -odločba US in 28/13) ter na podlagi 5. člena Sklepa o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Ana ( Ur. l. RS, št. 39/2010) je 
Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne 08.04.2015 obravnaval in sprejel 
poročilo organizatorjev o stroških volilne kampanje na lokalnih volitvah 2014 in pregled 
razdelitve sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje političnim strankam v Občini 
Sveta Ana, kot je predloženo. 
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Na podlagi 28 člena Zakona o volilni in referendumski  kampanji (Ur. l. RS št. 41/07, 103/07 – 
ZpoIS-D in 11/11, 28/11 -odločba US in 28/13) ter na podlagi 5. člena Sklepa o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Ana ( Ur. l. RS, št. 39/2010) je 
Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne 08.04.2015 sprejel naslednji  
 
 
 
 
 
 
 

SKLEP  

o obravnavi poročila organizatorjev o stroških volilne kampanje na lokalnih 
volitvah 2014 in pregled razdelitve sredstev za delno povrnitev stroškov 

volilne kampanje političnim strankam v Občini Sveta Ana 
 
 
 
 
 
Občinski svet se seznani z poročili političnih strank o stroških volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Sveta Ana v letu 2014 in predlagan pregled delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje, kot so prikazani v tabeli: 
 
 

Politična stranka Znesek povrnjenih stroškov 
Slovenska ljudska stranka 107,25  € 
Slovenska demokratska Slovenije 62,37  € 
Nova Slovenija – krščanski demokrati 35,31 € 
Skupaj 204,93  € 

 
 
 
 
   
 
Številka: 04005-1/2014 
Datum: 08.04.2015 
 
 
 Silvo SLAČEK,dipl.ekon., inž gr. 

 ŽUPAN OBČINE 
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Obrazložitev 

 
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in v zvezi z 23. členom istega zakona in 28  
člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 —  ZPolS-
D, 11/11, 28/11-odl. US in 98/13 ter na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Ana (MUV št. 14/14) pripada organizatorju volilne 
kampanje pravica do delne povrnitve stroškov financiranja volilne kampanje. 
Organizator volilne kampanje mora v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu svetu in 
računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 
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 eura 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 eura 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. 
 
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo 
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eurov za dobljeni glas, pri čemer 
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali volitve župana 
se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine Sveta Ana  v roku 
30 dni po predložitvi poročila  občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 
Glede na število volilnih upravičencev v Občini Sveta Ana (1895) znaša dovoljena poraba 
vsakega organizatorja volilne kampanje za volitve v občinski svet 625,35 €, za volitve župana  
454,80  €  oziroma skupaj 1.080,15 €. 
 
Zahtevek za povrnitev delnih stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 so podale 
naslednje stranke: 
-Slovenska ljudska stranka 
-Slovenska demokratska stranka 
-Nova Slovenija – krščanski demokrati 
-Socialni demokrati Slovenije 
 
Delna povrnitev stroškov volilne kampanje na podlagi dobljenih glasov  za  člane v občinski svet  
se povrne Slovenski Ljudski stranki v višini 107,25 €, Slovenski demokratski stranki 62,37 € in 
Novi Sloveniji – krščanski demokrati 35,31 €, ki so dobile mandate v občinskem svetu. 
V skladu z 3. členom Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
občini Sveta Ana (MUV, št. 14/14), imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje 
tisti organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člana občinskega sveta, katerim listam 
so pripadli mandati za člane v občinskem svetu.  
V skladu z 4. členom Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
občini Sveta Ana  (MUV, št. 14/14), imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje 
tisti organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana za katere je glasovalo najmanj 
10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 
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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka:01004-1/2015 
Datum: 08.04.2015 

 

  

  

 

P R E D L O G  P R A V I L N I K A 

o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom 

delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o 

povračilih stroškov in drugih prejemkih v Občini Sveta Ana 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava  

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 19/10, 107/10 in MUV št. 
6/2014), v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) 
in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 
35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – 
ZIPRS1214, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14 in 25/14 – ZFU)  
Občinski svet Občine Sveta Ana na 3. redni seji dne 08.04.2015 sprejme Pravilnik o plačah in 
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih 
organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih v Občini 
Sveta Ana, kot je priložen. 
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 19/10, 107/10 in MUV št. 
6/2014), v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) 
in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 
35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – 
ZIPRS1214, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14 in 25/14 – ZFU) je 
Občinski svet Občine Sveta Ana na 3. redni seji dne 08.04.2015 sprejel 

 

P R A V I L N I K  

o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih 

teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in 

drugih prejemkih 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za izplačilo plač in plačil za opravljanje 
funkcije funkcionarjev Občine Sveta Ana, plačil članom delovnih teles občinskega sveta 
občine (v nadaljnjem besedilu: občinskega sveta), ki niso člani občinskega sveta, članom 
drugih organov, komisij in strokovnih organov ter povračil stroškov in drugih prejemkov. 

2. člen 

(1) Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo 
poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno, ter do 
povračila stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, določenimi s tem 
pravilnikom in do drugih prejemkov.  

(2) Funkcionarji občine so: župan, podžupan in člani občinskega sveta (v nadaljnjem 
besedilu: funkcionarji).  

(3) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na sklepčni 
seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.  

(4) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom 
Nadzornega odbora občine (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor), članom drugih organov 
občine, ki jih imenuje občinski svet, članom komisij in strokovnim organom, ki jih imenuje 
župan, pripada nagrada za opravljeno delo, ki jo določa ta pravilnik. 

II. OSNOVE IN MERILA ZA IZPLAČILO PLAČ IN PLAČIL ZA OPRAVLJANJE 
FUNKCIJE 

3. člen 

(1) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da 
bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo 
funkcijo opravljal poklicno.  

(2) Funkcija župana je z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: 
ZSPJS) uvrščena v 49. plačni razred.  



158 
 

(3) Županu pripada dodatek za delovno dobo.  

(4) Sklep o plači županu izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljnjem besedilu: KMVVI). 

4. člen 

(1) Funkcija podžupana je z ZSPJS uvrščena v plačne razrede v razponu od 34. do 41. 
plačnega razreda. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih 
pooblastil.  

(2) Podžupanu, ki funkcijo opravlja poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.  

(3) Sklep o plači podžupana izda župan.  

(4) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno mu pripada plačilo največ v višini 50 % 
plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za 
delovno dobo.  

(5) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada sejnina, 
ki pripada drugim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.  

(6) V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, pripada podžupanu, ki začasno 
opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan. 

5. člen 

(1) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se 
izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Pri 
tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Končni obračun se opravi ob dvanajsti plači 
župana.  

(2) Članu občinskega sveta se mesečno obračuna sejnina za posamezni mesec glede na 
udeležbo na sklepčnih sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles.  

(3) Sejnina za udeležbo na sklepčni seji občinskega sveta znaša 68,75 eurov bruto. Sejnina 
za vodenje seje občinskega sveta, če jo vodi občinski svetnik znaša 123,75 eurov bruto. 
Kolikor se seja občinskega sveta ne zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo na prvem 
nadaljevanju seje izplača sejnina v višini 50 % sejnine. Članom občinskega sveta sejnina za 
ostala nadaljevanja ne pripada, povrnejo se jim le stroški, ki nastanejo pri opravljanju funkcije 
ali v zvezi z njo.  

(4) Sejnina za udeležbo na sklepčni seji delovnega telesa občinskega sveta znaša 41,25 
eurov bruto. Sejnina za vodenje sklepčne seje delovnega telesa znaša 68,75 eurov bruto. 
Kolikor se seja delovnega telesa občinskega sveta ne zaključi na enem zasedanju, se za 
udeležbo na prvem nadaljevanju le-te, izplača sejnina v višini 50 % sejnine. Članom delovnih 
teles sejnina za ostala nadaljevanja ne pripada, povrnejo se jim le stroški, ki nastanejo pri 
opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.  

(5) Za slavnostno in dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.  

(6) Mesečno izplačilo se opravi na osnovi evidence o navzočnosti na seji, ki jo vodi služba, 
ki je pristojna za organiziranje dela občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: služba). 

6. člen 

(1) Članu občinskega sveta, članu delovnega telesa občinskega sveta in članu nadzornega 
odbora, ki na sejo neupravičeno zamudi ali predčasno zapusti sejo brez odobritve 
predsedujočega, se nagrada zniža za 50 %.  
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(2) Opravičilo se poda pisno ali ustno predsedujočemu ali službi. 

7. člen 

(1) Sejnina za udeležbo na sklepčni seji nadzornega odbora znaša 68,75 eurov bruto. Sejnina 
za vodenje sklepčne seje nadzornega odbora znaša 96,25 eurov bruto.  

(2) Sejnina predsedniku ali pooblaščenemu članu nadzornega odbora za prisotnost na seji 
občinskega sveta ali delovnega telesa občinskega sveta znaša 68,75 eurov bruto.  

8. člen 

(1) Sejnina članom drugih komisij in strokovnih organov, ki jih kot strokovna in 
posvetovalna telesa za posamezne zadeve v skladu s Statutom Občine Sveta Ana ustanovi in 
za katere tako določi župan, za udeležbo na seji ali udeležbi izven seje pripada v enaki višini 
kot velja za predsedujočega in člane v delovnih telesih občinskega sveta.  

III. POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGI PREJEMKI 

9. člen 

(1) Funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov, nadomestil in drugih prejemkov, ki 
nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, v skladu z veljavno zakonodajo.  

(2) Funkcionarji imajo v primeru potovanja, ki nastane pri opravljanju funkcije ali v zvezi z 
njo, pravico do dnevnice, v skladu z veljavnimi predpisi. 

10. člen 

(1) Za nepoklicne funkcionarje, člane delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, člane 
nadzornega odbora, člane drugih organov občine, ki jih imenuje občinski svet, člane komisij 
in strokovnih organov, ki jih imenuje župan in za katere tako določi župan, se smiselno 
uporabljajo določila 9. člena tega pravilnika.  

(2) Nepoklicni funkcionarji, člani delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, člani 
nadzornega odbora imajo za stroške, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, 
pravico do plačila kotizacije za izobraževanje, v skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna 
Občine Sveta Ana. 

11. člen 

(1) Pravice iz 9. in 10. člena tega pravilnika uveljavljajo poklicni funkcionarji na podlagi 
naloga za potovanje, ki nastane pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo in ga izda župan, 
nepoklicni funkcionarji pa na podlagi odobritve udeležbe, ki jo izda župan.  

(2) Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske 
uprave. 

IV. NAČIN IZPLAČEVANJA 

12. člen 

(1) Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije (sejnin in nagrad), povračil 
in drugih prejemkov, se zagotovijo iz sredstev proračuna.  

(2) Plače, plačila za opravljanje funkcije in drugi prejemki se izplačujejo mesečno za 
pretekli mesec, najkasneje do 10. dne v tekočem mesecu.  

(3) Prejemki, določeni v 10. členu tega pravilnika, se izplačajo v skladu z veljavnimi 
predpisi. 
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V. KONČNA DOLOČBA 

13. člen 

Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev 

in nagradah  članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov v občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 31/99). 

14. člen 

Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem 
vestniku. 

 

 

 

Št. 01004-1/2015 
Sv. Ana, dne 08. april 2015 
 
 
 
 

Župan  
Občine Sveta Ana  

Silvo Slaček  
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OBRAZLOŽITEV 

 

 

Občina Sveta Ana ima v veljavi Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah  
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov v občini Sveta Ana iz leta 1999. V tem obdobju se je zakonodaja na področju 
obračuna plač in nagrad že večkrat spreminjala. Občinskemu svetu predlagamo, da se sprejme 
novi Pravilnik. 
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              11 
OBČINA SVETA ANA 

       Občinski svet 

 
                          
 
Številka:  61005-01/2014 
Datum:  01. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 

SPREMEMBE PRAVILNIKA 
o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v 

Občini Sveta Ana 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:   Župan Občine Sveta Ana 

 
GRADIVO PRIPRAVIL:  Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - 
ZUJF), 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, 
MUV 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne: 8. aprila 
2015 sprejel Spremembe pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih 
društev v Občini Sveta Ana, v predloženi obliki. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - 
ZUJF), 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, 
MUV 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne: 8. aprila 
2015 sprejel 
 

 
SPREMEMBE PRAVILNIKA 

o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana 
  

 
1. člen 

V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana 
se spremeni zadnji stavek 3. člena, tako da se po novem glasi: 
 
Javni razpis se objavi na spletni strani občine ali v  javnem glasilu.  
 
 

2. člen 
Spremeni se prva alineja 4. člena, ki se po novem glasi: 
 
 imajo sedež v Občini Sveta Ana ali izven občine, vendar je med člani društva vsaj 10 

občanov Občine Sveta Ana s stalnim prebivališčem oziroma vsaj 10 uporabnikov 
programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini, 

 
Na koncu 4. člena se doda nova alineja: 

 
 Posamezen program ali projekt se lahko na razpis prijavi le enkrat, ne glede na to, 

če ga izvaja več izvajalcev hkrati (npr. društvo, zveza društev, ipd.). Po tem razpisu 
ne morejo biti sofinancirane naloge oz. dejavnosti, ki so po zakonu dodeljene v 
reševanje posameznim inštitucijam oz. organizacijam v državi.  

 
3. člen 

Priloga k pravilniku: Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov in 
projektov raznih društev se nadomestijo z novimi: 
 
 

MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE  
PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV 

 
 
Občina Sveta Ana bo za sofinanciranje programov in projektov raznih društev ocenila in 
ovrednotila predlagane programe in projekte na podlagi naslednjih meril in kriterijev.  
 

SEDEŽ DRUŠTVA IN DELOVANJE DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU (kriterij 1)  

Sedež društva  

Društvo ima sedež v Občini Sveta Ana in ima vsaj 15 članov 300 točk 
Društvo ima sedež v Občini Sveta Ana in ima manj kot 15 članov 150 točk 
Društvo ima sedež izven Občine Sveta Ana, vendar ima vsaj 15 njegovih 
članov stalno prebivališče v Občini Sveta Ana 

50 točk 
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Društvo ima sedež izven Občine Sveta Ana, vendar ima najmanj 10 in 
največ 14 njegovih članov stalno prebivališče v Občini Sveta Ana 

30 točk 

Zveza društev, združenje ima sedež v Občini Sveta Ana 300 točk 
Zveza društev, združenje ima sedež izven Občine Sveta Ana, vendar ima 
najmanj 1 član (društvo) sedež v Občini Sveta Ana 

100 točk 

Delovanje društva v javnem interesu  

Društvo ima izdano veljavno Odločbo državnega organa, da deluje v 
javnem interesu 

20 točk 

Društvo nima izdane veljavne Odločbe državnega organa, da deluje v 
javnem interesu 

0 točk 

 

PROGRAMI IN PROJEKTI (Program ali projekt se vrednoti le po tisti točki, v katero 
prijavljeni program ali projekt sodi) – (kriterij 2)  

Prireditve lokalnega značaja  

organizacija tradicionalne prireditve (tudi tekmovanja, kvizi, ipd.) v Občini 
Sveta Ana 

200 točk 

organizacija prireditve (tudi tekmovanja, kvizi, ipd.) v Občini Sveta Ana 100 točk 
sodelovanje na prireditvi drugega organizatorja (tudi tekmovanja, kvizi, 
ipd.) 

20 točk 

Strokovna srečanja in izobraževalna predavanja s področja, ki je predmet razpisa 

organizacija strokovnega srečanja, izobraževanja, predavanja, ki ga 
organizira društvo s sedežem v Občini Sveta Ana 

100 točk 

organizacija strokovnega srečanja, izobraževanja, predavanja, ki ga 
organizira društvo s sedežem izven Občine Sveta Ana 

20 točk 

sodelovanje na strokovnem srečanju, izobraževanju, predavanju drugega 
organizatorja  

20 točk 

Organizacija ekskurzij in izletov  

organizacija ekskurzije ali izleta, ki ga organizira društvo s sedežem v 
Občini Sveta Ana 

40 točk 

organizacija ekskurzije ali izleta, ki ga organizira društvo s sedežem izven 
Občine Sveta Ana 

10 točk 

 

Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti  

Izdaja glasila, biltena društva ali izdelava spletne strani društva 50 točk 
Izdaja obsežnejše knjižne publikacije z vsebinami, ki predstavljajo 
aktivnosti društva in Občino Sveta Ana 

200 točk 

 

DOSTOPNOST PROGRAMA ALI PROJEKTA (kriterij 3)  

Lokacija izvajanja programa ali projekta  

Program ali projekt se v celoti izvaja v Občini Sveta Ana 150 točk 
Program ali projekt se deloma izvaja v Občini Sveta Ana 50 točk 
Program ali projekt se izvaja izven Občine Sveta Ana 20 točk 
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Število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki imajo stalno prebivališče v 
Občini Sveta Ana in jim je program ali projekt tudi namenjen (ni nujno, da so 
koristniki programa ali projekta tudi člani društva).  

manj kot 10 uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s stalnim 
prebivališčem v Občini Sveta Ana, ki jim je program/projekt namenjen 

program/projekt 
ne izpolnjuje 

pogojev za 
prijavo na 

razpis (4. čl. 
pravilnika) 

Minimalno 10 in največ 19 uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta 
s stalnim prebivališčem v Občini Sveta Ana, ki jim je program ali projekt 
namenjen 

20 točk 

Minimalno 20 in maksimalno 99 uporabnikov (koristnikov) programa ali 
projekta s stalnim prebivališčem v Občini Sveta Ana, ki jim je program ali 
projekt namenjen 

50 točk 

Nad 100 uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s stalnim 
prebivališčem v Občini Sveta Ana, ki jim je program ali projekt namenjen  

100 točk 

 

CILJI IN IZVEDBA PROGRAMA ALI PROJEKTA (kriterij 4)  

Cilji in izvedba projekta  

Program ali projekt ima natančno določene cilje in izvedbo 50 točk 
Program ali projekt nima natančno določenih ciljev in izvedbe 0 točk 
 

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA ALI PROJEKTA (kriterij 5)  

Opredelitev stroškov in njihova namembnost  

Program ali projekt ima natančno opredeljene stroške in njihovo 
namembnost 

25 točk 

Program ali projekt nima natančno opredeljenih stroškov in njihove 
namembnosti 

0 točk 

 

Opredelitev virov financiranja za izvedbo programa ali projekta 

Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo 
izvedbo 

25 točk 

Program ali projekt nima natančno opredeljenih virov financiranja za svojo 
izvedbo 

0 točk 

 
4. člen 

Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku.  
 

 
župan 

Občine Sveta Ana 
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 
Številka: 61005-01/2014 
Datum:  01. 04. 2015 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
 
Občinski svet Občine Sveta Ana je na svoji 16. redni seji (marca 2014) sprejel Pravilnik 
o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana (MUV št.: 
6/2014) (v nadaljevanju pravilnik), po katerem je bil objavljen in izveden javnih razpis za 
sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana, za leto 2014.  
 
Na podlagi analize prispelih vlog je Odbor za družbene dejavnosti, ki se je sestal 16. 
februarja 2015 sklenil, da je merila in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje programov 
in projektov raznih društev potrebno malce »zaostriti« in sicer z namenom, da se bodo 
financirali predvsem programi in projekti, ki se izvajajo na območju občine  in so koristni 
ter prinašajo višjo kvaliteto življenja za občane Občine Sveta Ana. 
 
Spreminja se zadnji stavek 3. člena pravilnika, s čimer se obveza objave javnega 
razpisa poenostavi na možnost objave na spletni strani občine ali v javnem glasilu. 
 
V 4. členu pravilnika se v prvi alineji zaostri kriterij št. članov društva s stalnim 
prebivališčem v občini oziroma uporabnikov programov ali projektov s stalnim 
prebivališčem v občini iz zdajšnjih 5 na 10 članov/uporabnikov. 
 
Na koncu 4. člena je dodana alineja, ki jasno določa, da se posamezen program ali 
projekt lahko prijavi na razpis samo enkrat (ne glede na št. izvajalcev) in, da po tem 
razpisu ne morejo biti financirane naloge in dejavnosti, ki so po zakonu dodeljene v 
reševanje posameznim inštitucijam oz. organizacijam v državi. 
 
Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov raznih društev se 
prilagodijo zgoraj navedenim spremembam. V kriteriju 1: Sedež društva in delovanje 
društva v javnem interesu ter v kriteriju 3: število uporabnikov programa ali projekta, ki 
imajo stalno prebivališče v občini in jim je program oz. projekt namenjen. 
 
Ostala določila Pravilnika ostajajo nespremenjena in kot taka v veljavi. 
 
 
Obrazložitev zapisala: 
Petra Golob, dipl. ekon. 
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              12 
OBČINA SVETA ANA 

       Občinski svet 

 
                          

 
Številka:  61004-01/2015 
Datum:  01. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 

SKLEP  

o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v 

Občini Sveta Ana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:   Župan Občine Sveta Ana 
 

GRADIVO PRIPRAVIL:  Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 

RS, št. 96/2002, 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 

56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013) in 5. člena Pravilnika o 

vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) 

ter  6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, 

MUV 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne: 8. aprila 

2015 sprejel Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini sveta 

Ana, v predloženi obliki.  
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Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 

RS, št. 96/2002, 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 

56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013) in 5. člena Pravilnika o 

vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) 

ter  6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, 

MUV 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne: 8. aprila 

2015 sprejel  

 

SKLEP 

o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
 

1. člen 

Javna infrastruktura na področju kulture v Občini Sveta Ana postanejo naslednje 

nepremičnine oz. deli nepremičnin, ki so pretežno namenjeni opravljanju kulturnih 

dejavnosti: 

 

 Kulturna dvorana s pripadajočimi društvenimi prostori v Kulturno turističnem 

centru Sveta Ana, na naslovu: Kremberk 35, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, parc. 

št. 322/5, v k. o. Kremberk, v izmeri 422 m2. 

 Avla Antona Fašinga v pritličju občinske stavbe, na naslovu: Sv. Ana v Slov. 

goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, parc. št. 58/4, k. o. Krivi Vrh, v izmeri 

106,40 m2. 

 

2. člen 

Javna kulturna infrastruktura je tudi oprema v nepremičninah iz prejšnjega člena tega 

sklepa, ki je v javni lasti in se pretežno uporablja za kulturne namene. 

 

3. člen 

Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se zaznamujeta v zemljiški knjigi kot javna 

infrastruktura na področju kulture. 

 

4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

 

 

Številka: 61004-01/2015 

Datum: 01. 04. 2015 

 

 

 

  

Župan Občine Sveta Ana 
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
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OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Pravni temelj: 

Pravni temelj za sprejem akta je 70. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 

65/2007 - odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013), ki 

določa pogoje in način določitve javne infrastrukture na področju kulture. Zakon v 

omenjenemu členu določa, da javno kulturno infrastrukturo sestavljajo nepremičnine 

in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi. 

 

Nepremičnine se zaznamujejo v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura. V 

skladu s Pravilnikom o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture 

(Uradni list RS, št. 11/03) vodi evidenco javne infrastrukture na področju kulture 

Ministrstvo za kulturo na podlagi sklepa občinskega sveta. 

 

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa: 

Namen razglasitve neke nepremičnine za javno infrastrukturo na področju kulture je 

predvsem zavarovati in ohraniti namembnost kulturnih prostorov ter funkcionalno 

omejiti uporabo, upravljanje in razpolaganje na področju kulturnih dejavnosti. Pristojni 

organ lokalne skupnosti s sklepom ugotovi katere nepremičnine in oprema, ki so v 

javni lasti in so namenjene kulturi sestavljajo javno kulturno infrastrukturo.  

 

Iz evidence Ministrstva za kulturo je razvidno, da je na območju Občine Sveta Ana za 

javno infrastrukturo na področju kulture razglašen kulturni dom (Sklep Občinskega 

sveta Občine Lenart iz leta 1996), na mestu katerega stoji že nova nepremičnina, ki v 

celoti ni namenjena kulturnim dejavnostim. Zato se s predlaganim sklepom za javno 

infrastrukturo na področju kulture določa kulturna dvorana s pripadajočimi 

društvenimi prostori v Kulturno turističnem centru Sveta Ana in Avla Antona Fašinga 

v pritličju občinske stavbe. 

 

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa: 

Sprejem predlaganega sklepa neposrednih finančnih posledic ne predvideva, se pa s 

sklepom zagotavlja pravno podlago, da lahko Ministrstvo za kulturo do 100% 

financira obnovo objektov, ki so zajeti v sklepu. Razlika med stvarnim premoženjem, 

ki se uporablja za kulturne dejavnosti in ni razglašeno za javno kulturno 

infrastrukturo, ter stvarnim premoženjem s statusom javne kulturne infrastrukture je le 

v zagotavljanju trajne namembnosti objekta za kulturne dejavnosti. Upoštevati pa je 

potrebno tudi določbo 76. člena ZUJIK, ki določa, da lahko lokalna skupnost del 

javne kulturne infrastrukture, ki ni več potreben za opravljanje kulturne dejavnosti, 

uporabi tudi za druge namene. 

 

Obrazložitev zapisala:  

Petra Golob, dipl. ekon. 
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 
Številka: 37101-4/2015 
Datum: 08.04.2015 

 
 
 
 
 
 
 

 

PREDLOG SKLEPA 
 O UKINITVI GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA  

LOKALNEGA POMENA  
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 – UPB1, 92/05-
ZJC-B, 111/05-Odl. US, 93/05-ZVMS, 120/06-Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 76/10-
ZRud-1A, 20/11-Odl. US,57/12 in 101/13-ZDavNepr)  in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana 
(Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3 redni seji, dne 
08.04.2015 sprejme predlog Sklepa o  ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena, kot je 
predložen. 
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Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 – UPB1, 92/05-
ZJC-B, 111/05-Odl. US, 93/05-ZVMS, 120/06-Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 76/10-
ZRud-1A, 20/11-Odl. US,57/12 in 101/13-ZDavNepr)  in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana 
(Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski svet Občine Sveta Ana na 3. redni seji, dne 08.04.2015 
sprejel 
 

SKLEP 
 

I. 
o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na parc. št., 364 k.o. 508- Rožengrunt 
 
Ukine se status javnega dobra lokalnega pomena na zemljišču: 
 

 

parc. št. k.o. ID znak ID 

364 508 - Rožengrunt 508-364-0-0 1425386 

 
 

II. 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra lokalnega pomena in 
postanejo last Občine Sveta Ana.   
 
Občina Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah matična 
št. 1332074000 dovoljuje, da se pri zemljiščih parc.št. 346 k.o. 508-Rožengrunt, kjer je že  
vknjižena lastninska pravica za: OBČINO SVETA ANA, Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 
Sveta Ana  Slovenskih goricah, matična št. 1332074000, izbriše zaznamba javnega dobra 
lokalnega pomena, vpisane pod ID pravice 11814062  
z naslednjo vsebino:  
»Na podlagi pravnomočne Odločbe o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena Občine Sveta Ana, številka 47801-001/2008, z dne 21. 4. 2008, se zaznamuje, da je ta 
nepremičnina JAVNO DOBRO«. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku: 

 
 

Številka: 37101-4/2015 
Datum: 08.04.2015 

 
  
                  Župan Občine   
                                  Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr. 
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Obrazložitev 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ureja lastništvo na svojih cestah. V konkretnem primeru 
gre za regionalno cesto R-II.-433 Lenart-Trate za odsek od mostu reke Ščavnice do lovskega 
ribnika v Dražen Vrhu. Na obravnavanem zemljišču je vpisana lastnina Občina Sveta Ana z 
zaznambo javnega dobra. Da se omogoči postopek prenosa  lastništva na DRSI je potreben izbris 
javnega dobra. 
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 
 
 
Številka:  12206-02/2015 
Datum:    08.04.2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREDLOG  SKLEPA 
O SOGLASJU K CENI  STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU – SOCIALNA 

OSKRBA NA DOMU ZA UPORABNIKA ZA LETO 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine  Sveta Ana  
 
GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava  Sveta Ana 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Uradni list RS, št. 39/10,  107/10, MUV 
06/14) in 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,  5/09, 06/12), Rasti elementov 
cen socialno varstvenih storitev za leto 2015 (Ur. list RS št. 09/15) se sprejme sklep  o 
soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu za 
uporabnika za leto 2015, kot je predložen. 
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PREDLOG 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Uradni list RS, št. 39/10,  107/10, MUV 
06/14) in 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,  5/09, 06/12), Rasti elementov 
cen socialno varstvenih storitev za leto 2015 (Ur. list RS št. 09/15)  je Občinski svet 
Občine Sveta Ana  na  3. redni  seji, dne 08.04.2015 sprejel 
 
 
 
 
 
 

S K L E P 
 

O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI  DRUŽINI NA DOMU - SOCIALNA 
OSKRBA NA DOMU ZA UPORABNIKA ZA LETO 2015 

 
 

 
 
Daje se soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu - socialna oskrba na domu za 
uporabnika za leto 2015 v višini 2,81 € na efektivno uro. 
 
 
 
 
Navedene cene veljajo od 01.03.2015 dalje. 
 
 
 
 
 
 
Številka: 12206-02/2015 
Datum:    08.04.2015 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                        župan 
                                                                                              Občine Sveta Ana 
                                                                                                    Silvo SLAČEK dipl. ekon, ing.gr. 
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OBRAZLOŽITEV: 

 
V skladu z določili Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna organizirati in financirati  
izvajanje programa » Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu«, ki jo za 
Občino Sveta Ana izvaja na podlagi sklenjene pogodbe Center za socialno delo Lenart 
kot strokovni izvajalec. 
 
Center za socialno delo Lenart izvaja navedeni program  na podlagi Pogodbe o 
izvajanju javne socialno varstvene storitve pomoči družini na domu kot socialna oskrba 
na domu, ki so jo s CSD Lenart sklenile občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana.  
Pogodba določa, da občine zagotavljajo vsaka v enakem deležu sredstva za izvajanje 
tega programa oz. sredstva za plačo dveh oskrbovalk. Znesek, ki ga zagotavlja Občina 
Sveta Ana iz proračuna, znaša na podlagi pogodbe  za leto 2015  11.872,32 €  oz. 
989,36 € mesečno, za stroške strokovnega vodenja in koordiniranja pa 1.988,88 € oz. 
165,74 € mesečno.  
 
Predlagana cena efektivne ure s strani izvajalca je za uporabnike v višini 2,81 € . 
Uporabniki teh storitev jo vplačajo v proračun na podlagi obračuna dejansko opravljenih 
ur, v kolikor niso na podlagi izkazanih dohodkov opravičeni plačila. 
  
Trenutno  v naši občini  navedene storitve koristi pet uporabnikov. 
 
V zvezi z navedenim se predlaga Občinskemu svetu Občine Sveta Ana, da sprejme 
sklep o soglasju k cenam socialnovarstvenih storitev kot je predložen. 
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 
 
Številka: 67104-02/2015 
Datum:  08.04.2015 

 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG 
 letnega programa sofinanciranja  

športa v Občini Sveta Ana v letu 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 
15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24 in 
31/00) in 5. člena Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini sveta Ana 
(Ur. l. RS št. 18/06), ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 
107/10, MUV 06/14)   Občinski svet Občine Sveta Ana na 3. redni seji, dne 08.04.2015 
sprejme predlog letnega programa sofinanciranja športa v Občini sveta Ana za leto 
2015, kot je predložen. 
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PREDLOG 
LETNEGA 

PROGRAMA 
SOFINANCIRANJA 
ŠPORTA V OBČINI 

SVETA ANA 
 ZA LETO 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SV. ANA V SLOV. GORICAH,  08.04.2015 
 
 
Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02), 15/03) 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24 in 31/00) in 5. člena 
Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini sveta Ana (Ur. l. RS št. 18/06), ter 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10, MUV 06/14)   je Občinski 
svet Občine Sveta Ana na   3. redni seji, dne  08.04.2015 sprejel 
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LETNI PROGRAM  SOFINANCIRANJA 

ŠPORTA V OBČINI SVETA ANA ZA LETO 2015 
 
 

I  - UVOD 
 
Z letnim programom sofinanciranja športa (LPŠ) lokalna skupnost odloči, katere vsebine in 
programe bo sofinancirala v proračunskem letu.  Na občinskem svetu sprejeti letni program 
športa predstavlja osnovno za razpis.  
 

II  -  IZHODIŠČA IN USMERITVE 
 
Nacionalni program športa (NPŠ) opredeljuje uresničevanje javnega interesa v športu. NPŠ 
določa: 
- izhodišča in usmeritve športa, 
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki se financirajo ali sofinancirajo iz 

javnih sredstev, 
- razvojne in strokovne naloge v športu, 
- upravljanje športa, 
- okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih programov.   
 
Izvajanje nacionalnega programa športa v lokalni skupnosti se določi z  letnim programom 
športa. Letni program športa v občini Sveta Ana določa programe športa, ki se sofinancirajo iz 
javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg 
sredstev, ki se zagotovijo v proračunu občine Sveta Ana.  
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z LPŠ, lokalna skupnost zagotavlja 
javna sredstva za financiranje ali sofinanciranje naslednjih vsebin: 
- programi za otroke in mladino 
- športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
- športno rekreativni programi za vse 
- programi kakovostnega športa 
- programi vrhunskega športa 
- šport invalidov 
- programi izobraževanja na področju športa 
- promocija športa in športne prireditve 
- priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem 
- športni objekti in oprema 

 
Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu v Občini Sveta Ana so: 
- športno društvo s sedežem v občini Sveta Ana, 
- Osnovna šola Sveta Ana 

 
Za izvajanje LPŠ je, skladno s 7. členom Zakona o športu Občinski svet  Občine Sveta Ana 
sprejel podrobnejša merila za vrednotenje in izbor programov športa v občini Sveta Ana. 
 
Sredstva za investicije v športne objekte in investicijsko vzdrževanje se določijo kot posebna 
postavka v občinskem proračunu. 
 
Tako bo občina v letu 2015: 
 

1. posvetila posebno pozornost programom (interesnim in tekmovalnim) za otroke 
mladino in odrasle, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja 
prostega časa  

2. omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse programe in vse izvajalce športa v 
občini  
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3. sofinancirala promocijo športne rekreacije, športno rekreativna tekmovanja, 
promoviranje športne dejavnosti, organizacijo odmevnejših športnih prireditev, 

4. namenila sredstva za nakup nove in dotrajane  opreme, ki je potrebna za izvajanje 
športa. 

. 
III – CILJI 

 
A – na področju športne vzgoje 
 

 uresničevati javni interes na področju športa, 
 zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje predšolskih otrok, 

šoloobveznih otrok in mladine in omogočiti udeležbo šoloobveznih otrok na šolskih 
športnih tekmovanjih, na občinskem, področnem in državnem nivoju, 

 zagotoviti stabilno sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport in s tem vključevanje čim večjega števila mladih v 
programe redne in organizirane vadbe, 

 zagotoviti pogoje za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov v športu. 
 
B – na področju športne rekreacije 
 

 povečati število redno sodelujočih v programih športne rekreacije, 
 omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov. 

 
C – na področju kakovostnega športa 
 

 vsem klubom in društvom ter posameznikom – izvajalcem športa, ki izpolnjujejo pogoje 
omogočiti sodelovanje v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez, 

 izvajalcem športa, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti sofinanciranje  
uporabe športnih objektov. 

 
D – na področju vrhunskega športa 
 

 pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri 
sofinanciranju njihovih programov in s tem vrhunskim športnikom omogočiti čim boljše 
pogoje za delo.  

 
E – pri razvojnih in strokovnih nalogah 
 

 zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za delo v 
športu, 

 zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev v občini.  
 
F – na področju športnih objektov 
 

 zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za organizirane programe športa, 
 

 
IV - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2015 

 
V letu 2015 se pričakuje enako število pogodbenih izvajalcev športa. Višina razpoložljivih 
sredstev znaša 4.557,00 €. Vrednost točke  znaša  19,81 €. 
 
Za uresničevanja zgoraj navedenih ciljev se bo v letu 2015 iz občinskega proračuna 
sofinanciralo izvajanje naslednjih programov športa: 
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A. PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO 
 

Programi interesne vadbe za predšolske otroke 
- tečaj plavanja 

skupina se oblikuje za največ 20. Otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira do10 ur 
strokovnega kadra in stroški najema objekta 

- 60 ur športnih dejavnosti 
Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem 
vadbenega objekta za skupino in strokovni kader 
 

Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke 
- Nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih 

Iz občinskega proračuna se financirajo sodniški stroški, stroški najema objekta, medalje za 
posameznike, ki se uvrstijo od 1. do 3. mesta,  stroški zdravniške službe, če jo zahteva narava 
panoge (večja verjetnost poškodb) 

- 80 urni redni programi 
Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem 
vadbenega prostora za skupino in vadbeni kader. 
 

B. ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI ZA VSE 
- športno rekreativna tekmovanja  

iz občinskega proračuna se sofinancira medalje za uvrstitev od 1. do 3. mesta, pri ekipnih 
tekmovanjih pokali za uvrstitev od 1. do 3. mesta 
 
 

C. PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
- Promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične promocije 

Občine Sveta Ana 
- Sodelovanje s športnimi dejavnostmi ob občinskem prazniku občine Sveta 

Ana 
- Organizacija odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana, s katerimi se 

občina predstavi v širšem slovenskem prostoru 
Organizatorju športne prireditve se zagotavlja sofinanciranje najema objekta, propagandnega 
materiala, priznaj in pokalov ter drugih stroškov. 
 

D. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA 
- nakup nove opreme 
- zamenjava dotrajane opreme 

Sredstva se namenijo za nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje športa in zamenjavo 
dotrajane opreme (mreže, žoge, vrvi… 
 
Letni program sofinanciranja posameznih programov športa je finančno ovrednoten na podlagi  
točkovnika iz Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana. Višina 
sofinanciranja posameznih programov je razvidna iz tabelarne priloge letnega programa 
sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana v letu 2015. 
 
 
Številka:  67104-01/2014                           
Datum:    08.04.2015 
                            
                                                                                               Silvo SLAČEK, dipl. ekon, ing.gr.   
                                                                                                                    Župan  

                                                                                            
 

                                                                                               PRILOGA 
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Letni program sofinanciranja  

športa v Občini Sveta Ana v letu 2015 
 

     
ŠT. PROGRAM ŠPORTA AKTIVNOST TOČKE € 

     

1. 
PROGRAMI ZA OTROKE IN 
MLADINO    

A 
Programi interesne vadbe za 
predšolske otroke Tečaji plavanja 

                
2 39,62 

  60 ur športnih dejavnosti 9 178,29 
     

B 
Programi interesne vadbe za 
šoloobvezne otroke 

Nastopi na občinskih, regijskih 
in državnih tekmovanjih 

                          
                  2       39,62  

  80 urni redni programi                 38 752,78 
     

2. 
ŠPORTNO REKREATIVNI 
PROGRAMI ZA VSE    

  
Športno rekreativna 
tekmovanja Športno rekreativna tekmovanja 19 376,39  

     
     

4. PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE PRIREDITVE   

  

Promoviranje športne 
dejavnosti kot sestavnega 
dela tur.prom. 

najem objekta, propagandnega 
materiala,  30 594,30  

  

Sodelovanje s športnimi 
dejavnosti na občinskem 
prazniku 

priznanja in pokali, ter drugi 
stroški 45 891,45  

  
Organizacija odmevnejših 
športnih prireditev   32 633,92  

     

5. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN 
OPREMA    

  Investicijsko vzdrževanje Nakup nove opreme 38 752,78  
    Zamenjava dotrajane opreme 15      297,15  
 SKUPAJ   230 4.556,30  
 VREDNOST TOČKE     19,81  

 
 
 
 
 
Datum: 08.04.2015                                                     
 
 
 
                                                                                                                Silvo SLAČEK, dipl.ekon.,ing.gr.  
                                                                                                                                                    župan 
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Obrazložitev: 
 

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/01, 110/02, 15/03), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24 in 31/00) in 5. člena 
Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana (Ur. list RS št. 18/06) morajo 
lokalne skupnosti sprejeti letne programe sofinanciranja programov športa. 
V  proračunu Občine je za leto 2015 predvideno 4.557,00 € za programe športa v Občini sveta 
Ana. 
 
Komisija za šport se je sestala 10.03.2015 in pripravila predlog letnega programa sofinanciranja 
športa v Občini Sveta Ana za leto 2015 v skladu z višino predvidenih sredstev v proračunu za 
leto 2015. Navedeni predlog  se predlaga Občinskemu svetu v potrditev. 
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 
 
 
 
Številka: 42203-01/2011 
Datum:   08.04.2015 
 
 
 
 

 
 

 
PREDLOG  

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

ZA OBMOČJE OBČINE SVETA ANA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREDLAGATELJ: Župan Občine  Sveta Ana  
 
GRADIVO PRIPRAVILA:    ZUM d.o.o. Maribor 
                                          Občinska uprava  Sveta Ana 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A , 109/12, 35/13-sklep US in 86/14 – odločba US) in 15. člena Statuta 
občine Sveta Ana (Ur. list št. 39/10, 107/10, MUV 06/14) je Občinski svet Občine Sveta 
Ana na  svoji 3. redni seji dne  08.04.2015 sprejel predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveta 
Ana v predloženi obliki. 
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PREDLOG  

 
 
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-sklep US in 86/14-odločba US) in 15. člena Statuta občine 
Sveta Ana (Ur. list št. 39/10, 107/10, MUV 06/14) je Občinski svet Občine Sveta Ana na  
svoji 3. redni seji dne  08.04.2015 sprejel 
 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah  

odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
za območje občine Sveta Ana 

 
 
 

1. člen 
 

1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/13, 1/14, 
popravek  2/14 - sklep o indeksiranju obračunskih stroškov in 1/15 – sklep o indeksiranju 
obračunskih stroškov; v nadaljevanju: odlok o POSZ). 

2) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Spremembe in dopolnitve programa opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana«, ki ga je v marcu 2015 pod št. proj. 15021 
izdelala gospodarska družba ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, 
Maribor. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu občine Sveta Ana.  

 
 

2. člen 
 

1) V 2. členu odloka o POSZ se v prvi točki za besedo »Lokavec« doda besedilo »ter naselij 
Ledinek in Dražen vrh«. 

2) V tretji alineji prve točke se za besedo »Lokavec« doda besedilo »ter naseljih Ledinek in 
Dražen vrh«. 

 
 

3. člen 
 

Spremeni se četrti odstavek 3. člena tako, da se glasi: 
»4) Za javno kanalizacijo je določeno eno obračunsko območje v severnem in zahodnem delu 
občine, sestavljeno iz dveh ločenih delov. Obračunsko območje je določeno na območju delov 
naselij Lokavec, Ledinek in Dražen vrh, ki je opremljeno z javno kanalizacijo. Obračunsko 
območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz drugega odstavka prvega člena tega 
odloka.« 
 
 

4. člen 
 

1) Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»1) Komunalna oprema, razen javne kanalizacije, ki je vrednotena v programu opremljanja, 
je prikazana v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena odloka o POSZ,  
javna kanalizacija pa v kartografskem delu elaborata iz drugega odstavka 1. člena tega 
odloka.« 

2) V drugem odstavku se tabela nadomesti z novo, ki se glasi: 
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» 
Vrsta Skupni stroški Obračunski stroški Delež  

komunalne opreme (€) (€) % 

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 18.325.465 5.497.639 30 
Javni vodovod  5.652.804 4.522.243 80 
Javna kanalizacija  1.427.947 371.266 26 

SKUPAJ 25.406.216 10.391.148  

  « 
 
 

5. člen 
 
V 5. členu se tabela nadomesti z novo, ki se glasi: 
» 

Vrsta komunalne Obračunski stroški na enoto (€/m
2
) 

opreme parcele Cp(ij) NTPO Ct(ij) 

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 2,40 10,98 
Javni vodovod  1,98 9,03 
Javna kanalizacija  1,02 4,10 

« 
 

6. člen 
 

V prvem odstavku 6. člena se datum »31. 12. 2012« nadomesti z datumom »31. 12. 2014«. 
 
 

7. člen 
 

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 42203-01/2011 
Datum:   08.04.2015 
 
 
 
                                                                                      Silvo SLAČEK, dipl. ekon, ing.gr.   

                                                                                                                        župan  
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OBRAZLOŽITEV 

k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah  
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje občine Sveta Ana 

 
1. IZHODIŠČA 
 
Občinski svet Občine Sveta Ana je v aprilu 2013 za celotno območje občine sprejel program 
opremljanja stavbnih zemljišč, s katerim je določil osnove za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo v občini Sveta Ana. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Občine Sveta Ana je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 7 z 
dne 12. 04. 2013 in je začel veljati 27. 04. 2013. Kasneje je župan Občine Sveta Ana na podlagi 
določil odloka sprejel še ustrezna sklepa o indeksiranju obračunskih stroškov komunalne 
opreme, preračunanih na enoto, in sicer za leto 2013 in za leto 2014; sklepa sta objavljena v 
Medobčinskem uradnem vestniku, št. 1/14, popravek 02/14 in št. 1/15. 
S sprejetjem programa opremljanja stavbnih zemljišč je občina zagotovila z zakonom skladne 
osnove za odmerjanje komunalnega prispevka za občino kot celoto. Merila in način odmere ter 
druga določila v zvezi s komunalnim prispevkom je Občinski svet Občine Sveta Ana opredelil v 
posebnem odloku o komunalnem prispevku. 
 
V sprejetem programu opremljanja, ki je izdelan za celotno območje občine Sveta Ana, je 
upoštevana vsa v času sprejema obstoječa komunalna infrastruktura, ki jo je v skladu z 
zakonskimi določili mogoče šteti za komunalno opremo. 
Sprejeti program opremljanja obravnava: 

- javne občinske ceste, kategorizirane z odlokom o kategorizaciji občinskih cest (Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest v občini Sveta Ana; Uradni list Republike Slovenije, št. 
33/09); 

- javno občinsko vodovodno omrežje (javni vodovod); 
- kanalizacijo in čistilno napravo, zgrajeni v Lokavcu (javna kanalizacija); 
- ostalo komunalno opremo (vodovod, cesta z javno razsvetljavo), ki je načrtovana z 

Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za stanovanjsko naselje Lokavec 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 20/12) 

 
V sprejeti program opremljanja so zajete še naslednje vsebine: 

- glede na kvaliteto in razvejanost oz. dejanski obstoj komunalne opreme je območje 
občine po posameznih vrstah komunalne opreme razdeljeno na obračunska območja; 

- za vsako vrsto komunalne opreme so po obračunskih območjih izračunani skupni in 
opredeljeni obračunski stroški; 

- obračunski stroški za posamezne vrste komunalne opreme so preračunani na enoto, t. j. 
na m2 parcele (Cp(i)) in m2 neto tlorisne površine objektov (NTPO; Ct(i)); 

- zapisana so določila v zvezi z indeksiranjem obračunskih stroškov po enoti. 
 
 
V času po sprejemu programa opremljanja je občina dogradila javno kanalizacijo na območju 
delov naselij Ledinek in Dražen vrh ter tako zagotovila izboljšanje obstoječe opremljenosti oz. 
omogočila priključevanje na dodatno komunalno opremo na nekaterih območjih, ki doslej niso 
bila ali so bila le delno komunalno opremljena. Te spremembe je treba ustrezno integrirati v 
podlage za odmerjanje komunalnega prispevka, zaradi česar je potrebno spremeniti in dopolniti 
obstoječi program opremljanja. 
 
 
2. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROGRAMA OPREMLJANJA 
 
Spremembe in dopolnitve veljavnega programa opremljanja so potrebne zaradi vključitve 
ustrezne ureditve javne kanalizacije v delu naselij Ledinek in Dražen vrh, ki je bila zgrajena v 
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okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen Vrhu«. Zgrajena je 
bila čistilna naprava s kapaciteto 260 PE ter ustrezno omrežje. 

 
Zaradi ustreznega vključevanja nove javne kanalizacije se program opremljanja spremeni in 
dopolni v naslednjih vsebinah: 

- spremeni se karta, ki prikazuje v programu opremljanja obravnavano javno kanalizacijo; 
- spremeni se obračunsko območje za javno kanalizacijo; 
- spremenijo se skupni in obračunski stroški za javno kanalizacijo; 
- spremenijo se obračunski stroški javne kanalizacije na ustreznem obračunskem 

območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne 
površine objekta (Ct(i)) 

- stroški po veljavnem programu opremljanja so ustrezno revalorizirani na dan 
31.12.2014, nato pa so jim dodani stroški za javno kanalizacijo na isti časovni presek. 

 
3. PODROBNEJŠI OPIS SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROGRAMA OPREMLJANJA 
 
 
3.1. Sprememba obračunskega območja 
 
Obračunsko območje za javno kanalizacijo, ki je po veljavnem programu opremljanja določeno 
v severnem delu občine, ki je opremljen z navedeno komunalno opremo (gre za ureditveno 
območje naselja Lokavec), se razširi tako, da zajema še del naselij Ledinek in Dražen vrh, ki sta 
na novo opremljena z javno kanalizacijo. 
 
Na podlagi ustreznih evidenc, analiz in strokovnega metodološkega instrumentarija so za novo 
obračunsko območje ugotovljene naslednje površine: 
 

Vrsta komunalne Parcele v OO NTPO v OO 
opreme m2 m2 

Javna kanalizacija – novo OO 365.513 90.550 
Javna kanalizacija – dosedanje OO 199.595 49.430 

 
 
3.2. Spremembe skupnih in obračunskih stroškov 
 
Zaradi ustrezne ureditve javne kanalizacije v delu naselij Ledinek in Dražen vrh se povečajo 
skupni in obračunski stroški za javno kanalizacijo. Indeksirani skupni stroški se povečajo za 
740.039 €, kolikor znaša vrednost nove kanalizacije na območju delov naselij Ledinek in Dražen 
Vrh.  
Nova kanalizacija na območju delov naselij Ledinek in Dražen vrh se iz tujih virov sredstev 
financira v višini 487.065 € ter v višini 252.974 € iz sredstev občinskega proračuna.   
 
Obračunski stroški za celotno javno kanalizacijo se določijo v višini 26 % skupnih stroškov, kar 
znaša 371.266 €. 
 
Ustrezno indeksirani skupni in obračunski stroški za lokalne ceste in javne poti ter za javni 
vodovod in »novi« skupni in obračunski stroški za javno kanalizacijo na dan 31.12.2014 so 
prikazani v tabeli v nadaljevanju.  
 

Vrsta  
komunalne 

Skupni stroški Obračunski 
stroški 

Obračunski 
stroški; 

opreme (€) (€) delež (%) 

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 18.325.465 5.497.639 30 
Javni vodovod  5.652.804 4.522.243 80 
Javna kanalizacija  1.427.947 371.266 26 

SKUPAJ 25.406.216 10.391.148  



 195

Po veljavnem odloku o programu opremljanja so indeksirani skupni in obračunski stroški za 
lokalne ceste in javne poti ter za javni vodovod enaki stroškom, prikazanim v gornji tabeli, za 
javno kanalizacijo pa znašajo: 
 

Vrsta  
komunalne 

Skupni stroški Obračunski 
stroški 

Obračunski 
stroški; 

opreme (€) (€) delež (%) 

Javna kanalizacija  688.397 200.427 29,115 

 
 
3.3. Spremembe obračunskih stroškov na enoto 
 
Izračunani obračunski stroški se preračunajo na enoto mere na obračunskem območju. 
Preračun se opravi za dve osnovi, in sicer tako, da se izračuna: 

 strošek opremljanja m2 parcele s posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem 
območju (Cp(ij)) in 

 strošek opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta (NTPO) s posamezno vrsto 
komunalne opreme na obračunskem območju (Ct(ij)). 

 
V izračunu se upoštevajo spremenjeni obračunski stroški za javno kanalizacijo in spremenjeno 
pripadajoče obračunsko območje. 
 
Rezultati preračuna obračunskih stroškov so predstavljeni v spodnji tabeli:  
 

Vrsta komunalne Obračunski stroški na enoto (€/m
2
) 

opreme parcele Cp(i) NTPO Ct(i) 

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 2,40 10,98 
Javni vodovod  1,98 9,03 
Javna kanalizacija  1,02 4,10 

 
 
Zaradi primerjave z veljavnim odlokom so v spodnji tabeli podani stroški na enoto, določeni z 
veljavnim programom opremljanja: 
 

Vrsta komunalne Obračunski stroški na enoto (€/m
2
) 

opreme parcele Cp(i) NTPO Ct(i) 

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 2,40 10,98 
Javni vodovod  1,98 9,03 
Javna kanalizacija  1,01 4,05 

 
 
 
4. TESTNI IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
 
Testni izračuni komunalnega prispevka za javno kanalizacijo so pripravljeni za različne izbrane 
primere v različnih delih občine, ki so opremljeni z javno kanalizacijo. Za izračun so upoštevana 
določila veljavnega Odloka o komunalnem prispevku v občini Sveta Ana (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 7/13), ki, me drugim, določa: 
- v 6. členu naslednje razmerje med deležem parcele in deležem NTPO: Dp = 0,5, Dt = 0,5; 
- v 8. členu ustrezne faktorje dejavnosti Kdejavnost  v razponu od 0,7 do 1,3. 
 
Komunalni prispevek se izračuna na podlagi formule iz 12. člena odloka na naslednji način: 

KP(i)   =  (Aparcela  x  Cp(i)  x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x  Dt) 
 

Oznake v enačbi pomenijo: 
i - posamezna vrsta komunalne opreme; 
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KP(i) - izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne 
opreme; 

Aparcela - površina parcele; 
Cp(ij) - obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem 

obračunskem območju, preračunani na m2 parcele; 
Dp - delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka; 
Kdejavnosti - faktor dejavnosti; 
Atlorisna - neto tlorisna površina objekta; 
Ct(ij) - obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem 

obračunskem območju, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta; 
Dt - delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka. 

 
 
Testni izračuni komunalnega prispevka za javno kanalizacijo na podlagi meril iz veljavnega 
odloka za izbrane primere so podani v tabelah v nadaljevanju: 
 
 
 
1. Primer 1: 
- stanovanjska stavba; 
- gradbena parcela 600 m2; 
- neto tlorisna površina objekta 129,15 m2; 
- faktor dejavnosti Kdejavnost = 1. 
 

Vrsta komunalne  Cp Ct Komunalni prispevek (€) 
opreme (€/m

2
) (€/m

2
) del, odvisen od 

velikosti parcele 
del, odvisen od 
velikosti NTPO 

Skupaj 

javna kanalizacija 1,02 4,10 306,00 264,76 570,76 

SKUPAJ 1,02 4,10 306,00 264,76 570,76 

 
 
 

2. Primer 2: 
- stanovanjska stavba; 
- gradbena parcela 1.055 m2; 
- neto tlorisna površina objekta 448,31 m2; 
- faktor dejavnosti Kdejavnost = 1. 
 

Vrsta komunalne  Cp Ct Komunalni prispevek (€) 
opreme (€/m

2
) (€/m

2
) del, odvisen od 

velikosti parcele 
del, odvisen od 
velikosti NTPO 

Skupaj 

javna kanalizacija 1,02 4,10 538,05 919,04 1.457,09 

SKUPAJ 1,02 4,10 538,05 919,04 1.457,09 

 
 

 
3. Primer 3: 
- stanovanjska stavba; 
- gradbena parcela 550 m2; 
- neto tlorisna površina objekta 237,86 m2; 
- faktor dejavnosti Kdejavnost = 1. 
 

Vrsta komunalne  Cp Ct Komunalni prispevek (€) 
opreme (€/m

2
) (€/m

2
) del, odvisen od 

velikosti parcele 
del, odvisen od 
velikosti NTPO 

Skupaj 

javna kanalizacija 1,02 4,10 280,50 487,61 768,11 

SKUPAJ 1,02 4,10 280,50 487,61 768,11 
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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
 
Številka:  35051-01/2014 
Datum:    08.04.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG 
 

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

OBČINE SVETA ANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:   župan 
 
GRADIVO PRIPRAVIL:  ZUM d.o.o. Maribor 
                                       Občinska uprava Sveta Ana 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 61. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 
list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP in 106/2010 popr., 43/11-
ZKZ-C, 57/12, 35/13-sklep US in 86/14-odločba US), 15. člena Statuta občine Sveta 
Ana (Ur. list RS št. 39/10, 107/10, MUV 06/14) Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji   
3. redni  seji dne 08.04.2015   sprejme Odlok  o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana v predloženi obliki. 
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PREDLOG 
 
 
 
Na podlagi 61. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS št. 33/07, 
70/2008-ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP in 106/2010 popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12,  35/13-sklep US in 
86/14 – odločba US), 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Ur. list RS št. 39/10, 107/10, MUV 06/14)  je 
Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji   3. redni  seji dne 08.04.2015   sprejel  
  
 

 
ODLOK  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE SVETA ANA 

 

1. člen 

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za  
območje  Občine  Sveta Ana (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/06 in 14/10 – obvezna razlaga ter 
Medobčinski uradni vestnik, št. 4/11, 27/11, 17/12 in 14/13 – obvezna razlaga; v nadaljevanju: odlok o 
PUP), ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor, pod številko 
naloge 14069. 

(2) Spremembe in dopolnitve vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični prikaz – integralni prečiščeni grafični 
del PUP v merilu 1 : 5.000 s podrobnejšim prikazom prostorskih meril in pogojev in obrazložitev sprememb 
in dopolnitev odloka o PUP. 
 

2. člen 

V 6. členu se spremeni peta alineja prvega odstavka tako, da se glasi: 
»- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z določili 11. b člena,«. 
 

3. člen 

V 7. členu se spremeni peta alineja prvega odstavka tako, da se glasi: 
»- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z določili 11. b člena,«. 
 

4. člen 

(1) V prvem odstavku 9. člena se doda nova druga alineja, ki se glasi: 
»- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z določili 11. b člena,«. 

(2) Dosedanje druga, tretja in četrta alineja postanejo tretja, četrta in peta alineja. 

(3) Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 
»Ograditev posameznih delov gozda ni dovoljena, razen v primerih, ki so določeni s predpisi o gozdovih.«. 

(4) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
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5. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Kmetijska zemljišča 

(1) Na najboljših in drugih kmetijskih zemljiščih so, razen primarne rabe, dovoljeni naslednji posegi: 

 osuševanje in veliki namakalni sistemi, ki so določeni v prostorskih sestavinah veljavnih planskih aktov 
občine; 

 ostale agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja na območju izven zavarovanih 
območij narave ali vodnih virov; 

 na grajenem območju kmetije objekti iz tretjega odstavka 11. a člena tega odloka; 

 enostavni in nezahtevni objekti v skladu z 11. b členom tega odloka; 

 gradnja objektov, ki se uvrščajo med majhne stavbe po predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov glede 
na zahtevnost gradnje, če sta izpolnjena dva pogoja: da gre za objekte, ki funkcionalno dopolnjujejo 
obstoječe osnovne objekte in da se jih gradi na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo 
osnovnega objekta določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu; 

 gradbeno inženirski objekti, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o 
določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 - daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) 
komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter 222 - lokalni cevovodi, lokalni 
(distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja; 

 posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

 rekonstrukcija občinskih cest; dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija 
občinske ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno) 
ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestavi zaradi 
rekonstrukcije občinske ceste; 

 premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična 
opora, opora za mrežo proti točki, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter 
opora za trajne nasade ipd.), poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža; 

 začasni objekti (kiosk oziroma tipski zabojnik; pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in 
kratkotrajni privez čolnov; odprti sezonski gostinski vrt; to je posebej urejeno zemljišče kot del 
gostinskega obrata; pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru; oder z 
nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni; začasna 
tribuna za gledalce na prostem; objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi). Po 
odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili 
zgrajeni; 

 smučišča, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami; 

 objekti za rejo živali, ki se jih po prenehanju rabe lahko odstrani. Po odstranitvi objektov je treba 
vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni. 

(2) Bazne postaje mobilne telefonije se umešča na kmetijska zemljišča izjemoma, kadar jih ni smiselno 
umestiti v druge obstoječe ali načrtovane objekte. Objekt se oblikuje v skladu z arhitekturno tipiko prostora  
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ali kot atraktiven tehnološki objekt. Z ustrezno umestitvijo, barvo in fasadno oblogo se zmanjša vidno 
izpostavljenost in kontrastnost objekta v prostoru. Območje objekta se zasadi skladno z okoliškim 
krajinskim vzorcem. Pri gradnji se v največji možni meri ohranja obstoječa vegetacija. Ograjne elemente se 
kombinira s tipičnimi in naravnimi prvinami (živice, plotovi, kamnite zložbe). Prednostno se uporablja 
alternativne vire energije na sami lokaciji (npr. sončna energija, vetrna energija). Za dostop se uporablja 
obstoječe dostopne poti. Dostopne poti v času gradnje se sanira v prvotno stanje.« 
 

6. člen 

Za 11. se dodata novi 11. a in 11. b člen, ki se glasita: 

 »11. a člen 

Grajeno območje kmetije 

(1) Za kmetije se lahko določi grajeno območje kmetije. 

(2) Grajeno območje kmetije je območje kmetije, to je registriranega kmetijskega gospodarstva po predpisih 
o kmetijstvu, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih stojijo objekti kmetije, 
ki so med seboj povezani z dovozi, potmi in drugimi funkcionalnimi površinami, posamezna medsebojna 
oddaljenost takih objektov, ki so si najbliže, pa ne presega 30 m. Opredeli se na stavbnih in drugih 
zemljiščih tako, da se z daljico povežejo v vseh smereh najbolj izpostavljeni deli objektov kmetije oziroma 
njihovih gradbenih parcel, če so določene, in sicer ne glede na to, ali preko takega območja poteka javna 
cesta ali ne. Grajeno območje kmetije se določi na območju, ki ga ureja ta odlok, tudi kmetijam, ki ležijo 
izven območja, ki se ureja s tem odlokom, vendar neposredno na meji območja urejanja s tem odlokom. 

(3) Na grajenem območju kmetije in ob njem v oddaljenosti do 25 m je dovoljena gradnja nestanovanjskih 
kmetijskih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov iz 11. b člena ter naslednjih enostavnih in 
nezahtevnih objektov: 
 majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni 

izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi),  
 

 ograje,  

 samostojno parkirišče v primeru izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

 športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima 
spremljajočih objektov ali tribun) v primeru izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
 

 objekt za oglaševanje za lastno dejavnost, 

 objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali), 

 pomožni kmetijsko - gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in 
vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju), 
 

 objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekt, ki ni namenjen stalnemu prebivanju), 

 priključek na javno cesto. 

11. b člen 
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Enostavni in nezahtevni objekti 

(1) Na območjih iz 7. do 11. člena je dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: 
 

 UON,
RG 

K G V VI DZ 

NEZAHTEVNI OBJEKTI 
1. Majhna stavba  površine do 50 m2 

garaža, nadstrešek, drvarnica, pokrita skladišča za 
lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni 
objekti  

+      

2. Pomožni objekt v javni rabi (stavbe površine nad 40 m2 do vključno 60 m2, gradbeni inženirski 
objekti višine nad 3,5 m do vključno 10 m) 

grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, 
sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, 
spomenik, kip, križ, kapelica 

+      

telefonska govorilnica, sanitarna enota, grajena  
oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno 
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze 
in vadbena oprema 

+      

objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, 
objekt javne razsvetljave, cestni silos, nadkrita 
čakalnica na postajališču 

+ + +    

3. Ograje višine nad 2 m do vključno 3 m 

varovalne ograje, igriščne ograje +     + 

protihrupne ograje + 1    + 

4. Podporni zid za višinsko razliko med zemljiščem do 1,5 m 

podporni zid z ograjo + 1    + 

5. Mala komunalna čistilna naprava 

zmogljivosti od 50 do 200 PE   + +     

6. Nepretočna greznica 

prostornina nad 30 m3  do 50 m3   + +     

7. Vodnjak, vodomet višine nad 5 m, globine nad 30 m 

vodnjaki in vrtine + + +    

8. Samostojno parkirišče   

do 200 m2 +      

9. Športno igrišče na prostem   

površine nad 1.000 m2 do 10.000 m2 +      

10. Vodno zajetje, objekti za akumulacijo in namakanje 

prostornine od 250 m3  do vključno 2.000 m3 + 2 + + +  

11. Objekt za oglaševanje 
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površine nad 12 m2  do 40 m2  in višine do 6 m +      

12. Objekt za rejo živali (enoetažen objekt; stavbe do 100 m2,  ribogojnice do 2.000 m3) 

hlev, svinjak, staja, kobilarna in podobni objekti +      

čebelnjak  + + +    

Ribogojnica + +  + +  

13. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (stavbe površine do 150 m2  in višine do 6 m,  stolpni 
silosi višine od 5 m do 10 m, gradbeno inženirski objekti višine nad 5 m do 10 m, dvojni kozolci 
(toplarji) površine do 150 m2, zbiralnik gnojnice do 1.000 m3 

kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, 
skedenj, senik, kašča, koruznjak, montažni rastlinjak 
večjih dimenzij 

+ +     

vinska klet, klet +      

grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena 
ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, 
krmišče, grajena poljska pot 

 + +    

grajena gozdna prometnica   +    

silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče, 
zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, 
hlevski izpust, grajeno molzišče 

+ +     

14. Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekti, ki niso namenjeni prebivanju, 
površine do 80 m2)  

sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna in 
podobni objekti 

+      

zidanica, mlin +      

ENOSTAVNI OBJEKTI 
1. Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, površine do 20 m2    

lopa, uta, nadstrešek, drvarnica,  senčnica,  letna  
kuhinja,  savna, zimski  vrt,  vetrolov  in  podobni 
objekti 

+      

2. Pomožni objekti v javni rabi (površine stavb do 40 m2 , gradbeni inženirski objekti višine do 3,5 
m, vsi pomožni cestni objekti) 

grajena urbana prema, objekt za razsvetljavo, drog, 
sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, 
spomenik, kip, križ, kapelica 

+      

telefonska govorilnica, sanitarna enota, grajena 
oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno 
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze 
in vadbena oprema 

+      

objekt za odvodnjavanje  ceste, cestni snegolov, 
objekt javne razsvetljave, cestni silos, nadkrita 
čakalnica na postajališču 

+ + +   + 
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3. Ograje višine do 2 m 

sosedske ograje +      

varovalne ograje, igriščne ograje +     + 

protihrupne ograje + 1    + 

4. Podporni zid za višinsko razliko med zemljiščem do 0,5 m 

podporni zid z ograjo + 1    + 

5. Mala komunalna čistilna naprava  

zmogljivosti do 50 PE + +     

6. Nepretočna greznica 

do 30 m 3   + +     

7. Rezervoar za vodo 

do 100 m3   + + +    

8. Vodnjak, vodomet višine do 5 m, globine do 30 m 

vodnjaki in vrtine + + +    

9. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture (vsi priključki) 

priključek na cesto + 3 + + + + 

priključek na objekte energetske infrastrukture 
(elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte 
za oskrbo s pitno vodo, priključek za odvajanje 
odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja) 

+ + + + + + 

10. Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne 

Kolesarska, gozdna, pešpot in podobne, ki niso del 
cestnega sveta 

+ + + + + + 

11. Pomol do površine 20 m2 

pomol na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi +   + +  

12. Športno igrišče na prostem površine do 1.000 m2 

nogometno, košarkarsko, rokometno, odbojkarsko, 
teniško igrišče, kotalkališče, inline hokej, ragbi in 
bejzbol igrišče, poligon za kolesa, razen poligona za 
motorje, ki ni dopusten 

+      

13. Vodno zajetje in objekti za akumulacijo in namakanje prostornine do 250 m3, bazeni do 60 
m3, vsi namakalni sistemi 

bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen +      

bazen za gašenje požara +      

grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in 
tehnološke vode,  

+ +  + +  

grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik  +     

14. Objekt za oglaševanje   
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površine do 12 m2  in višine  do 5 m +      

15. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (stavbe pritlične, enoetažne, površine do 40 m2, stolpni 
silosi višine do 5 m, gradbeno inženirski objekti višine do 5 m, grajene gozdne prometnice, dvojni 
kozolci (toplarji) površine do 40 m2) 

kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, skedenj, senik, 
kašča, koruznjak 

+ +     

klet, vinska klet +      

grajeni in montažni rastlinjak večjih dimenzij + +     

grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena 
ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, 
krmišče, grajena poljska pot 

 + +    

grajena gozdna prometnica   +    

silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče, 
zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, 
hlevski izpust, grajeno molzišče 

+ +     

16. Pomožni komunalni objekti  

revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni 
lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, 
prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska 
postaja 

+ + + + + + 

ekološki otok + + +   + 

17. Pomožni objekti, namenjeni obrambi ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (površine stavb do 40 m2, vsi 
gradbeno inženirski objekti) 

Objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. 
zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, 
vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče 

+      

meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, 
objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje 
seizmičnosti 

+ + +   + 

objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, 
objekt za monitoring podzemnih voda 

+ + + + + + 

 

Legenda uporabljenih oznak: 

+      -  gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dopustna; 
UON - stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev – ureditveno območje naselja; 
RG    - stavbna zemljišča razpršene gradnje (stavbna zemljišča izven ureditvenih območij za poselitev); 
K       - kmetijska zemljišča (najboljša in druga); 
G      - gozd; 
V      - vodna zemljišča (območje površinske vode); 
VI     - območja vodne infrastrukture; 
DZ    - druga zemljišča; 
1 - le ob rekonstrukciji cest; 
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2 - le zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik; 
3 - le ob rekonstrukciji cest oz. le na kategorizirano javno cesto. 

(2) Enostavne in nezahtevne objekte je dopustno graditi na zemljiščih obstoječih objektov ali kot 
samostojne objekte izven njih. Priključiti jih je mogoče na objekte gospodarske javne infrastrukture pod 
pogoji in na način, kot je določen s tem odlokom.« 
 

7. člen 

V 14. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi: 
»Pri določanju višine večstanovanjskih objektov in objektov, namenjenih različnim dejavnostim, je treba 
zaščititi poglede tako, da se ne poruši silhueta naselja. Objekti morajo po velikosti upoštevati stavbne 
gmote in ploskovna razmerja območja, kamor se objekt locira in ne smejo bistveno izstopati po velikosti in 
višini. Maksimalna etažnost večstanovanjskih objektov in objektov, namenjenih različnim dejavnostim, je 
K+P+2+M. Na gradbeni parceli je treba zagotoviti potrebne parkirne površine.« 
 

8. člen 

15. a člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Dopustna odstopanja pri oblikovanju objektov 

(1) Pri oblikovanju stavb je izjemoma dovoljeno odstopanje od meril in pogojev, določenih od tretje do 
sedme alineje 15. člena, če gre za stavbe, ki niso namenjene za bivanje in to narekuje njihova funkcija 
oziroma če gre za stanovanjske stavbe, ki niso vizualno izpostavljene v odprtem prostoru oziroma v skupini 
dveh ali več objektov. 

(2) V prvem odstavku navedena odstopanja niso dopustna za stavbe na naslednjih območjih: 
 na območju, ki ga omejujejo naslednje ceste: javna pot JP 704311, lokalna cesta LC 203100, javna 

pot JP 704341, regionalna cesta R3-730 in regionalna cesta R2-433; 
 na grajenem območju kmetije ter v pasu, oddaljenem največ 100 m od roba grajenega območja; 
 na varstvenem območju kulturnih spomenikov; v pasu, oddaljenem največ 100 m od roba 

varstvenega območja kulturnega spomenika, pa le s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem 
pristojnega zavoda. 

(3) Na območjih, navedenih v drugem odstavku, je dovoljena drugačna izvedba strehe v primeru stavb, ki 
niso namenjene za bivanje, če to narekuje funkcija stavbe. Če se nameravana gradnja nahaja na 
varstvenem območju kulturnega spomenika, je drugačna izvedba strehe dopustna le v skladu s projektnimi 
pogoji in s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem pristojnega zavoda. 

(4) Drugačno oblikovanje stavb v skladu z dopustnimi odstopanji je treba prikazati ter vsebinsko in 
arhitekturno utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.« 
 

9. člen 

V 18. členu se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita: 
»Predpisani minimalni odmik ne velja za ograje in škarpe. Ograje in škarpe je mogoče postavljati do 
posestne meje, s soglasjem mejaša pa tudi na posestno mejo. 
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Obstoječi objekt, zgrajen z ustreznim dovoljenjem za graditev, ki leži manj kot 4 m odmaknjen od posestne 
meje, se lahko rekonstruira brez soglasja soseda, pri čemer se brez soglasja soseda ne sme povečevati v 
smeri proti posestni meji.« 
 

10. člen 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Enostavni in nezahtevni objekti 

(1) Vrste enostavnih in nezahtevnih objektov za posamezno namensko rabo so določene v 11. b členu, za 
njihovo oblikovanje pa veljajo splošna merila in pogoji tega odloka. 

(2) Poleg splošnih meril in pogojev veljajo za nekatere vrste enostavnih in nezahtevnih objektov še 
naslednji: 
 enostavne in nezahtevne objekte, ki se postavljajo kot dopolnitev obstoječe pozidave, je možno 

postavljati v okviru predpisanega razmerja med pozidano in celo površino gradbene parcele 
enostanovanjskih in dvostanovanjskih hiš, ki je 0,35; pri večstanovanjskih stavbah se lahko 
postavljajo do razmerja 0,8; 

 drvarnica, garaža, lopa, nadstrešek, steklenjak, uta (senčnica): oblikovani morajo biti skladno z 
oblikovanjem osnovnega objekta. Lahko so samostojni ali prislonjeni k osnovnemu objektu. Če so 
prislonjeni k osnovnemu objektu, morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša 
ali nadaljuje preko njega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha ali pa se priključi osnovnemu 
objektu kot prečna streha. Lahke montažne garaže niso dovoljene; 

 bazen, steklenjak, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto: ne smejo biti postavljeni na ulično 
stran objekta; 

 medsosedska, varovalna in igriščna ograja ne smejo biti kamnite ali betonske. Dovoljeni so kamniti 
ali betonski oporni stebri in temelji do višine 0,5 m. Vstopna in uvozna vrata se obvezno odpirajo 
proti gradbeni parceli in ne proti cesti. Ulično ograjo stanovanjskih stavb je treba izvesti do skupne 
višine največ 1,2 m. Varovalne ograje morajo biti intenzivno ozelenjene. Ograje je treba postaviti 
min. 1 m vstran od roba vozišča; 

 oporni zid (škarpa) je dovoljen v primeru, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin. Biti mora 
obdelan s kamnom ali ozelenjen s popenjalkami; 

 prostorske ureditve prometne infrastrukture morajo biti načrtovane tako, da omogočajo uporabo 
vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove telesne zmogljivosti. Funkcionalno oviranim osebam mora 
biti omogočeno samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem. Elementi cestne, 
železniške, pomorske, letališke in žičniške infrastrukture ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na 
tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih in 
komunikacijskih ovir. Funkcionalno oviranim osebam mora biti zagotovljen dostop do vseh vrst javnih 
objektov in stanovanjskih stavb; 

 protihrupne ograje: v primeru postavitve na območju varovanih pogledov na zavarovane objekte 
kulturne dediščine, na naravne vrednote in na silhuete naselij morajo biti transparentne. Če je ograja 
transparentna, mora imeti ustrezne oznake za preprečevanje možnega zaletavanja ptic; 

 objekt javne razsvetljave – imeti mora enotno oblikovane elemente vzdolž ene cestne poteze. Pri 
lociranju drogov je treba upoštevati vse predpisane varovalne odmike od prometnih površin (od 
vozišča, od kolesarske steze itd.). Drogovi naj ne segajo v svetli prometni profil in naj funkcionirajo 
kot element delitve skupnih prometnih površin. Kjer je ob vozišču le pločnik širine do 2,0 m, je treba 
drog postaviti ob ograje oziroma na zunanji rob cestišča. Temelj objekta javne razsvetljave je treba 
postaviti tako globoko, da ne bo oviral niveletnega poteka obvoziščnih površin nad njim oziroma 
preprečeval postavitve ograj med javnim in nejavnim svetom. Priporočamo uporabo standardnih 
kandelabrov, svetilk in omaric za javno razsvetljavo; 

 Cestni silos: postavljanje v ureditvenih območjih naselij ni dovoljeno, razen v sklopu cestne baze; 
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 avtobusno postajališče: v ureditvenih območjih naselij in v ureditvenih območjih za turizem in 
rekreacijo je treba z lociranjem avtobusnega postajališča zagotoviti pokritost poselitvenega območja 
s 500 m radijem dostopnosti. Minimalni pogoji za lociranje in oblikovanje avtobusnih postajališč so 
podani v pravilniku, ki določa tehnične normative in minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah. Pravilnik določa tudi tehnične elemente 
avtobusnih postajališč v zalivu. Postajališča morajo biti razpoznavna, opremljena z nadstreški, 
opremljena s klopmi, koši za smeti ter informacijami o prevozu (vozni red, relacija ali št. linije, načrt 
mreže linij); 

 transformatorska postaja: pri postavitvi je treba upoštevati morfologijo naselja in gradbene meje 
obstoječe zazidave; 

 bazna postaja – antenski drog, antenski nosilec: ne smejo biti postavljeni na stavbo, razen v 
ureditvenih območjih za šport in rekreacijo ter na območju mešane namenske rabe površin in 
območju površin za proizvodnjo in skladiščenje v ureditvenih območjih naselij; 

 ekološki otok: postavljeni so lahko le ob javni cesti, kjer je možno zaustavljanje osebnih in tovornih 
vozil; 

 kašča, kmečka lopa, rastlinjak, koritasti silos, skedenj in senik: če so grajeni tako, da so prislonjeni 
na fasado, morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko 
njega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna 
streha; 

 sezonski gostinski vrt: če je nadstrešnica prizidek na fasadi oz. prislonjena na fasado, mora biti 
izvedena tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko njega v istem naklonu, 
kot ga ima osnovna streha ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha. Pohodno 
površino vrta se lahko obdela z lesom; 

 kamp: za urejanje je treba uporabljati naravne materiale; 
 začasni objekti, namenjeni prireditvam: za potrebe prireditve morajo biti predvidene parkirne 

površine zadostne kapacitete (glede na pričakovan obisk). Parkirne površine naj bodo čim bližje 
kraju prireditve in čimbolj koncentrirane; 

 začasni objekti, namenjeni skladiščenju: ne smejo biti postavljeni na ulično stran objekta; 
 vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem: za urejanje je treba uporabljati naravne 

materiale; 
 otroška igrišča: pri oblikovanju otroških igrišč je treba zagotoviti igrala predvsem za najmlajše 

starostne stopnje (3-6 let, 6-12 let). Zagotovljena mora biti preglednost ureditve zaradi varstva otrok; 
 sprehajalne poti: prilagajati se morajo obstoječi konfiguraciji terena. Utrdijo se in opremijo s klopmi, 

koši za odpadke. Ob njih se zasadijo drevesa; 
 spominska obeležja: locirana morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne ovirajo 

vzdrževanja infrastrukturnega omrežja; 
 urbana oprema: postavitev urbane opreme mora zagotavljati take prostorske ureditve površin za 

pešce, ki omogočajo uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove telesne zmogljivosti. 
Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje. Postavitev urbane opreme 
ne sme ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja; 

 nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, večnamenski 
kiosk in montažna sanitarna enota: priporočena je uporaba standardnih elementov. 

11. člen 

(1) V četrtem odstavku 32. člena se besedilo »s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04)« 
nadomesti z novim, ki se glasi:  
»z ustreznim predpisom, ki ureja pitno vodo«. 

(2) V šestem odstavku se besedilo »Odlok o varovanju virov pitne vode (Uradni list RS, št. 25/00)« 
nadomesti z novim, ki se glasi:  
»predpis, ki ureja varovanje virov pitne vode«. 
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12. člen 

(1) V prvem odstavku 39. člena se besedilo »Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 52/05)« nadomesti z novim, ki se 
glasi: 
»občinski predpis, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki«. 
 

13. člen 

V zadnjem odstavku 40. člena se besedilo »Odlok o varovanju virov pitne vode (Uradni list RS, št. 25/00)« 
nadomesti z novim, ki se glasi: 
»predpis, ki ureja varovanje virov pitne vode«. 

14. člen 

50. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za parcelacije, s katerimi se določajo pripadajoča zemljišča k obstoječim objektom oz. zemljišča, potrebna 
za njihovo redno rabo, se upoštevajo določila 23. člena tega odloka«. 
 

15. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje občine Sveta Ana (Uradni list Republike Slovenije, št. 14/10) ter Obvezna razlaga Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/13). 
 

16. člen 

Odlok o PUP je v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Sveta Ana. 
 

17. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 
Številka:  35051-01/2014 
Datum:    08.04.2015 

 
                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                     Župan Občine Sveta Ana 
                                                                                                            Silvo Slaček 
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OBRAZLOŽITEV 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

OBČINE SVETA ANA  
 
 

1.1 Namen naloge 
 

Namen naloge je izdelati spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za  območje  
Občine  Sveta Ana (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/06 in 14/10 – obvezna razlaga ter Medobčinski 
uradni vestnik, št. 4/11, 27/11, 17/12 in 14/13 – obvezna razlaga; v nadaljevanju: odlok o PUP) zaradi 
uskladitve odloka s predpisi, ki se nanašajo na gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov ter zaradi  
uskladitve s splošnimi smernicami s področja varovanja kmetijskih zemljišč. Poleg tega se preveri določila, 
ki se nanašajo na oblikovanje objektov tako, da se tam, kjer je to možno, smiselno in potrebno, dopusti 
času in načelom trajnostnega razvoja primerno oblikovanje. Po potrebi se izvedejo še posamične manjše 
dopolnitve in uskladitve obstoječih določil veljavnega akta, zlasti tistih, za katera se je v praksi pri uporabi 
akta izkazalo, da so premalo natančna ali so dvoumna (npr. odmiki od sosedskih meja, etažnost 
večstanovanjskih objektov v naseljih idr.). 
 
Hkrati s predlogom sprememb in dopolnitev odloka o PUP se izdela tudi integralni prečiščeni grafični del 
akta, in sicer karta v merilu 1 : 5.000 s podrobnejšim prikazom prostorskih meril in pogojev. 
 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se je pričel s Sklepom o  
začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Sveta Ana 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 23/14), ki ga je sprejel župan Občine Sveta Ana dne 15. septembra 2014. 
Sklep je dosegljiv na spletnem naslovu http://www.medobcinski.si/#.  
 
 
1.2 Območje obdelave 

 
Območje, za katerega velja odlok o PUP, obsega celoten teritorij občine Sveta Ana, razen območij, za 
katera so sprejeti oz. veljajo prostorski izvedbeni načrti oz. izvedbeni prostorski načrti. Gre za naslednja 
območja: 

- del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah, za katerega velja Občinski podrobni prostorski 
načrt za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah (Uradni list Republike Slovenije, št. 39/10 
in Medobčinski uradni vestnik, št. 27/11); 

-  del naselja Lokavec, za katerega velja Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko 
naselje Lokavec (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/12); 

- območje obrtne oz. poslovne cone, za katerega velja Občinski podrobni prostorski načrt za 
poslovno cono v Žicah v občini Sveta Ana (Uradni list Republike Slovenije, št. 95/10). 
 

Spremembe in dopolnitve odloka o PUP se nanašajo na celotno območje občine, za katerega velja 
obravnavani prostorski akt, ki se spreminja in dopolnjuje. 
 
 
1.3 Zakonske osnove 

  
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o PUP je 61. člen v povezavi s 96. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list Republike Slovenije, št.  33/07,  70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP in 106/10 - popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 35/13 – sklep US in 86/14 – odločba US). 
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1.4 Predmet sprememb in dopolnitev odloka o PUP 

 
Spremembe in dopolnitve odloka o PUP se nanašajo na besedilni del akta oz. na odlok in obsegajo: 

- noveliranje določil, ki se nanašajo na gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov po 
posameznih prostorskih enotah; 

- uskladitev dopustnih posegov na kmetijskih zemljiščih s pravnimi podlagami; 
- opredelitev grajenega območja kmetije in določitev dopustnih posegov na tako opredeljenem 

območju; 
- opredelitev dopustnih odstopanj od meril in pogojev za oblikovanje; 
- podrobnejšo opredelitev odmikov objektov od parcelnih meja in konkretizacijo nekaterih določil, 

ki se nanašajo na določanje pripadajočega zemljišča k obstoječemu objektu; 
- tehnično ureditev nekaterih zapisov v skladu z nomotehničnimi smernicami. 

 
 
1.5 Opis sprememb in dopolnitev odloka o PUP 

 
1.5.1 Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 

 
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, kot so določeni v Uredbi o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/13, 24/13 in 26/13), je urejena v dveh členih, in 
sicer v novem 11. b členu ter v spremenjenem in dopolnjenem 20. členu.  
V 11. b členu je določeno, katere vrste posameznih nezahtevnih in enostavnih objektov so dopustne na 
posameznih območjih oz. vrstah osnovne namenske rabe, kot je določena v prostorskih sestavinah 
veljavnih planskih aktov za območje občine Sveta Ana (na območjih razpršene gradnje oz. na stavbnih 
zemljišč izven ureditvenih območij za poselitev, na območjih najboljših in drugih kmetijskih zemljišč, na 
območjih lesnoproizvodnega gozda, na območjih površinskih voda in območjih vodne infrastrukture). Pri 
tem se določila za stavbna zemljišča v ureditvenih območjih za poselitev, t.j. za ureditvena območja naselij 
Sveta Ana v Slovenskih goricah in Lokavec ne spreminjajo oz. se ne določajo na novo. Na stavbnih 
zemljiščih razpršene gradnje se dopusti gradnja vseh nezahtevnih in enostavnih objektov. Nekatere vrste 
enostavnih in nezahtevnih objektov so dopuščene tudi na zemljiščih v primarni rabi brez spremembe 
namenske rabe. Določila, ki se nanašajo na območja zemljišč v kmetijski rabi, so usklajena z Zakonom o 
kmetijskih zemljiščih (Uradni list Republike Slovenije, št. 71/11 – UPB2 in 58/12) oz. s splošnimi 
smernicami s področja varovanja kmetijskih zemljišč (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, št. 350-24/2013/8 
z dne 29.04.2014), pripravljenimi na njihovi osnovi.  
Določila, ki opredeljujejo dopustne enostavne in nezahtevne objekte, so oblikovana tako, da se z njimi 
eksplicitno ali implicitno prekličejo vsa druga določila, vezana na dopuščanje gradnje enostavnih in 
nezahtevnih objektov. 
Za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov se smiselno upoštevajo merila in pogoji za urbanistično 
in arhitekturno oblikovanje, ki so že določeni v odloku o PUP, dodatno pa se upoštevajo še posebna merila 
in pogoji za oblikovanje posamičnih vrst enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so določena v 
spremenjenem in dopolnjenem 20. členu. Ta člen se iz tehničnih razlogov nadomešča, da se v njem 
ustrezno zajamejo enostavni in nezahtevni objekti po državnem predpisu, ki ureja razvrščanje objektov 
glede na zahtevnost gradnje, vsebinsko pa se merila in pogoji ne spreminjajo.  
Enostavne in nezahtevne objekte je za razliko od dosedanje ureditve, ki se nanaša na gradnjo pomožnih 
objektov za lastne potrebe ter enostavnih objektov, dopustno graditi tudi kot samostojne objekte na 
samostojnih zemljiščih oz. več niso nujno vezani na obstoječe objekte in njihova funkcionalna zemljišča. 
Dopustno jih je tudi samostojno priključevati na objekte gospodarske javne infrastrukture. Pri tem je treba 
izpostaviti, da lahko imajo taki objekti tudi cestne priključke, ki pa jih je mogoče zgraditi oz. urediti le, če 
potekajo po stavbnih zemljiščih, po kmetijskih pa le, če se gradijo istočasno z rekonstrukcijo občinskih cest 
oz. če gre za njihovo neposredno priključevanje na kategorizirane javne ceste. Izvedba priključka na drugo 
cesto po kmetijskem zemljišču in v primeru, ko se objekt ne priključuje neposredno na kategorizirano javno 
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cesto, v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih in s splošnimi smernicami s področja varovanja 
kmetijskih zemljišč namreč ni dopustna. 
 
1.5.2 Dopustni posegi na kmetijskih zemljiščih 

 
Spremembe in dopolnitve odloka o PUP se nanašajo tudi na dopustne posege na kmetijskih zemljiščih, ki 
so sedaj opredeljeni v 10. členu odloka o PUP. Navedeni člen je napisan na novo in nadomešča primerljivi 
dosedanji člen (t.j. 10. člen), vključno z njegovo obvezno razlago iz leta 2010, objavljeno v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 14/10. Zaradi tega preneha veljati tudi navedena obvezna razlaga. 
 
Na kmetijskih zemljiščih se dopusti: 
- izvajanje v planskih aktih občine določenih melioracij ter agrarnih operacij in vodnih zadrževalnikov, 
potrebnih za namakanje, a le izven zavarovanih območij narave in vodnih virov,   
- gradnja določenih vrst enostavnih in nezahtevnih objektov, členjenih v skladu z uredbo, ki ureja 
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje (dopustne so nadkrite čakalnice na postajališčih kot 
enostavni objekt in pomožni cestni objekti v primeru rekonstrukcij lokalnih cest; podporni zidovi v okviru 
agromelioracij; male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2000 PE; nepretočne greznice; 
rezervoarji; vodnjaki in vodometi; vsi priključki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja razen priključka na 
cesto (ki je dopusten izjemno ob rekonstrukciji lokalnih cest); zajem pitne in tehnološke vode; grajen 
namakalni sistem s črpališčem; vodni zbiralnik; vsi pomožni kmetijsko gozdarski objekti razen kleti, vinskih 
kleti in grajenih gozdnih prometnic; pomožni komunalni objekti ter objekti za spremljanje stanja okolja in 
naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring 
površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za spremljanje 
seizmičnosti); 
- gradnja nekaterih vrst začasnih objektov (gre za kioske, pomole, odprte sezonske vrtove, pokrite 
prostore z napihljivo konstrukcijo ali montažne šotore, odre z nadstreški, sestavljene iz montažnih 
elementov, začasne tribune za gledalce na prostem in objekte, namenjene začasnemu skladiščenju 
nenevarnih snovi); za te vrste objektov velja, da je po odstranitvi objektov treba vzpostaviti prvotno stanje 
na zemljišču; 
- gradnja nekaterih drugih objektov oz. izvajanje nekaterih drugih posegov, ki niso enostavni ali 
nezahtevni objekti (gradbeno inženirski objekti, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije 
vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 - daljinski cevovodi, daljinska 
(hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter 222 - lokalni cevovodi, 
lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja; posegi za 
začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; rekonstrukcija 
občinskih cest, vključno z objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija občinske ceste; premični 
čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, 
lovska preža; smučišča, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami; objekti za rejo živali, ki se 
jih po prenehanju rabe lahko odstrani; 
- gradnja nestanovanjskih objektov za potrebe kmetij na grajenem območju kmetije, ki pa so nujno 
vezane na opravljanje kmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 
- gradnja objektov, ki se uvrščajo med majhne stavbe po predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov 
glede na zahtevnost gradnje, če gre za objekte, ki funkcionalno dopolnjujejo obstoječe osnovne objekte in 
če se jih gradi na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo osnovnega objekta določeno kot 
pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu. 
 
Za vse objekte, ki se jih po prenehanju rabe odstrani, velja, da je treba po odstranitvi objektov vzpostaviti 
prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni. 
 
 
1.5.3 Grajeno območje kmetije  
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Novost, ki jo prinašajo spremembe in dopolnitve odloka o PUP, je grajeno območje kmetije. Grajeno 
območje se lahko določi le za kmetije, t.j. za posebno obliko kmečkega gospodarstva, kot ga opredeljuje 
zakon o kmetijstvu. Določi se tako, da ga sestavljajo obstoječi objekti kmetije in njihova funkcionalna 
zemljišča; način določitve specificira novi 11. a člen odloka o PUP. Pomembno je, da se grajeno območje 
ne določi le na stavbnih zemljiščih, ampak se lahko določi tudi na zemljiščih v primarni rabi. 
Na grajenem območju kmetije in v pasu, oddaljenem največ 25 m od roba grajenega območja, če je 
grajeno območje določeno na zemljiščih, ki niso stavbna, so dopustne določene vrste enostavnih in 
nezahtevnih objektov, ki so opredeljeni v 11. b členu, ter gradnja nestanovanjskih kmetijskih objektov, 
potrebnih za opravljanje kmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Taki objekti ne morejo biti 
namenjeni stalnemu ali začasnemu bivanju. 
 
 
1.5.4 Dopustna odstopanja od nekaterih oblikovnih meril in pogojev  

 
Z veljavnim odlokom o PUP so že dopustna odstopanja pri oblikovanju streh za nestanovanjske objekte. S 
spremembami in dopolnitvami odloka o PUP, t.j. s preoblikovanim 15. a členom, je na večjem delu območja 
občine dopuščeno tudi odstopanje od oblikovnih meril in pogojev za stanovanjske stavbe ter povečan 
obseg dopustnih odstopanj pri oblikovanju nestanovanjskih objektov. Odstopanja so opredeljena na 
naslednji način: 
-   odstopanja se lahko za stanovanjske in nestanovanjske objekte nanašajo na položaj oken v primeru   
    izkoriščene mansarde, na lego vhoda, na oblikovanje strehe, na kritino ter na oblikovanje fasade; 
-   prej navedena odstopanja niso dopustna na naslednjih območjih: 

- na grajenem območju kmetije ter v pasu, oddaljenem največ 100 m od roba grajenega  
                               območja; 

- na varstvenem območju kulturnih spomenikov, v pasu, oddaljenem največ 100 m od 
robavarstvenega območja, pa le s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem 
pristojnega zavoda; 

- na območju, ki ga omejujejo naslednje ceste: javna pot JP 704311, lokalna cesta LC 
203100, regionalna cesta R3-730 in regionalna cesta R2-433. 

-  na prej navedenih območjih so dopustna odstopanja pri oblikovanju streh nestanovanjskih objektov, če to     
   zahteva funkcija objekta. V primeru, da se tovrstna nameravana gradnja nahaja na varovanem območju    
   kulturnega spomenika, je odstopanje dopustno le pod pogoji in s predhodnim kulturnovarstvenim   
   soglasjem pristojnega zavoda. 
 
Odstopanja so lahko taka, da objekti ne izstopajo iz okolice, kar mora biti prikazano in utemeljeno v 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Za ostale vsebine pa se uporabljajo merila in pogoji, ki jih odlok o PUP vsebuje v drugih členih. 
 
 
1.5.5 Odmiki od parcelnih meja 

 
S spremembami in dopolnitvami odloka o PUP so podrobneje urejene določene situacije v zvezi z odmiki 
objektov od parcelnih meja. Doslej opredeljena merila in pogoji se ne spreminjajo, podrobneje pa sta 
urejeni dve situaciji, in sicer: 
-  odmik za ograje in škarpe: le-te je mogoče postavljati do posestne meje, s soglasjem oz. v dogovoru z  
   mejašem pa tudi na posestno mejo (zadnje navedena situacija pride običajno v poštev takrat, ko se   
   soseda dogovoriti za skupno ograjo ali škarpo); 
-  odmik za objekte, ki so že obstoječi, pa so zgrajeni manj kot 4 m od parcelne meje: tak objekt je mogoče  
   rekonstruirati (vključuje tudi npr. dozidavo) na obstoječi lokaciji brez soglasja soseda, pri čemer ga brez   
   soglasja soseda ni dopustno povečevati v smeri proti posestni meji. 
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1.5.6 Druge spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
 

Spremembe in dopolnitve odloka o PUP obsegajo še: 
- način parcelacije v primerih, ko se določajo pripadajoča zemljišča (včasih »gradbene parcele«) 

k    obstoječim objektom; 
- tehnične uskladitve nekaterih zapisov z nomotehničnimi smernicami, ki jih je izdala Služba 

Vlade republike Slovenije za zakonodajo (npr. besedilo »s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list 
RS, št. 19/04)«, ki konkretizira določeni predpis na točno določeni časovni presek, se 
nadomesti z besedilom »z ustreznim predpisom, ki ureja pitno vodo«, ki isti predpis navaja 
opisno, a hkrati omogoča, da se smiselno upoštevajo tudi njegove kasnejše spremembe in 
dopolnitve). S tehničnimi uskladitvami se vsebina odloka o PUP smiselno ne spreminja. 

 
 
1.6 Sodelovanje nosilcev urejanja prostora 

 
Ker se spremembe in dopolnitve odloka o PUP nanašajo le na uskladitev določil z zakonodajo in 
odpravljajo notranja neskladja, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter v skladu s 
sklepom o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev odloka o PUP,  pridobivanje smernic in 
mnenj nosilcev urejanja prostora ni predvideno. Spremembe in dopolnitve akta so zato pripravljene v 
skladu s predpisi in splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora. 
 
 
1.7 Javna razgrnitev in javna obravnava 

 
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev odloka o PUP je bil javno razgrnjen in javno obravnavan. Ker 
se spremembe in dopolnitve odloka o PUP vodijo po skrajšanem postopku, je javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP trajala 15 dni in je potekala v času od 07. 03. 2015 do 
22. 03. 2015, vmes pa je bila dne 11. 03. 2015 v prostorih Kulturno turističnega centra Sveta Ana izvedena 
tudi javna obravnava razgrnjenega prostorskega akta.  
Javne obravnave se je udeležilo šest občanov, ki so v razpravi postavljali različna vprašanja glede vsebine 
sprememb akta in so želeli podrobnejša pojasnila, v glavnem v zvezi z dopustno gradnjo enostavnih in 
nezahtevnih objektov. 
Pripomb na javno razgrnjeni akt v času javne razgrnitve in na javni obravnavi ni bilo. Zato ni bilo potrebno 
oblikovati strokovnih stališč ali stališč župana do njih. Zaradi navedenega je predlog sprememb in 
dopolnitev odloka o PUP vsebinsko enak dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev odloka o PUP. 
 
 
1.8 Predlog akta 

 
Ker na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev odloka o PUP v času javne razgrnitve in na javni 
obravnavi ni bilo pripomb, je predlog sprememb in dopolnitev odloka o PUP vsebinsko enak dopolnjenemu 
osnutku. 
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POBUDE IN VPRAŠANJA NA 2. SEJI, dne 19.12.2014 
 
 
 
 

Zapisane so samo tiste pobude in vprašanja na katere na seji ni bilo podanega odgovora. 
 

Drago Weinhandl 
Predlaga, da se seje občinskega sveta prenašajo na internetu. 
Odgovor župana: 
Za video prenos sej ni planiranih nobenih finančnih sredstev v obstoječem proračunu. Za prenos 
video signala bi bilo potrebno nabaviti snemalno opremo in zagotoviti človeka, ki bi seje snemal.  
Vse seje občinskega sveta se tonsko snemajo, kar zadostuje zahtevanim predpisom. 
 
Drago Weinhandl nadalje pove, da bi želel pisni odgovor na pisne predloge za proračun za leto 
2015, ki jih je pred časom posredoval na e-mail županu. 
Odgovor župana: 
Nekateri predlogi so bili direktno upoštevani v pripravi proračuna (preplastitev ceste v Zg. 
Ščavnici proti Nasovi in drugi). Predlogov se v celoti ni dalo upoštevati zaradi pomanjkanja 
sredstev in prednosti projektov iz NRP preteklih let 
. 
Glede postopka priprave OPN pa je stanje sledeče: 
V letu 2011 (MUV 12/2011) je bil sprejet sklep o pripravi  OPN za Občino Sveta Ana. Za 
izdelavo OPN so obvezne strokovne podlage za področje poselitve, strokovne podlage za 
urbanistični načrt in prikaz stanja v prostoru. Potrebno je tudi izvesti postopek  celovite presoje 
vplivov na okolje. Občina letos načrtuje izdelavo strokovnih podlag za poselitev, za kar so 
zagotovljena sredstva v proračunu. 
Po sedanjem veljavnem prostorskem planu občani glede gradnje objektov nimajo večjih težav pri 
pridobivanju dovoljenj za gradnjo. Občina je prejela za spremembo le en predlog. 
V sled navedenega se občini Sveta Ana s postopki priprave  OPN ne mudi.  
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POBUDE IN VPRAŠANJA NA 3. SEJI, dne ___________ 
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