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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014-6 
Datum: 16. 09. 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 
 

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 
 sredo, 23.09.2015,  ob 16.00  uri, 

v prostorih Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 3. redne seje. 
3. Pregled in potrditev sklepov 2. dopisne seje. 
4. Potrditev predloga sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v 

osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2015/2016. 
5. Predlog pravilnika o spremembi pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih 

objektov Občine Sveta Ana. 
6. Predlog spremembe hišnega reda športnih objektov Občine Sveta Ana. 
7. Predlog cenika uporabe športne dvorane Sveta Ana od 01.10.2015.  
8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2015.  
9. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki - 1. obravnava. 
10. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana - 1. obravnava. 
11. Poročilo izvajalca storitev obveznih občinskih gospodarskih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana za obdobje  od 1.1.2015 do 30.6.2015. 
12. 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 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 5 
Pravilnik je priložen v gradivu. 
K točki 6 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 7 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 8 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki 9 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki 10 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki 11 
Poročilo je priloženo v gradivu. 
K točki 12 
Pobude so v gradivu. 
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OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014-4 
Datum: 23.09.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKLEPOV  
3.  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 4. redni seji, dne 23.09.2015 
potrdi  sklepe 3. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki je bila dne, 
08.04.2015, 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 4. redni seji, dne 23.09.2015 
sprejel  
 

SKLEPE 
 

3. redne seje občinskega sveta občine Sveta Ana, ki je bila, dne 08.09.2015 ob 
1600 uri v prostorih sejne sobe občine Sveta Ana. 
 
Prisotni člani OS:  

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

Opravičeno odsotni člani OS: 
                         Škrlec Karl, Katica Bauman, Suzana Rejak Breznik. 
Neopravičeno odsotni člani OS: 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, Viktor Kapl - tajnik občine,  Petra Golob – OU, 
Stanka Ferš - OU, Irena Golob – OU, Gabrijela Konrad – NO, Orešič Rado 
–PP Lenart, Primož Gjerkiš – Subermacher, Robert Merc – Redarstvo MB, 
Štefan Oreški inšpektorat, Marinka Konečnik Kunst in Monika Levanič – 
Štajerski tednik.  

 
K točki 1 
Župan vodi sejo. V uvodu Drago Weinhandl predlaga spremembo dnevnega reda in 
umik točke o rebalansu proračuna za leto 2015.  
Župan da predlog Weinhandla na glasovanje.  
Sklep št. 26 

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

Predlog sklepa ni bil izglasovan, saj je glasoval 1 svetnik ZA, drugi niso glasovali. 
Župan nadaljuje s sejo 
 
 in predlaga naslednji spremenjeni  
 
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. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje Občine Sveta Ana. 
8. Predlog Odloka o spremembah  in dopolnitvah Odloka o PUP za območje občine 

Sveta Ana. 
9. Zaključni račun za leto 2014. 
10. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2015. 
11. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje. 
12. 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. 
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13. Spremembe Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v 
Občini Sveta Ana. 

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

domu za uporabnika v letu 2015. 
17. Predlog letnega programa sofinanciranja športa  v  Občini Sveta Ana za leto 2015.  
18. Pobude in vprašanja. 
 
Sklep št. 27 

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 s petimi (5) glasovi za, en ni glasoval.  
K točki 2 
Sklep št. 28 

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 3. redni 
seji, dne 08.04.2015 potrdil  sklepe 2. redne seje Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana, ki je bila dne, 19.12.2015, kot so priloženi. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno. 
 
K točki 3 
Sklep št. 29 

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 3. redni 
seji, dne 08.04.2015 potrdil  sklepe 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana, ki je bila dne, 27.3.2015, kot so priloženi. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno. 
 
K točki 4 
Sklep št. 30 

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. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno. 
 
K točki 5 
Sklep št. 31 

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. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno. 
 
K točki 6 
Sklep št. 32 
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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) 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. 

Predlog sklepa je bil potrjen s petimi (5) glasovi za, en ni glasoval.  
 
K točki 7 
Sklep št. 33 

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. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno. 
 

K točki 8 
Sklep št. 34 

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. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno. 
 
Ob 17,45 uri župan odredi 10 min. pavze. 
Seja se nadaljuje ob 18,00 uri. 
 
K točki 9 
Sklep št. 35 

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. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno. 
 
K točki 10 
Sklep št. 36 

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-
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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. 

Predlog sklepa je bil potrjen s petimi (5) glasovi ZA in enim (1) PROTI.  
 
K točki 11 
Sklep št. 37 

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. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno. 
 
K točki 12 
Sklep št. 38 

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. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno. 
 
K točki 13 
Sklep št. 39 

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. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno. 
 
K točki 14 
Sklep št. 40 

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 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002111400%7CRS-96%7C10518%7C4807%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006113000%7CRS-123%7C13077%7C5268%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007012600%7CRS-7%7C635%7C249%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007061500%7CRS-53%7C7253%7C2830%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007072000%7CRS-65%7C9027%7C3565%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008060600%7CRS-56%7C6019%7C2344%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010012200%7CRS-4%7C401%7C129%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011031800%7CRS-20%7C2684%7C822%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011120900%7CRS-100%7C13271%7C4259%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013122700%7CRS-111%7C13161%7C4130%7CO%7C
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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. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno 
 

K točki 15 
Sklep št. 41 

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. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno 
 

K točki 16 
Sklep št. 42 

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. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno 
 
K točki 17 
Sklep št. 43 

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. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno 
 
 
Številka: 03202-001/2014-4 
Datum: 08.04.2015 

 
 
Zapisal: 
Viktor Kapl 

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

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014-5 
Datum: 23.09.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKLEPOV  
2.  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 4. redni seji, dne 23.09.2015 potrdi  sklepe 2. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki je bila dne, 15.07.2015. 
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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 4. redni seji, dne 23.09.2015 sprejel  
 

SKLEPE 
2. dopisne seje občinskega sveta občine Sveta Ana, ki je bila, dne 15.07.2015 do 
1300 ure. 
 
Po pošti pisno so glasovali naslednji člani OS:  

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

  
  

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

1.  Potrditev predloga za podelitev občinskih priznanj v letu 2015. 
 
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 srede, 15.07.2015 do 13 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 osem potrjenih sklepov od devet možnih. 
 
K točki 1 
Sklep    št. 44 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS 39/10, 107/10 
in MUV 6/2014), Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 2. dopisni seji dne: 
15. 07. 2015  potrdi predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2015, kot 
so predlagana.  

 
Predlog sklepa je bil potrjen z osmimi  glasovi (8). 
 
Sklepe zapisal: 
Viktor Kapl 
 
Številka: 03202-001/2014-5 
Datum: 15.07.2015 
 
 
                                               Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
 ŽUPAN OBČINE 

mailto:tajnik@sv-ana.si


                                                                                                                        4 
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 

 

 
Številka:  60201-02/2015 
Datum:    15.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POTRDITEV  
PREDLOGA SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST 

 ZA PODROČJE  PREDŠOLSKE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI SVETA 
ANA ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Ravnatelj OŠ Sveta Ana in Urad Občinske uprave 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10), določil Zakona 
o vrtcih (Ur. list RS št. 100/05, 28/08, 98/09,  36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 
ZUJF) in določil Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti  
predšolske vzgoje (Ur. list RS št. 27/2014)  potrjuje Občinski svet predlog sistemizacije  
delovnih mest za področje predšolske vzgoje v OSNOVNI ŠOLI  SVETA ANA za šolsko 
leto 2015/2016 v predloženi obliki in daje soglasje k uveljavitvi fleksibilnega normativa 
glede števila otrok v oddelkih vrtca Sveta Ana in oddelka vrtca Lokavec od 01.09.2015 
dalje.    
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Datum:   15.09.2015 
Številka: 6003-15/301 
 
 
Občina Sveta Ana 
Sveta Ana 17 
 
2233 Sveta Ana 
 
 
 
Zadeva: Sistemizacija delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2015/2016 
 
 Prosim za potrditev sistemizacije delovnih mest v oddelkih predšolske vzgoje za 

enoto Sveta Ana (5 oddelkov) in enoto Lokavec (1 oddelek) za šolsko leto 2015/2016. 

Kadrovske pogoje in normative za  sistemizacijo delovnih mest, oblikovanje 

oddelkov vrtca ter spremstvo otrok določata natančneje Pravilnik o normativih in 

kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 

27/2014) in Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 

62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) ki določata število otrok v oddelku in 

hkratno prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. 

Na osnovi Zakona in Pravilnika ter števila vpisanih otrok  bo potrebno v šolskem 

letu 2015/2016 formirati oddelke  po naslednji klasifikaciji: 

Število oddelkov v posamezni enoti Vrtca 

 
 

program vrtca 
 

oddelek 
 

Enota Sveta 
Ana 

Največje 
število 
otrok 

 
Trenutno 
vpisanih 

 
Enota 

Lokavec 

 
skupaj 
odd. 

 
Dnevni program 

Prvo starostno 
obdobje 1-2 leti 
Prvo starostno 
obdobje 2-3 leta 

 
1 oddelek 
 
1 oddelek 

 
12 + 2 

 
12 + 2 

 
11 

 
12 

 
/ 

 
1 
 
1 

 
 
Dnevni program 

Drugo starostno 
obdobje 
3 – 6 let 
3 – 4 leta 
5 – 6 let 

 
3 oddelki 
 
novi oddelek 

 
 

17 + 2 
17 + 2 
22 + 2 

 
 

18 
18 
24 

 
 
/ 

 
 
1 
1 
1 

 
Dnevni program 

Kombiniran 
oddelek 1-5 let 

  
17 + 2 

 
18 

 
1 

oddelek 

 
1 

 Skupaj         5 97 + 12 101 1 6 

 

 Predlagam, da občinski svet sprejme tudi sklep o odobritvi  fleksibilnega 
normativa +2 (za šolsko leto 2015/2016) zato, da lahko sprejmemo v vrtec vse 
otroke, katerih starši to želijo glede na vpis oz. na vpis med šolskim letom. 

 Glede na določilo 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/2014) lahko 
oddelek mlajše skupine 2. starostnega oblikujemo po normativu 19 + 2, saj 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200998&stevilka=4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201094&stevilka=4935
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oblikujemo oddelke za celo šolsko leto, pri čemer se upošteva koledarsko leto, v 
katerem bo otrok dosegel starost. 

V kombiniranem oddelku bodo združeni otroci iz prvega in drugega starostnega 
obdobja.  

Menim, da bo potrebno: 

- izpeljati postopke za redno delo petih oddelkov v enoti Sveta Ana in enega v 
Lokavcu. Pri Sveti Ani bomo za zagotovitev namestitve vseh skupin uporabili že 
drugo šolsko učilnico v pritličju; 

- urediti delovna razmerja za strokovne delavke v skladu s tabelo spodaj – 
soglasje za nove zaposlitve;  

- ustrezno oblikovati ceno programa, ki bi preprečila ustvarjanje terjatve do 
ustanovitelja in uporabnika v zaključnem računu za leto 2015. 
Na podlagi navedenega, Odloka o ustanovitvi OŠ Sveta Ana, zakonsko določenih 
normativov glede števila otrok v posameznih oddelkih  in posledično števila zaposlenih  
predlagam za nemoteno delo in življenja vrtca  za šolsko leto 2015/2016 sistemizacijo 
delovnih mest, kot je razvidna iz  naslednje  tabele:  

    

Potrebno število delavcev za določena delovna mesta po normativih: 

 

Delovno mesto Predlog po normativih za  šolsko leto 
2015/16 

Predlog 
odobritve 

Vzgojitelj*** 6,013*** (12 mesecev) 6,013 

Pomočnik vzgojitelja 6 (12 mesecev) 6 

Pedagoško vodenje vrtca z 
organizacijskimi nalogami (6. člen 
Pravilnika o normativih)** 

 
0,260** 

 
0 

svetovalna delavka 0,2 0,2 

organizator prehrane 0,10 0,1 

organizator zdravstveno-
higienskega  režima 

 
0,10 

 
0 

Računovodja VI 0,40 0,40 

Poslovni sekretar VI 0,40 0,40 

Kuhinja Sveta Ana* 1,28* 1,28 

Lokavec-kuhinja in čiščenje* 0,50* 0,50 
perica likarica, šivilja 0,40 0 

Snažilka – Sveta Ana 0,82 0,82 

Hišnik 0,33 0,33 

Skupaj 16,803 16,043 

   
 
 *delež delovnega mesta v kuhinji se izračuna na podlagi tabel, ki glede na 
porabo časa za obrok (priprava, razdelitev) za otroke in odrasle predvideva število 
delavcev v kuhinji. 

 **48. člen: 
V vrtcu, ki deluje v sestavi osnovne šole, se zagotovi pedagoško vodenje v skladu s 
tem pravilnikom najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika. Način 
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pedagoškega vodenja se opredeli v aktu o ustanovitvi in aktu o sistemizaciji delovnih 
mest. 

 ***ena vzgojiteljica po KPVIZ (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 
28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 60/08, 79/11) v skladu z 62. členom izpolnjuje 
pogoj za zmanjšanje vzgojnega dela za dve uri (0,065 delovnega mesta) 
 
 
Obrazložitev: 
 
Pri potrebnem številu delavcev smo upoštevali normative za opravljanje predšolske 
vzgoje ter poslovni čas vrtca, ki je v enoti na Sveti Ani cca. 11,00 ur in v enoti Lokavec 
cca 9 ur in 30 minut (v sodelovanju s šolo tudi 10 ur).  
Menimo, da  bomo z racionalnim združevanjem oddelkov v jutranjem in 
popoldanskem času  zagotovili zakonsko predpisano sočasno prisotnost strokovnih 
delavk v oddelku. Ravnatelj po zadnjem veljavnem Pravilniku o normativih in standardih 
za opravljanje predšolske vzgoje naj ne bi več opravljal funkcije pedagoškega vodje. 
Število delavcev je preračunano na normative, opredeljene v podzakonskih predpisih. 
Že v preteklem letu so zaradi racionalizacije posamezna opravila opravljali delavci šole 
in vrtca poleg svojega dela (pedagoško vodenje vrtca, organizator zdravstveno – 
higienskega minimuma, perica). 

V skladu z navedenim predlagam v potrditev sistemizacijo delovnih mest za področje 
predšolske vzgoje v enoti vrtca Sveta Ana in enoti vrtca Lokavec za  šolsko leto 2015-
2016 in predlagam sprejem naslednjih  SKLEPOV: 

 
1. Občina Sveta Ana  daje soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest 

na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
predšolske vzgoje za šolsko leto 2015/2016, navedenih v zgornji tabeli, 
kar potrdi z vpisom v kolono »odobreno«. Soglasje velja od 1. 9. 2015 
dalje za šolsko leto 2015/2016 do 31. 8. 2016. 

2. Pedagoško vodenje se v sistemizaciji potrdi, kar je v skladu z obstoječim 
aktom o ustanovitvi in zakonodajo, z ravnateljem pa se dogovori o 
realizaciji. 

3. Občina daje soglasje k uvedbi fleksibilnega normativa glede števila otrok, 
kar pomeni + 2 otroka v vsaki skupini nad predpisanim normativom. 

4. V skladu z določbami ZUJF (UL RS št. 40/12) daje župan soglasje v 
primeru   potrditve predlagane sistemizacije ravnatelju soglasje k 
pokrivanju ustreznih kadrovskih potreb v skladu z ZDR – 1 (UL RS št. 
21/13, 78/13). 

 
 
 
 
 
 
Pripravil: Boris Mlakar, ravnatelj 
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OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 
 

 

 
Številka:  67105-02/2010-2 
Datum:    15.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PREDLOG   

PRAVILNIKA O  SPREMEMBI PRAVILNIKA O 
UPRAVLJANJU IN NAČINU ODDAJANJA ŠPORTNIH 

OBJEKTOV OBČINE SVETA ANA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10)  se sprejme 
Pravilnik o spremembi pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov 
Občine Sveta Ana v predloženi obliki.    
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                                                                                                               PREDLOG 
  
 
Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana v Slov. goricah (Ur. list št. 39/10, 
107/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 4. redni seji, dne  23.09.2015       
sprejel 

 
 

PRAVILNIK  
o spremembah Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov 

občine Sveta  Ana  
 

1. člen  
 
V  četrti vrstici  2. člena Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov 
Občine Sveta Ana ( Ur. list RS št.  77/10, 27/11)  se črtata besedi: »in nedeljah« 
 

2. člen 
 
Spremeni se 6. člen pravilnika, ki se glasi: 

 
»Športna dvorana obratuje praviloma od začetka do konca šolskega leta oz. od 1. 
septembra do 30. junija. Julija in avgusta je dvorana zaprta, razen  ob prireditvah v času 
občinskega praznika. 
  
Zunanja igrišča obratujejo v primeru ustreznih vremenskih razmer skozi vso leto.  
 
Termini za uporabo športne dvorane se določijo:  
- od 15:30  do 21:30 ure od ponedeljka do petka,  
- od 08:00  do 23.00 ure v soboto.  
 
Termini za uporabo zunanjih igrišč se določijo: 
- od 16.00  do 23:00 ure od ponedeljka do petka,  
- od 08.00 dalje v  soboto.  
 
Izjemoma se lahko termin določi tudi izven obratovalnega časa.  
 
Posamezen termin časovno traja 1 ali 2 uri oziroma 60 ali  120 minut.« 
 

 
3. člen 

 
Spremeni  se 18. člen pravilnika, ki se glasi: 
 
»Uporabnina se ne zaračunava v naslednjih primerih: 
  
- za redno vzgojno izobraževalno dejavnost, ki se izvaja v okviru zakonsko predpisane    
  dejavnosti javnega zavoda,  
-organizatorjem in izvajalcem športne vadbe za predšolske in šolske otroke.« 
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4. člen 
 

Ta pravilnik se  objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati od 
01.10.2015. 
 
 
 
Številka: 67105-02/2010-2 
Datum:   23.09.2015                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                            Župan  

                                                                                 Občine Sveta Ana  
                                                                                   Silvo SLAČEK, dipl. ekon, ing.gr. 
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O b r a z l o ž i t e v : 
 

Predlagane spremembe pravilnika se nanašajo na čas obratovanja oz. odprtja športne 
dvorane, pri čemer je bistvena novost v tem, da se predlaga zaprtje dvorane v nedeljo. 
Razlog za takšen predlog je v višini stroškov obratovanja športne dvorane, ki 
konstantno naraščajo in še zdaleč niso pokriti z prihodki iz naslova uporabe športne 
dvorane. Glede na zasedenost dvorane v soboto, se treningi oz. rekreacija, ki je do 
sedaj potekala v nedeljo, lahko prenese na soboto, tako, da uporabniki ne bodo 
prikrajšani. 
V nadaljevanju se predlaga obratovanje športne dvorane od 1. septembra do 30. junija, 
v juliju in avgustu pa zaprtje dvorane, razen v času prireditev ob občinskem prazniku. 
Za uporabo dvorane se plačuje uporabnina. V skladu s predlaganimi spremembami 
cenika se uporabnina ne plačuje za redno vzgojno izobraževalno dejavnost, ki se izvaja 
v okviru zakonsko predpisane dejavnosti zavod in za športno vadbo za predšolske in 
šolske otroke. Za vse ostale primere se uporabnina plačuje v skladu z veljavnim 
cenikom. 
Za lažje razumevanje sprememb pravilnika v prilogi pošiljamo trenutno veljavni pravilnik 
v celoti in občinskemu svetu predlagamo sprejetje navedenih sprememb. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                  PRILOGA 
 
 
 
                                                                                                                                                         Neuradno prečiščeno besedilo 

 
 

PRAVILNIK 
O UPRAVLJANJU IN NACINU ODDAJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV 

OBČINE SVETA ANA 
sprejet 23.09.2010 (Ur. list 77/10), spremembe  14.12.2011 (MUV 27/11) z veljavnostjo od 01.01.2012   

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik določa upravljanje, pogoje in način oddajanja športnih objektov Občine 
Sveta Ana (v nadaljevanju: športni objekti) v uporabo ter način določanja najemnine oz. 
uporabnine.  
 

2. člen 
 
Športni objekti zajemajo športno dvorano in zunanja igrišča ter so v lasti Občine Sveta 
Ana, ki je obenem tudi upravitelj  navedenih objektov. 
Nadzor nad uporabo športnih objektov v popoldanskem času od ponedeljka do petka ter 
ob sobotah in nedeljah vodi od občine pooblaščena oseba oz. upravnik športnih 
objektov ( v nadaljevanju: upravnik ) 
 

II. POGOJI IN NAČIN ODDAJANJA V UPORABO 
 

3.  člen 
 
Uporaba športnih objektov obsega koriščenje:  
a) vadbenih površin v športni dvorani ali na zunanjih igriščih,  
b) garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu športne dvorane,  
c) športnega orodja in opreme v objektu.  
 

 
4. člen 

 
Športni objekti se lahko dajo v uporabo:  
- Osnovni šoli Sveta Ana 
- športnim društvom in drugim, ki izvajajo letni program športa v Občini Sveta  Ana  
- drugim društvom, klubom, zavodom, organizacijam, fizičnim in pravnim osebam ter  
  raznim skupinam za potrebe organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev.  

 
5. člen 

 
Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe športnih objektov mora upravitelj upoštevati 
naslednji vrstni red uporabnikov:  
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I.prioriteta: 

 Redna športna vzgoja in interesna športna vzgoja osnovne šole. Prednostna  uporaba 
se nanaša na termine v času šolskega pouka od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:30.  
 
II. prioriteta 
Programi interesne športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in  
vrhunski šport, ki jih sofinancira Občina Sveta Ana.  
 
III. prioriteta 
Programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki jih sofinancira Občina Sveta Ana 
  
IV.  
prioriteta: Programi interesnih športnih aktivnostih predšolskih, šolskih otrok ter otrok in 
mladine s posebnimi potrebami.  
 
V. prioriteta 
Programi športne rekreacije, ki jih sofinancira Občina Sveta  
 
VI. prioriteta 
Druga društva, klubi, zavodi, organizacije, fizične in pravne osebe ter razne  
skupine za potrebe športne rekreacije ter organizacije športnih, kulturnih in drugih 
prireditev.  
 
V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda pojavi več  interesentov za isti 
termin, imajo prednost do terminov v zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so 
pretežno učenci, dijaki in študenti.  
 
Ob praznikih in vikendih se športna dvorana oddaja v uporabo prvenstveno za športna 
tekmovanja in druge komercialne ter nekomercialne prireditve.  
 

6. člen 
 

Športna dvorana obratuje praviloma od začetka do konca šolskega leta, zunanja igrišča 
pa v primeru ustreznih vremenskih razmer skozi vso leto.  
 
Termini za uporabo športnih objektov se določijo:  
- od 15:30  do 21:30 ure od ponedeljka do petka,  
- od 07:45  do 23.00 ure v soboto in nedeljo.  
 
Termini za uporabo zunanjih igrišč se določijo: 
- od 16.00  do 23:00 ure od ponedeljka do petka,  
- od 08.00 dalje v  soboto in nedeljo.  
 
Izjemoma se lahko termin določi tudi izven obratovalnega časa.  
 
Posamezen termin časovno traja 1 ali 2 uri oziroma 60 ali  120 minut.  
 

 
7. člen  
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Uporabnik športne dvorane je upravičen do največ dveh terminov tedensko za isto 
vadbeno skupino.  
Določilo prejšnjega  odstavka ne velja za zunanja igrišča. 
 
 
 

 
8. člen 

 
Športna dvorana se za potrebe rekreacije daje praviloma v uporabo v dveh polovicah. 
Zaradi narave vadbe se lahko da posameznemu uporabniku športno dvorano v uporabo 
v celoti.  
 
Zunanja igrišča se dajejo v uporabo po delih. Za tekmovanja in prireditve se lahko dajo 
v uporabo v celoti.  
 

9. člen 
 

Občina Sveta Ana  praviloma enkrat letno do 1. junija objavi javni poziv za  
uporabo športnih objektov za naslednje šolsko leto.  
 
Pisne prijave želenih terminov se posredujejo občinski upravi Občine Sveta Ana .  
 
Letni program uporabe športnih objektov za posamezno šolsko leto sprejme upravitelj v 
skladu s prednostnim vrstnim redom najkasneje do pričetka šolskega leta.  
 
Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega termina je 15dni.  
 

 
10. člen 

 
Ne glede na obstoječ letni program uporabe športnih objektov si Občina Sveta  Ana 
pridržuje pravico do sklepanja pogodb za  uporabo športnih objektov glede na proste 
termine letnega programa uporabe, kadar gre za športne ali druge prireditve oziroma 
dogodke splošnega in širšega pomena.  
 
Po predhodnem dogovoru z uporabniki športnih objektov, ki imajo termine določene v 
obstoječem letnem programu uporabe, je možna  uporaba tudi v času zasedenih 
terminov.  
 
Ne glede na javni poziv se pisna prijava za  uporabo športnih objektov posreduje vsaj 
10 dni pred želenim datumom uporabe.  
 
Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega datuma enkratne uporabe je 7 dni.  

 
11. člen 

 
Z uporabniki športnih objektov sklene Občina Sveta  Ana pogodbo o uporabi.  
 
Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:  
-osnovne podatke pogodbenih strank,  
-termin vadbe oziroma datum uporabe,  



22 

 

-seznam prostorov, ki se uporabljajo,  
-nazive ekip ali vadbenih skupin,  
-višino uporabnine za posamezen termin,  
-način in vzroke za odpoved pogodbe,  
-druge pogoje uporabe.  
 
Osnovni pogoji uporabe se določijo s hišnim redom, ki je priloga k pogodbi.  
 

12. člen 
 

Upravnik   športnih objektov mora voditi dnevno evidenco uporabe, iz katere so razvidni 
naslednji podatki:  
-naziv uporabnika,  
-vodja oziroma trener uporabnika,  
-odgovorna oseba uporabnika,  
-čas uporabe športnih prostorov,  
-število udeležencev,  
-podpis vodje oziroma trenerja,  
-opombe o ugotovljenih in morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu          
  ali opremi.  
 
Upravnik športnih objektov je dolžan mesečno dostaviti Občini Sveta Ana dnevne 
evidence najkasneje do petega v mesecu za pretekli mesec.  
 
 

13. člen 
 

Uporabniki športnih objektov v času uporabe le-teh odgovarjajo za red in disciplino, prav 
tako pa morajo na prireditvah z gledalci zagotoviti svojo varnostno službo oziroma 
redarje, ki bodo skrbeli za red in mir na prireditvi.  
 
V primeru večjih kršitev javnega reda in miru, neustrezni uporabi objektov oziroma 
opreme ali ob hujših kršitvah hišnega reda (6. do 22. člen)  se lahko uporabniku odpove 
pogodba o uporabi športnih objektov.  
 

14. člen 
 

Občina Sveta Ana ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi 
športnih objektov, ki bi nastale ob treningih, tekmah ali prireditvah.  
 
 

15. člen 
 

Uporabniki športnih objektov morajo v času uporabe le-teh uporabljati športno opremo. 
Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.  
 

 
 

III. Način določanja uporabnine 
 

16. člen 
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Osnova za določitev uporabnine so:  
 
- Stroški materiala in storitev,  
ki zajemajo stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, materiala, ki je 
potreben za redno delovanje objekta (čistila, sanitarni material,…), pisarniškega 
materiala , zavarovanja in čiščenja)  
- stroški upravljanja (plačilo upravnika) 

 
17. člen 

 
Cenik  uporabnine se sprejme praviloma za obdobje enega šolskega leta. Občina si 
pridržuje pravico do spremembe cenika, ki ga potrdi občinski svet.  
Cenik se lahko v primeru večjih nihanj stroškov, ki so zajeti v uporabnini, spremeni tudi 
med šolskim letom.  
 

18. člen 
 

Uporabnina se ne zaračunava v naslednjih primerih:  
- za redno vzgojno izobraževalno dejavnost, ki se izvaja v okviru zakonsko predpisane 
dejavnosti javnega zavoda,  
-organizatorjem in izvajalcem športne vadbe za predšolske otroke.  
-organizatorjem in izvajalcem športnih tekmovanj občinskih športnih društev 
 
 

19. člen 
 

Športna društva in drugi, ki izvajajo letni program športa Občine Svete Ane ter druga 
društva, klubi, zavodi, organizacije, fizične in pravne osebe iz Občine Sveta Ana 
so upravičeni do znižane uporabnine.  
 
 

20. člen 
 

Nižjo  uporabnino se lahko zaračunava za dejavnost v tržno nezanimivih terminih ter za 
predstavitve dejavnosti javnih programov, humanitarne prireditve in prireditve, katerih 
donator ali organizator je Občina Sveta Ana  
 
Občina Sveta Ana lahko odda v najem športni objekt tudi za druge namene, kot so 
zabavno-glasbene, kulturne prireditve, razstave in druge komercialne oziroma  
pridobitne prireditve. Cena najema za te prireditve se oblikuje glede na zahtevnost in je 
lahko višja od uporabnine.  
 
O določitvi višini uporabnine iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena odloča župan.  
 
 
 

21. člen 
 

Uporabnina je prihodek Občine Sveta Ana in se vodi na posebni postavki.  
Pridobljeni prihodki se pridobivajo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z 
upravljanjem in vzdrževanjem športnega objekta, investicije in investicijsko vzdrževanje.  
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22. člen 
 

Občina Sveta  Ana mora uporabnikom, katerih termini so določeni z letnim programom 
uporabe športnih objektov na podlagi podpisane pogodbe in dostavljene evidence 
izstaviti račun najkasneje do petnajstega v mesecu za pretekli mesec. V primeru 
enkratne uporabe športnih objektov se račun izstavi v roku 15 dni po opravljeni storitvi.  
 
Najemnik je dolžan plačati račun za uporabnino v roku 20 dni po prejemu računa. V 
kolikor uporabnik ne poravna računa, izgubi pravico uporabe objekta do poravnave 
računa.  
V primeru zamude plačila računa za več  kot 60 dni, se razveljavi pogodba o najemu 
objekta.  
 

IV. Prehodna in končna določba 
 

23. člen 
 

Ne glede na prvi odstavek 9. člena tega pravilnika se prijave želenih terminov za šolsko 
leto 2010/2011  posreduje do 31.10.2010. 
 

 
24. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.  
 
 
 
Številka: 67105-02/2010-1 
Datum:   23.09.2010 
 
                                                                                                             
 
                                                                                                          Župan  

                                                                                 Občine Sveta Ana  
                                                                                   Silvo SLAČEK, dipl. ekon, ing.gr. 
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OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 
 

 

 
Številka:  67105-03/2010-2 
Datum:    15.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PREDLOG   

SPREMEMBE HIŠNEGA REDA ŠPORTNIH OBJEKTOV 
OBČINE SVETA ANA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10, MUV 
06/14) se sprejme predlog spremembe hišnega reda športnih objektov Občine Sveta 
Ana v predloženi obliki.    
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                                                                                                                  PREDLOG 
 
Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana v Slov. goricah (Ur. list št. 39/10, 
107/10, MUV 06/14) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji  4. redni seji, dne  
23.09.2015 sprejel 
 

SPREMEMBO 
HIŠNEGA REDA ŠPORTNIH OBJEKTOV OBČINE SVETA ANA 

 
 

1. člen  
 
Spremeni se 2. člen  hišnega reda športnih objektov Občine Sveta Ana ( sprejet na 

Občinskem svetu 23.09.2010, spremembe  14.12.2011) ki se po novem  glasi: 
 
»Športna dvorana obratuje praviloma od začetka do konca šolskega leta oz. od 1. 
septembra do 30. junija. Julija in avgusta je dvorana zaprta, razen  ob prireditvah v času 
občinskega praznika. 
Zunanja igrišča obratujejo v primeru ustreznih vremenskih razmer skozi vso leto.«  
 

 
2. člen  

 
Spremeni se 3. člen pravilnika, ki se glasi: 
 
»Termini za uporabo športne dvorane se določijo:  
- od 15:30  do 21:30 ure od ponedeljka do petka,  
- od 08:00  do 23.00 ure v soboto.  
 
Termini za uporabo zunanjih igrišč se določijo: 
- od 16.00  do 23:00 ure od ponedeljka do petka,  
- od 08.00 dalje v  soboto.  
 
Izjemoma se lahko termin določi tudi izven obratovalnega časa.  
 
Posamezen termin časovno traja 1 ali 2 uri oziroma 60 ali  120 minut.« 

 
 

3. člen 
 

Sprememba hišnega reda se objavi na krajevno običajen način in začne veljati  
01.10.2015. 
 
 
 
Številka: 67105-03/2010-1 
Datum:   23.09.2015                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                   
                                                                                                           Župan  

                                                                                 Občine Sveta Ana  
                                                                                   Silvo SLAČEK, dipl. ekon, ing.gr. 
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O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu s predlaganimi spremembami Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja 
športnih objektov Občine Sveta Ana, so potrebne tudi spremembe hišnega reda, ki se 
nanašajo na čas obratovanja športnih objektov. 
Za lažje razumevanje sprememb v prilogi pošiljamo trenutno veljavni hišni red in 
občinskemu svetu predlagamo sprejetje navedenih sprememb. 
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PRILOGA 

                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                           Neuradno prečiščeno besedilo 

        
HIŠNI RED 

športnih objektov Občine Sveta Ana 
( sprejet 23.09.2010, spremembe  14.12.2011 z veljavnostjo od 01.01.2012)   

 
 

I. Splošna določila 
 

1. 
Hišni red športnih objektov Občine Sveta Ana  se sprejme za zagotovitev osebne 
varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru na območju športnih objektov 
Občine Sveta Ana 
 
Na območju športnih objektov so površine in objekti, katere lahko koristijo uporabniki, ki 
imajo sklenjeno pogodbo o uporabi. Vsi uporabniki so dolžni spoštovati in se držati 
hišnega reda, ne glede na čas vadbe in aktivnosti, ki jih izvajajo na področju športnih 
objektov.  

 
2. 

Športna dvorana obratuje praviloma od začetka do konca šolskega leta, zunanja igrišča 
pa v primeru ustreznih vremenskih razmer skozi vso leto.  
 

3. 
 
Športni objekti obratujejo:  
• od 15:30  do 21.30 ure od ponedeljka do petka,  
• od 08:00  do 23:00 ure v soboto in nedeljo.  
Izjemoma se lahko dovoli obratovanje športnih objektov tudi izven rednega 
obratovalnega časa.  

 
4. 

Vstop v dvorano je dovoljen samo organiziranim skupinam, ki jih vodi uradni 
predstavnik, deset minut pred pričetkom vadbe in po dogovorjenem urniku z 
upraviteljem.  
 

5. 
Uporaba prostora in naprav ali površine je na lastno odgovornost uporabnika.  
 
 

6. 
Vstop v vadbene prostore je dovoljen samo v športnih copatih, ki se uporabljajo le za 
dvorano in imajo očiščene podplate, ne puščajo sledi ali bi lahko kako drugače 
poškodovale parket.  
 
Vodja skupine je dolžan pregledovati copate vadečih in ne sme dovoliti vstopa v 
vadbene prostore, če dvomi o čistoči športne opreme.  

 
7. 

Vstop v garderobo je pod vodstvom vodje skupine, ki ugotovi morebitne poškodbe ali  
nepravilnosti.  
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8. 
 Skupina mora zapustiti garderobo 20 minut po končani vadbi.  
 

9. 
 Nikomur ni dovoljeno vstopiti v druge prostore dvorane ali vadbene enote, če to ni 
dogovorjeno z upravnikom.  
 

10. 
Skupina lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za katere ima dovoljenje s 
strani upravnika.  
 

11. 
Vstop je prepovedan vsem opitim in zasvojenim osebam.  
 

12. 
V športno dvorano je prepovedano prinašati hrano in pijačo (razen vode). Izjemoma se 
lahko odobri vnos hrane in pijače pod zato posebej določenimi pogoji upravnika.  
 

13. 
V športno dvorano je prepovedano prinašanje steklenic in drugih predmetov, orožja ali 
pirotehničnih sredstev ter drugih sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo oziroma 
ogroziti ljudi in njihovo premoženje.  
 

14. 
V vseh prostorih dvorane je prepovedano kajenje.  
 

15. 
 Prepovedano je točiti in uživati alkoholne pijače in mamila.  
 

16. 
 Prepovedano je metati predmete med gledalce in nastopajoče.  
 

17. 
Prepovedano je nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali 
opravljati nemoralna dejanja.  
 
 

18. 
Prepovedan je vstop vsem živalim razen službenim psom.  
 

19. 
Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem upravnika. 

 
 
 

20. 
Premeščanje opreme, orodij iz posameznega prostora, dovažanje in nameščanje težjih 
predmetov je dovoljeno le po predhodnem dogovoru z upravnikom.  
 

21. 
Na površinah okoli objekta je dovoljeno nameščanje kakršnekoli opreme ali predmetov 
le po predhodnem dogovoru z upravnikom  
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22. 
Prepovedano je parkirati vozila ali odlagati predmete pred vhode – izhode v objekt.  
 

 
II. Dolžnosti uporabnikov 

 
23. 

Uporabniki športnih objektov materialno odgovarjajo za stanje opreme in naprav v času 
uporabe. Uporabnik je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru, da 
tega ne stori, prostorov ne more več uporabljati do poravnave škode.  
 

24. 
Občina Sveta Ana ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari 
uporabnikov v prostorih objektov ali na pripadajočih površinah.  
 

25. 
Upravnik  športnih objektov mora voditi dnevno evidenco uporabe, iz katere so razvidni 
naslednji podatki:  
-naziv uporabnika,  
-vodja oziroma trener uporabnika,  
-odgovorna oseba uporabnika,  
-čas uporabe športnih prostorov,  
-število udeležencev,  
-podpis vodje oziroma trenerja,  
-opombe o ugotovljenih in morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu    
 ali opremi.  

26. 
Upravnik športnih objektov je dolžan mesečno dostaviti Občini Sveta Ana  dnevne 
evidence najkasneje do petega v mesecu za pretekli mesec.  
 

27. 
V primeru večjih kršitev javnega reda in miru, neustrezni uporabi objektov oziroma 
opreme ali ob hujših kršitvah hišnega reda (6.do22.  člen ) se lahko uporabniku odpove 
pogodba o uporabi športnih objektov.  
 

28. 
Občina Sveta Ana ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi 
športnih objektov, ki bi nastale ob treningih, tekmah ali prireditvah.  
 

 
III. Kontrola nad izvajanjem hišnega reda 

 
29. 

Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:  
- upravnik  oziroma pooblaščen delavec;  
- redarska služba, ki se organizira za prireditve;  
- v okviru športne dejavnosti vodje oziroma trenerji, športni pedagogi in delavci OŠ.  
 

IV. Ukrepi v primeru kršitev 
 

30. 
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V primeru kršitve določil hišnega reda, s katerim je opredeljena PREPOVED, se do 
kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo dokler upravnik  le-teh ne preklice:  
a) Prepoved vstopa v prostore in na pripadajoče površine.  
b) Začasni odvzem predmetov.  
c) Odstranitev iz prostora ali območja objekta oziroma površin.  
d) Postopek za ugotavljanje odgovornosti.  
e) Zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.  
 

V. Prireditve 
 

31. 
Za organizacijo prireditev na območju športnega objekta mora biti predhodno sklenjena 
pogodba o uporabi. Sklenitev pogodbe ni potrebna, kadar je organizator Občina Sveta 
Ana  ali Osnovna šola Sveta Ana. 
 

32. 
Organizator prireditve mora v pisni obliki pri podpisu pogodbe navesti odgovorno osebo, 
redarje in odgovorno osebo za celotno prireditev.  
 

33. 
Gledalcev v objektu oziroma v dvorani sme biti toliko, kot je to opredeljeno z uporabnim 
dovoljenjem. To je število sedežev na tribunah in stojišč v času prireditve in število 
vadečih v vadbenih prostorih, ki jih predvideva izvedbeni načrt.  
 

34. 
Na vseh prireditvah je organizator dolžan poskrbeti za javni red in mir, varnost gledalcev 
in premoženja. Na prireditvah z gledalci mora zagotoviti svojo varnostno službo oziroma 
redarje, ki bodo skrbeli za red in mir na prireditvi. Organizator prireditve je dolžan 
zagotoviti prvo pomoč.  
 

35. 
Za vzdrževanje reda in miru na prireditvi so zadolženi delavci dvorane, redarska služba, 
gasilske straže ter posamezniki, ki jih določi organizator prireditve. Organizator 
prireditve zagotovi, da bodo obiskovalci po ozvočenju večkrat opozorjeni na prepovedi, 
ki veljajo na prireditvah.  
 

36. 
Organizator je dolžan zagotoviti javni red in mir tudi na celotnem vplivnem območju 
prireditve in v vplivnem času. Vplivno območje prireditve in vplivni čas se določi za 
vsako prireditev posebej.  

 
VI. Končno določilo 

 
Hišni red se objavi na krajevno običajen način, uporabljati pa se začne z dnem,  ko ga 
potrdi Občinski svet.  
 
Številka: 67105-03/2010 
Datum:   23.09.2010 
 
                                                                                                     Župan  

                                                                        Občine Sveta Ana  
                                                                        Silvo SLAČEK, dipl. ekon, ing.gr. 
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OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 
 
 
 
Številka:  67105-01/2010-2 
Datum:    15.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PREDLOG   

 cenika uporabe Športne dvorane Sveta Ana 
od 01.10.2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10, MUV 06/14), 17. 
člena  Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana 
(Ur. list RS št. 77/10, MUV 27/11)  se sprejme Sklep o sprejetju cenika uporabe športne 
dvorane Sveta Ana od 01.10.2015  v predloženi obliki.    
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                                                                                                          PREDLOG 
 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10, MUV 06/14), 17. 
člena  Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana  
(Ur. list RS št. 77/10, MUV 27/11) sprejme  Občinski svet Sveta Ana na svoji  4. redni 
seji z dne 23.09.2015 
 
 
 

CENIK UPORABE ŠPORTNE DVORANE SVETA ANA  
od 01.10.2015 

 
 

 

 TRENINGI, REKREACIJA   v  €/ uro (60 minut) 
 

 
PONEDELJEK -

PETEK 

 
ZNIŽANA 

UPORABNINA 
polovica dvorane 

 
ZNIŽANA   

UPORABNINA 
celotna dvorana 

 
UPORABNINA 

polovica dvorane 

 
UPORABNINA 

celotna dvorana 

15:30 do 16:30 3,13 € 6,26 € 6,26 € 12,52 € 

16:30 do 17:30 3,13 € 6,26 € 6,26 € 12,52 € 

17:30do 18:30 4,38 €         8,76 €        8,76 € 17,52 € 

18:30 do 19:30 4,38 € 8,76 € 8,76 € 17,52 € 

19:30 do 20:30 5,63 €       11,26 €      11,26 € 22,52 € 

20:30 do 21:30 5,63 €       11,26 €      11,26 € 22,52 € 
 
 

SOBOTA 
 
 

 
ZNIŽANA 

UPORABNINA 
polovica dvorane 

 
ZNIŽANA   

UPORABNINA 
celotna dvorana 

 
UPORABNINA 

polovica dvorane 

 
UPORABNINA 

celotna dvorana 

08:00 do 09:00 4,38€ 8,76 € 8,76 € 17,52€ 

09:00 do 10:00 4,38€ 8,76 € 8,76 € 17,52€ 

10:00 do 11:00 4,38€ 8,76 € 8,76 € 17,52€ 

11:00 do 12:00 4,38€ 8,76 € 8,76 € 17,52€ 

12:00 do 13:00 4,38€ 8,76 € 8,76 € 17,52€ 

13:00 do 14:00 5,63€ 11,26€ 11,26€ 22,52€ 

14:00 do 15:00 5,63€ 11,26€ 11,26€ 22,52€ 

15:00 do 16:00 5,63€ 11,26€ 11,26€ 22,52€ 

16:00 do 17:00 5,63€ 11,26€ 11,26€ 22,52€ 

17:00 do  18:00 8,23€ 16,46€ 16,46€ 32,92€ 

18:00 do  19:00 8,23€ 16,46€ 16,46€ 32,92€ 

19:00 do 20:00 8,23€ 16,46€ 16,46€ 32,92€ 

20:00 do 21:00 8,23€ 16,46€ 16,46€ 32,92€ 

21:00 do 22:00          6,88€ 13,76€ 13,76€ 27,52€ 

22:00 do 23:00          6,88€ 13,76€ 13,76€ 27,52€ 
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TEKME, TURNIRJI   v  €/ uro (60 minut)                                                              
                                                                

 
UPORABNIKI 

ponedeljek-petek 
17:00 do 21:30 

sobota 
8:00 do 23:00 

    
Sveta Ana Cene enake kot za treninge 

Ostali (izven občine) Cene enake kot za treninge 

 
Klubi- društva, ki so registrirana v občini Sveta Ana in plačujejo treninge v športni dvorani Sveta 
Ana ter tekmujejo v I., II. ali III. državni ligi, so oproščeni plačila uporabnine za športno dvorano 
za tekme v sistemu  uradnih tekmovanj. 

 

 
ZUNANJA IGRIŠČA SVETA ANA (souporaba zunanjih garderob in sanitarij)      
 

 
UPORABNIKI 

ponedeljek-petek 
16.00 do 21:30 

sobota 
8:00 do 23: 00 

   
Sveta Ana Brezplačno za vse uporabnike,  cena 

uporabe reflektorjev 2,00 € na uro uporabe Ostali (izven občine) 

 
 
 
PRIREDITVE 
 
Za uporabno športne dvorane za kulturno zabavne prireditve (koncerti, kongresi, 
razstave…..) se cena določi s pogodbo glede na zahtevnost prireditve. Osnovna cena 

za prireditev je 30 €/uro (60minut)  in zajema  najem, obstoječe tribune, pokriti parket in 

materialne stroške. Dodatne zahteve ( postavitev odra, ozvočenje..) se obračunajo po 
dejanski višini. 
 
Cene veljajo za uporabo prostora in opreme. 
 
V cene ni zajet DDV . 
 
Cenik se objavi na krajevno običajen način in začne veljati od 01.10.2015.  
Z dnem veljave tega cenika preneha veljati cenik z dne št. 67105-01/2010-1 z dne 
14.12.2011. 
 
 
Številka: 67105-01/2010-2 
Datum:   23.09.2015 
 
 
                                                                                                                                                                
 
                                                                                            Župan                                                                                                                                             
                                                                                    Občine Sveta Ana   

                                                                 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., ing.gr.                                                                                                            
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O b r a z l o ž i t e v : 
 
 

Pri pregledu prihodkov in stroškov uporabe športne dvorane, se ugotavlja, da prihodki iz 
naslova uporabe ne pokrijejo stroškov.   
Cene uporabe naše športne dvorane smo primerjali s cenami uporabe športnih dvoran v 
naših sosednjih občinah in ugotovili, da so primerljive, razen Benedikta, kjer so občutno 
večje (tabelo primerjave cen prilagamo). 
Smo pa pri pregledu cen ugotovili, da v nobeni od sosednjih občin niso uporabniki – 
klubi- društva oproščeni uporabnine pri izvedbi tekem oz. turnirjev, razen, če tekmujejo 
v I., II. ali III. državni ligi. 
 
V spremembah cenika se cene v bistvu ne spreminjajo in ostanejo enake, kot doslej,  
razen spremembe, da se plačuje uporabnina tudi za tekme in turnirje za domače 
uporabnike. Oproščeni so samo če gre za tekmovanja v I., II. ali III. državni ligi. 
 
Cenik po novem določa tudi plačilo uporabnine za zunanja igrišča s souporabo sanitarij 
in garderob. Ta je za vse uporabnike brezplačna. Plača se samo uporaba reflektorjev v 
višini  2,00 € na uro uporabe. 
 
Občinskemu svetu se predlaga sprejetje predlaganega cenika uporabe športne dvorane 
z veljavnostjo od 01.10.2015. 
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VELJAVNI CENIKI UPORABE ŠPORTNIH DVORAN 
 
 
 

 SVETA ANA BENEDIKT SVETA TROJICA LENART 

TRENINGI  domači tuji domači tuji domači tuji člani ŠZ občani,podjetja tuji 

REKREACIJA          

          

PONEDELJEK-PETEK          

15:30 do 17:30 6,26 12,52 15:00     9,87 16,64  18:00 14:30  3,65 6,20 17:30 15:00 3,13 5,84 12,52 

17:30 do 19:30 8,76 17,52 18:00  13,31 25,00  21:00 17:30  6,60 13,15 19:00         3,96 8,76 18,78 

19:30 do 21:30 11,26 22,52 21:00    25,00 50,00  22:30 19:00  8,80 17,53 22:00 19:00 4,38 10,22 22,95 

     22:00  6,6 13,15  dalje 22:00  4,17 8,76 18,78 dalje 

SOBOTA-NEDELJA          

08:00 do 13:00 8,76 17,52 09:00  25,00  50,00 8:30  5,11 10,20 16:00 9:00  8,76 16,69 20,09 

13:00 do 17:00 11,26 22,52          25,00  50,00 16:00 8,80 17,53 19:00 16:00 10,22 20,86 25,03 19:00 

17:00 do 21:00 16,26 32,52         25,00 50,00  21:00 19:00 10,90  21,90 19:00   11,68 25,04 33,38 22:00 

21:00 do 23:00 13,76 27,52 21:00  50,00 50,00  22:30 22:00  10,90 21,90 dalje    

          

TEKME, TURNIRJI          

Ponedeljek – petek  tekme    turnirji        

17:00 do 21:00 oproščeni 25        20 09:00 25,00 50,00  

Cene enake kot za treninge 
Oproščeni, če 

so v državni ligi 
09:00  10,43 29,2119:00 

Sobota- nedelja   dalje    19:00  12,52 41,73 22:00 

08:00 do 23:00 oproščeni 30        25          

          

PRIREDITVE oproščeni 30+dej.str. 500€/ dan, lokalne 

25€/ura 

          22,83€/ura 500,75 €/ dan 

  

½ ŠD  50 % nižje cene 

za 1/3 oz. 2/3 se cene 

prilagodijo 

½ ŠD nižje za 16,6% ½ ŠD cene nižje za 40 % 
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OBČINA SVETA ANA                                                                                      

     Občinski svet 

            

 

Številka: 41001-2/2014 

Datum: 23. 9. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ODLOK O REBALANSU  

PRORAČUNA 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 4. redni seji, dne 23. 9. 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 4. redni seji, dne 23. 9. 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) 2.338.722 

   

 Tekoči prihodki (70+71) 1.862.220 

   

70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.459.501 

   

700 Davki na dohodek in dobiček            1.359.200 

703 Davki na premoženje 65.625      

704 Domači davki na blago in storitve              34.676                   

   

71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 402.719 

   

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                 84.082      

711 Takse in pristojbine                   3.300     

712 Globe in denarne kazni                2.600       

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.800                     

714 Drugi nedavčni prihodki 234.937      

   

72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 72.000 
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720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog                        0        

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 

 

72.000 

 

73 Prejete donacije (730+731) 0 

   

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

   

74 Transferni prihodki (740+741)               404.502 

   

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 404.502 

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU 0 

   

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.206.790 

   

40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 761.764 

   

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               197.792 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 30.570                          

402 Izdatki za blago in storitve 502.366     

403 Plačila domačih obresti                 2.000     

409 Rezerve 28.604                          

   

41 Tekoči transferi  (410+411+412+413)               609.037 

   

410 Subvencije 0  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 432.828      

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                32.946      

413 Drugi tekoči domači transferi               143.263  

   

42 Investicijski odhodki (420) 801.358 

   

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 801.358 

   

43 Investicijski transferi (430) 34.631 

   

430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 27.756 

431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

 

6.875                         

   

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI 

            PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 

131.933 

 

   

   

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

   

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 
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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.) 

65.266 

 

   

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 

 
-66.667 

   

 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) -131.933 

 

   

 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 23.604,00 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, 23. 9. 2015 

        ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

             Silvo Slaček 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRORAČUN OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2015

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.338.722,022.303.128,832.494.564,00 101,635.593,19

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.862.220,431.869.155,002.122.005,00 99,6-6.934,57

70 DAVČNI PRIHODKI 1.459.501,001.487.370,001.711.520,00 98,1-27.869,00

700 Davki na dohodek in dobiček 1.359.200,001.393.825,001.621.875,00 97,5-34.625,00

7000 Dohodnina 1.359.200,001.393.825,001.621.875,00 97,5-34.625,00

700020 Dohodnina - občinski vir 1.359.200,001.393.825,001.621.875,00 97,5-34.625,00

703 Davki na premoženje 65.625,0059.125,0055.625,00 111,06.500,00

7030 Davki na nepremičnine 48.750,0048.700,0045.200,00 100,150,00

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

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

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

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 44.500,0044.500,0041.000,00 100,00,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 250,00200,00200,00 125,050,00

7031 Davki na premičnine 50,000,000,00 ---50,00

703100 Davek na vodna plovila 50,000,000,00 ---50,00

7032 Davki na dediščine in darila 505,004.805,004.805,00 10,5-4.300,00

703200 Davek na dediščine in darila 500,004.800,004.800,00 10,4-4.300,00

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

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 16.320,005.620,005.620,00 290,410.700,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 100,00600,00600,00 16,7-500,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 16.200,005.000,005.000,00 324,011.200,00

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

Stran 42 od 54



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 34.676,0034.420,0034.020,00 100,7256,00

7044 Davki na posebne storitve 100,00100,00100,00 100,00,00

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

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 34.576,0034.320,0033.920,00 100,8256,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 33.442,0033.200,0033.200,00 100,7242,00

704704 Turistična taksa 200,00200,00200,00 100,00,00

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

704715 Priključne takse 514,00500,00100,00 102,814,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 402.719,43381.785,00410.485,00 105,520.934,43

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 84.082,4364.655,0064.655,00 130,119.427,43

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 80,0080,0080,00 100,00,00

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

7102 Prihodki od obresti 0,0075,0075,00 0,0-75,00

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

7103 Prihodki od premoženja 84.002,4364.500,0064.500,00 130,219.502,43

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 11.500,0011.500,0011.500,00 100,00,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 3.235,002.800,002.800,00 115,5435,00

710303 Prihodki od najemnin za opremo 55.350,0038.750,0038.750,00 142,816.600,00

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

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

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 3.167,43700,00700,00 452,52.467,43

711 Takse in pristojbine 3.300,003.300,003.300,00 100,00,00

7111 Upravne takse in pristojbine 3.300,003.300,003.300,00 100,00,00

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

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

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

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

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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.800,0082.800,0082.800,00 94,0-5.000,00

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.800,0082.800,0082.800,00 94,0-5.000,00

71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca 61.000,0066.000,0066.000,00 92,4-5.000,00

71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč 16.800,0016.800,0016.800,00 100,00,00
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714 Drugi nedavčni prihodki 234.937,00228.430,00257.130,00 102,96.507,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 234.937,00228.430,00257.130,00 102,96.507,00

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

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

71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika 7.467,007.230,007.230,00 103,3237,00

71410003 Prihodki od refundacij javnih del 7.970,003.000,0031.700,00 265,74.970,00

71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...) 1.300,000,000,00 ---1.300,00

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI 72.000,0099.500,0099.500,00 72,4-27.500,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 72.000,0099.500,0099.500,00 72,4-27.500,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 72.000,0099.500,0099.500,00 72,4-27.500,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 72.000,0099.500,0099.500,00 72,4-27.500,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 404.501,59334.473,83273.059,00 120,970.027,76

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 404.501,59334.473,83193.059,00 120,970.027,76

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404.501,59334.473,83193.059,00 120,970.027,76

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 239.729,00179.770,000,00 133,459.959,00

74000102 Ministrstvo za okolje in prostor 18.583,700,000,00 ---18.583,70

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

74000104 Financiranje -23.člen ZFO 105.639,00105.639,00143.724,00 100,00,00

74000111 Prejeta sredstva projekti LAS 21.314,8321.314,8321.585,00 100,00,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 14.935,0623.450,0023.450,00 63,7-8.514,94

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,000,0080.000,00 ---0,00

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 0,000,0080.000,00 ---0,00

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 0,000,0080.000,00 ---0,00
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.206.789,512.332.445,462.431.874,38 94,6-125.655,95
40 TEKOČI ODHODKI 761.764,22789.022,83832.886,53 96,6-27.258,61

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 197.792,17190.301,53223.659,53 103,97.490,64

4000 Plače in dodatki 179.730,20172.714,00198.490,00 104,17.016,20

400000 Osnovne plače 167.342,70161.344,00187.520,00 103,75.998,70

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 12.387,5011.370,0010.970,00 109,01.017,50

4001 Regres za letni dopust 4.780,844.054,406.755,40 117,9726,44

400100 Regres za letni dopust 4.780,844.054,406.755,40 117,9726,44

4002 Povračila in nadomestila 11.213,0010.865,0015.081,00 103,2348,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 7.821,007.275,009.981,00 107,5546,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.392,003.590,005.100,00 94,5-198,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.600,002.000,002.000,00 80,0-400,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 1.600,002.000,002.000,00 80,0-400,00

4004 Sredstva za nadurno delo 35,00235,00900,00 14,9-200,00

400400 Sredstva za nadurno delo 35,00235,00900,00 14,9-200,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 433,13433,13433,13 100,00,00

400900 Jubilejne nagrade 433,13433,13433,13 100,00,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 30.569,9529.355,0035.439,00 104,11.214,95

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.539,0015.777,0019.070,00 104,8762,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.539,0015.777,0019.070,00 104,8762,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.255,0012.701,0015.059,00 104,4554,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.235,0011.730,0013.920,00 104,3505,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.020,00971,001.139,00 105,149,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 117,70114,00139,00 103,33,70

401200 Prispevek za zaposlovanje 117,70114,00139,00 103,33,70

4013 Prispevek za starševsko varstvo 186,25183,00220,00 101,83,25

401300 Prispevek za starševsko varstvo 186,25183,00220,00 101,83,25

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 472,00580,00951,00 81,4-108,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 472,00580,00951,00 81,4-108,00
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402 Izdatki za blago in storitve 502.798,10535.366,30541.788,00 93,9-32.568,20

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 97.488,93117.839,00117.968,00 82,7-20.350,07

402000 Pisarniški material in storitve 4.850,006.850,006.850,00 70,8-2.000,00

402001 Čistilni material in storitve 4.180,003.500,004.060,00 119,4680,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 17.065,0025.100,0030.100,00 68,0-8.035,00

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

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.000,005.000,005.000,00 60,0-2.000,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 4.500,005.000,005.000,00 90,0-500,00

402009 Izdatki za reprezentanco 10.400,0014.400,0014.400,00 72,2-4.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 50.493,9354.989,0049.558,00 91,8-4.495,07

4021 Posebni material in storitve 1.002,58817,301.700,00 122,7185,28

402100 Uniforme in službena obleka 550,00317,301.200,00 173,3232,70

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 352,580,000,00 ---352,58

402199 Drugi posebni materiali in storitve 100,00500,00500,00 20,0-400,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 313.521,00320.076,00327.945,00 98,0-6.555,00

402200 Električna energija 12.100,0014.300,0014.300,00 84,6-2.200,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.700,009.000,008.500,00 85,6-1.300,00

402203 Voda in komunalne storitve 1.800,003.660,003.640,00 49,2-1.860,00

402204 Odvoz smeti 500,00500,00500,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.410,004.470,004.470,00 98,7-60,00

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

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

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

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 60.000,0060.000,0080.000,00 100,00,00

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

40229911 Upravljanje stanovanj 500,003.635,003.635,00 13,8-3.135,00

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

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

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

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

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

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

40229903 Vzdrževanje pokopališč 12.000,009.000,005.000,00 133,33.000,00

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 15.000,0016.000,0016.000,00 93,8-1.000,00

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 5.000,005.000,000,00 100,00,00

40229907 Tekoči stroški stanovanj 2.611,002.611,000,00 100,00,00

4023 Prevozni stroški in storitve 2.720,002.155,001.955,00 126,2565,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.300,001.200,001.100,00 108,3100,00
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402301 Vzdrževanje in popravila vozil 765,00300,00200,00 255,0465,00

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

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

4024 Izdatki za službena potovanja 3.040,003.040,003.040,00 100,00,00

402402 Stroški prevoza v državi 3.010,002.910,002.910,00 103,4100,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 30,00130,00130,00 23,1-100,00

4025 Tekoče vzdrževanje 34.869,0035.310,0034.810,00 98,8-441,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 6.350,006.500,006.500,00 97,7-150,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.100,005.500,005.000,00 38,2-3.400,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 4.559,004.650,004.650,00 98,0-91,00

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 18.000,0015.000,0015.000,00 120,03.000,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.200,003.000,003.000,00 106,7200,00

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

4029 Drugi operativni odhodki 50.156,5956.129,0054.370,00 89,4-5.972,41

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.140,001.300,001.500,00 164,6840,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 375,59470,00470,00 79,9-94,41

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.600,009.400,009.400,00 59,6-3.800,00

40290500 Nadomestilo podžupan 2.450,003.123,004.200,00 78,5-673,00

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

40290502 Sejnine nadzorni odbor 1.200,001.200,001.000,00 100,00,00

40299913 Nagrada dijaku in študentu 1.100,001.100,00550,00 100,00,00

40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 6.675,007.200,007.200,00 92,7-525,00

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

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

40299904 Drugi odhodki 9.100,009.200,009.200,00 98,9-100,00

40299905 Pregled hidrantov 1.286,001.286,000,00 100,00,00

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

40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.000,001.000,000,00 100,00,00

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

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

402923 Druge članarine 2.000,002.000,002.000,00 100,00,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 800,001.000,001.000,00 80,0-200,00

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

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 180,00500,00500,00 36,0-320,00
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403 Plačila domačih obresti 2.000,007.000,007.000,00 28,6-5.000,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 2.000,007.000,007.000,00 28,6-5.000,00

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

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 2.000,004.000,004.000,00 50,0-2.000,00

409 Rezerve 28.604,0027.000,0025.000,00 105,91.604,00

4090 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,005.000,00 100,00,00

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

4091 Proračunska rezerva 23.604,0022.000,0020.000,00 107,31.604,00

409100 Proračunska rezerva 23.604,0022.000,0020.000,00 107,31.604,00

41 TEKOČI TRANSFERI 609.036,75591.792,78592.350,78 102,917.243,97

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 432.828,00427.128,00429.828,00 101,35.700,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 7.000,007.000,007.000,00 100,00,00

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

4117 Štipendije 0,002.650,002.650,00 0,0-2.650,00

411799 Druge štipendije 0,002.650,002.650,00 0,0-2.650,00

4119 Drugi transferi posameznikom 425.828,00417.478,00420.178,00 102,08.350,00

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

411908 Denarne nagrade in priznanja 2.650,000,000,00 ---2.650,00

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

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 261.978,00255.478,00255.478,00 102,56.500,00

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 31.000,0031.000,0033.700,00 100,00,00

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

41199906 Stroški splošno koristnega dela 700,001.500,001.500,00 46,7-800,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 32.946,0734.096,0034.064,00 96,6-1.149,93

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 32.946,0734.096,0034.064,00 96,6-1.149,93

41200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.766,074.895,004.895,00 97,4-128,93

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

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

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

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

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

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.332,002.332,002.300,00 100,00,00

41200040 Poraba koncesijske dajatve 477,00650,00650,00 73,4-173,00

41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 4.152,005.000,005.000,00 83,0-848,00
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413 Drugi tekoči domači transferi 143.262,68130.568,78128.458,78 109,712.693,90

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 16.500,0015.000,0015.000,00 110,01.500,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 16.500,0015.000,0015.000,00 110,01.500,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 126.762,68115.568,78113.458,78 109,711.193,90

41330200 CSD Lenart - materialni stroški 14.259,0814.259,0814.259,08 100,00,00

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 55.222,9153.222,9153.222,91 103,82.000,00

41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 481,28481,28481,28 100,00,00

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 496,86496,86496,86 100,00,00

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 3.478,713.478,713.478,71 100,00,00

41330208 OŠ Sveta Ana - varstvo vozačev 2.288,772.288,772.288,77 100,00,00

41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.500,001.500,001.500,00 100,00,00

41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 1.342,001.100,001.100,00 122,0242,00

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

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 4.250,002.710,00600,00 156,81.540,00

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.437,021.437,021.437,02 100,00,00

41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 6.000,000,000,00 ---6.000,00

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 26.820,5126.508,6126.508,61 101,2311,90

41330213 Mrliško pregledna služba 4.800,003.700,003.700,00 129,71.100,00

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 1.915,541.915,541.915,54 100,00,00

41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 1.470,001.470,001.470,00 100,00,00
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 801.357,56919.524,53974.531,75 87,2-118.166,97

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 801.357,56919.524,53974.531,75 87,2-118.166,97

4200 Nakup zgradb in prostorov 39.780,0040.000,0040.000,00 99,5-220,00

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 39.780,0040.000,0040.000,00 99,5-220,00

4202 Nakup opreme 13.397,9213.500,0013.500,00 99,2-102,08

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

420202 Nakup strojne računalniške opreme 8.897,929.000,009.000,00 98,9-102,08

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

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

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

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

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 549.907,25673.795,88741.803,10 81,6-123.888,63

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

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

42040102 Kanalizacijski priključki 39.100,0035.000,0020.000,00 111,74.100,00

42040107 Nadstrešnica pri športnem igrišču Sveta Ana 23.000,008.000,000,00 287,515.000,00

42040110 Izgradnja vodovoda 43.361,8441.347,4425.304,66 104,92.014,40

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

42040224 Solarni sistem na OŠ Sveta Ana in Lokavec 0,0037.617,7237.617,72 0,0-37.617,72

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

42040120 Ograja na pokopališču 27.600,0038.500,0038.500,00 71,7-10.900,00

42040125 Ureditev športnega igrišča v Lokavcu 24.000,0015.000,0015.000,00 160,09.000,00

42040126 Izgradnja čistilne naprave 5.000,0020.000,0050.000,00 25,0-15.000,00

42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 0,0026.468,00120.000,00 0,0-26.468,00

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 157.845,41171.862,72155.380,72 91,8-14.017,31

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.000,0017.000,0022.000,00 176,513.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.000,0012.000,0012.000,00 208,313.000,00

420501 Obnove 5.000,005.000,0010.000,00 100,00,00

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

4206005 Nakup zemljišč 15.000,0015.000,0015.000,00 100,00,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 153.272,39160.228,65142.228,65 95,7-6.956,26

42080001 Razvojni projekti 2.000,003.000,003.000,00 66,7-1.000,00

420801 Investicijski nadzor 832,142.000,002.000,00 41,6-1.167,86

42080400 Projektna dakumentacija za energetsko sanacijo občinske stavbe 12.981,000,000,00 ---12.981,00

42080401 Projekti za ceste 23.000,0023.000,0020.000,00 100,00,00

42080403 Geodetske storitve 20.000,0020.000,0020.000,00 100,00,00

42080412 Projektna dokumentacija za izgradnjo vodovoda 0,001.000,001.000,00 0,0-1.000,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

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

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

42080430 Projektna dokumentacija 51.098,0062.891,4047.891,40 81,3-11.793,40

42080434 Program opremljanja stavbnih zemljišč 11.336,2516.312,2516.312,25 69,5-4.976,00

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 34.630,9832.105,3232.105,32 107,92.525,66

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 27.756,0027.756,0027.756,00 100,00,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.756,007.756,007.756,00 100,00,00

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

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

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 20.000,0020.000,0020.000,00 100,00,00

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 20.000,0020.000,0020.000,00 100,00,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 6.874,984.349,324.349,32 158,12.525,66

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.874,984.349,324.349,32 158,12.525,66

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 2.874,172.874,172.874,17 100,00,00

43230001 OŠ Sveta Ana - investicijsko vdrževalna dela 1.475,151.475,151.475,15 100,00,00

43230002 VVZ Sveta Ana -nakup opreme za vrtec 2.525,660,000,00 ---2.525,66
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-29.316,63 131.932,5162.689,62 ---161.249,14

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-22.391,63 133.932,5169.614,62 ---156.324,14

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

488.339,39 491.419,46696.767,69 100,63.080,07
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

0,000,000,00 ---0,00

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

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ---0,00

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

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

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

0,00 0,000,00 ---0,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

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

500 Domače zadolževanje 0,000,000,00 ---0,00

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0,000,000,00 ---0,00

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

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 66.666,7266.666,7266.666,72 100,00,00
55 ODPLAČILA DOLGA 66.666,7266.666,7266.666,72 100,00,00

550 Odplačila domačega dolga 66.666,7266.666,7266.666,72 100,00,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 66.666,7266.666,7266.666,72 100,00,00

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,7266.666,7266.666,72 100,00,00

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

-95.983,35 65.265,79-3.977,10 ---161.249,14

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -66.666,72 -66.666,72-66.666,72 100,00,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 29.316,63 -131.932,51-62.689,62 ----161.249,14

95.983,35XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 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:

PRORAČUN OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2015

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10 - OBČINSKI SVET

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

10 OBČINSKI SVET 7.854,937.400,007.400,00 106,2454,93

7.854,9301 POLITIČNI SISTEM 7.400,007.400,00 106,2454,93

7.854,930101 Politični sistem 7.400,007.400,00 106,2454,93

7.650,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 6.900,006.900,00 110,9750,00

5.400,0010101 Sejnine za občinski svet in odbore 5.400,005.400,00 100,00,00
900,00402009 Izdatki za reprezentanco 900,00900,00 100,00,00

4.500,0040290501 Sejnine občinski svet in odbori 4.500,004.500,00 100,00,00

1.500,0010102 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,00,00
1.500,0041200015 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,00,00

750,0010103 Stroški izobraževanja 0,000,00 ---750,00
750,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,000,00 ---750,00

204,9301019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 500,00500,00 41,0-295,07

204,9310107 Povračilo stroškov volilne kampanje 500,00500,00 41,0-295,07
204,93402099 Drugi splošni material in storitve 500,00500,00 41,0-295,07
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20 - NADZORNI ODBOR

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

20 NADZORNI ODBOR 1.600,001.600,001.600,00 100,00,00

1.600,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.600,001.600,00 100,00,00

1.600,000203 Fiskalni nadzor 1.600,001.600,00 100,00,00

1.600,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.600,001.600,00 100,00,00

1.200,0020201 Sejnine za nadzorni odbor 1.200,001.000,00 100,00,00
1.200,0040290502 Sejnine nadzorni odbor 1.200,001.000,00 100,00,00

400,0020203 Materilani stroški nadzornega odbora 400,00600,00 100,00,00
200,00402402 Stroški prevoza v državi 200,00200,00 100,00,00

200,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 200,00400,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

30 ŽUPAN 68.365,0068.401,0069.538,00 100,0-36,00

58.815,0001 POLITIČNI SISTEM 59.351,0060.488,00 99,1-536,00

58.815,000101 Politični sistem 59.351,0060.488,00 99,1-536,00

58.815,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 59.351,0060.488,00 99,1-536,00

45.155,0030100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 45.078,0045.138,00 100,277,00
35.000,00400000 Osnovne plače 35.000,0035.000,00 100,00,00

3.150,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.050,003.050,00 103,3100,00

100,00400100 Regres za letni dopust 100,00100,00 100,00,00

760,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 760,00760,00 100,00,00

3.335,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.330,003.330,00 100,25,00

2.472,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.470,002.470,00 100,12,00

205,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 205,00205,00 100,00,00

23,00401200 Prispevek za zaposlovanje 23,0023,00 100,00,00

40,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 100,00,00

70,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 100,00160,00 70,0-30,00

2.000,0030101 Članarine 2.000,002.000,00 100,00,00
2.000,00402923 Druge članarine 2.000,002.000,00 100,00,00

8.000,0030102 Materialni stroški pri opravljanu funkcije župana 8.000,008.000,00 100,00,00
7.500,00402009 Izdatki za reprezentanco 7.500,007.500,00 100,00,00

500,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 500,00500,00 100,00,00

2.450,0030103 Nadomestilo plače podžupana 3.123,004.200,00 78,5-673,00
2.450,0040290500 Nadomestilo podžupan 3.123,004.200,00 78,5-673,00

1.210,0030105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana 1.150,001.150,00 105,260,00
1.200,00402402 Stroški prevoza v državi 1.100,001.100,00 109,1100,00

10,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 50,0050,00 20,0-40,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

9.550,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.050,009.050,00 105,5500,00

9.550,000403 Druge skupne administrativne službe 9.050,009.050,00 105,5500,00

9.550,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.050,009.050,00 105,5500,00

3.050,0030401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim 3.050,003.050,00 100,00,00
400,00402099 Drugi splošni material in storitve 400,00400,00 100,00,00

0,00411799 Druge štipendije 2.650,002.650,00 0,0-2.650,00

2.650,00411908 Denarne nagrade in priznanja 0,000,00 ---2.650,00

6.500,0030402 Pokroviteljstvo občine 6.000,006.000,00 108,3500,00
6.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 6.000,006.000,00 108,3500,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

40 OBČINSKA UPRAVA 2.032.128,012.160.259,762.237.507,98 94,1-128.131,75

8.657,9204 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.860,008.860,00 97,7-202,08

8.657,920403 Druge skupne administrativne službe 8.860,008.860,00 97,7-202,08

2.657,9204039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.860,002.860,00 92,9-202,08

1.557,9240404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 1.660,001.660,00 93,9-102,08
660,00402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 660,00660,00 100,00,00

897,92420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.000,001.000,00 89,8-102,08

1.100,0040405 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.200,001.200,00 91,7-100,00
1.100,0040299904 Drugi odhodki 1.200,001.200,00 91,7-100,00

6.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.000,006.000,00 100,00,00

6.000,0040401 Stroški občinskega praznika 6.000,006.000,00 100,00,00
6.000,0040299900 Stroški občinskega praznika 6.000,006.000,00 100,00,00

290.610,7206 LOKALNA SAMOUPRAVA 290.017,13285.230,13 100,2593,59

4.332,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.332,005.300,00 81,3-1.000,00

4.332,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 5.332,005.300,00 81,3-1.000,00

2.000,0040610 Druge oblike povezovanja občin 3.000,003.000,00 66,7-1.000,00
2.000,0042080001 Razvojni projekti 3.000,003.000,00 66,7-1.000,00

2.332,0040618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric 2.332,002.300,00 100,00,00
2.332,0041200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.332,002.300,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

286.278,720603 Dejavnost občinske uprave 284.685,13279.930,13 100,61.593,59

178.537,7206039001 Administracija občinske uprave 188.145,13188.390,13 94,9-9.607,41

134.397,1340601 Stroški dela občinske uprave 134.675,13135.470,13 99,8-278,00
99.490,70400000 Osnovne plače 99.090,0099.090,00 100,4400,70

6.399,50400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 6.350,006.350,00 100,849,50

1.760,80400100 Regres za letni dopust 1.886,001.886,00 93,4-125,20

3.971,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.971,003.971,00 100,00,00

2.700,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.000,003.000,00 90,0-300,00

1.600,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 2.000,002.000,00 80,0-400,00

35,00400400 Sredstva za nadurno delo 35,00500,00 100,00,00

433,13400900 Jubilejne nagrade 433,13433,13 100,00,00

9.750,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.700,009.700,00 100,550,00

7.180,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.160,007.160,00 100,320,00

610,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 600,00600,00 101,710,00

70,00401200 Prispevek za zaposlovanje 70,0070,00 100,00,00

110,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 110,00110,00 100,00,00

287,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 270,00600,00 106,317,00

29.700,0040602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 34.700,0034.700,00 85,6-5.000,00
4.850,00402000 Pisarniški material in storitve 6.850,006.850,00 70,8-2.000,00

1.250,00402001 Čistilni material in storitve 1.250,001.250,00 100,00,00

3.000,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.000,003.000,00 100,00,00

3.000,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 5.000,005.000,00 60,0-2.000,00

1.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,001.000,00 100,00,00

4.500,00402200 Električna energija 5.000,005.000,00 90,0-500,00

4.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.500,004.500,00 88,9-500,00

500,00402203 Voda in komunalne storitve 500,00500,00 100,00,00

500,00402204 Odvoz smeti 500,00500,00 100,00,00

3.500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.500,003.500,00 100,00,00

3.600,00402206 Poštnina in kurirske storitve 3.600,003.600,00 100,00,00

690,0040604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 600,00600,00 115,090,00
690,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 600,00600,00 115,090,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR
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7.075,5940605 Pogodbena dela 10.970,0010.420,00 64,5-3.894,41
375,59402901 Plačila avtorskih honorarjev 470,00470,00 79,9-94,41

5.600,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 9.400,009.400,00 59,6-3.800,00

1.100,0040299913 Nagrada dijaku in študentu 1.100,00550,00 100,00,00

6.675,0040619 Skupne občinske uprave 7.200,007.200,00 92,7-525,00
6.675,0040299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.200,007.200,00 92,7-525,00

107.741,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 96.540,0091.540,00 111,611.201,00

1.580,0040603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil 1.640,001.640,00 96,3-60,00
1.560,00402402 Stroški prevoza v državi 1.560,001.560,00 100,00,00

20,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 80,0080,00 25,0-60,00

23.350,0040606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 20.150,0020.150,00 115,93.200,00
1.500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.500,001.500,00 100,00,00

2.650,00402504 Zavarovalne premije za objekte 2.650,002.650,00 100,00,00

18.000,00402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 15.000,0015.000,00 120,03.000,00

1.200,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,001.000,00 120,0200,00

55.280,0040607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 55.500,0055.500,00 99,6-220,00
39.780,00420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 40.000,0040.000,00 99,5-220,00

1.000,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.000,001.000,00 100,00,00

8.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 8.000,008.000,00 100,00,00

500,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 500,00500,00 100,00,00

500,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500,00500,00 100,00,00

500,00420239 Nakup avdiovizualne opreme 500,00500,00 100,00,00

5.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,005.000,00 100,00,00

12.050,0040608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 14.250,0014.250,00 84,6-2.200,00
3.000,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.000,005.000,00 60,0-2.000,00

5.200,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 5.200,005.200,00 100,00,00

800,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.000,001.000,00 80,0-200,00

50,00402931 Plačila bančnih storitev 50,0050,00 100,00,00

3.000,0040299904 Drugi odhodki 3.000,003.000,00 100,00,00
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2.500,0040623 Energetske izkaznice stavb 5.000,000,00 50,0-2.500,00
2.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,000,00 50,0-2.500,00

12.981,0040625 Energetska sanacija občinske stavbe 0,000,00 ---12.981,00
12.981,0042080400 Projektna dakumentacija za energetsko sanacijo občinske stavbe 0,000,00 ---12.981,00

22.033,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 22.033,0022.033,00 100,00,00

22.033,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 22.033,0022.033,00 100,00,00

2.000,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.000,002.000,00 100,00,00

2.000,0040703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 2.000,002.000,00 100,00,00
1.500,0040229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.500,001.500,00 100,00,00

500,0040299902 Stroški civilne zaščite 500,00500,00 100,00,00

20.033,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 20.033,0020.033,00 100,00,00

12.277,0040701 Sofinanciranje  GZ Lenart in PGD Sveta Ana 12.277,0012.277,00 100,00,00
6.238,0041200011 Gasilska zveza Lenart 6.238,006.238,00 100,00,00

6.039,0041200027 PGD Sveta Ana 6.039,006.039,00 100,00,00

7.756,0040702 Investicije v gasilstvo 7.756,007.756,00 100,00,00
4.300,0043100000 PGD Sveta Ana - taksa 4.300,004.300,00 100,00,00

3.456,0043100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 3.456,003.456,00 100,00,00

100,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 500,00500,00 20,0-400,00

100,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 500,00500,00 20,0-400,00

100,0008029001 Prometna varnost 500,00500,00 20,0-400,00

100,0040801 Svet za preventivo 500,00500,00 20,0-400,00
100,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,00500,00 20,0-400,00
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8.133,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 6.351,0019.197,00 128,11.782,00

8.133,001003 Aktivna politika zaposlovanja 6.351,0019.197,00 128,11.782,00

8.133,0010039001 Povečanje zaposljivosti 6.351,0019.197,00 128,11.782,00

8.133,0040621 Program javnih del 6.351,0019.197,00 128,11.782,00
947,00400000 Osnovne plače 947,0011.500,00 100,00,00

395,00400100 Regres za letni dopust 395,001.600,00 100,00,00

44,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 44,00880,00 100,00,00

0,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 0,00420,00 ---0,00

84,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 84,001.030,00 100,00,00

63,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 63,00790,00 100,00,00

6,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 6,0072,00 100,00,00

1,00401200 Prispevek za zaposlovanje 1,0012,00 100,00,00

1,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 1,0013,00 100,00,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,00180,00 ---0,00

1.342,0041330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 1.100,001.100,00 122,0242,00

1.000,0041330249 VDC Polž - sof. javnih del 1.000,001.000,00 100,00,00

4.250,0041330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 2.710,00600,00 156,81.540,00

477,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 650,00650,00 73,4-173,00

477,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 650,00650,00 73,4-173,00

477,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 650,00650,00 73,4-173,00

477,0041105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 650,00650,00 73,4-173,00
477,0041200040 Poraba koncesijske dajatve 650,00650,00 73,4-173,00
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11.098,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 58.715,7258.715,72 18,9-47.617,72

11.098,001206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 58.715,7258.715,72 18,9-47.617,72

11.098,0012069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 58.715,7258.715,72 18,9-47.617,72

10.000,0041202 Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja v Sv.Ani 20.000,0020.000,00 50,0-10.000,00
10.000,0042080430 Projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 50,0-10.000,00

1.098,0041204 Priprava tople vode s solarnimi sistemi na OŠ Sveta Ana in OŠ Lokavec 38.715,7238.715,72 2,8-37.617,72
0,0042040224 Solarni sistem na OŠ Sveta Ana in Lokavec 37.617,7237.617,72 0,0-37.617,72

1.098,0042080430 Projektna dokumentacija 1.098,001.098,00 100,00,00

494.838,5513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 498.023,72497.380,72 99,4-3.185,17

494.838,551302 Cestni promet in infrastruktura 498.023,72497.380,72 99,4-3.185,17

225.161,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 225.161,00244.000,00 100,00,00

225.161,0041315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 225.161,00244.000,00 100,00,00
4.161,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.161,003.000,00 100,00,00

1.000,0040229922 Vzdrževanje gozdnih cest 1.000,001.000,00 100,00,00

155.000,0040229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 155.000,00155.000,00 100,00,00

60.000,0040229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 60.000,0080.000,00 100,00,00

5.000,0042080403 Geodetske storitve 5.000,005.000,00 100,00,00

231.677,5513029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 246.862,72227.380,72 93,9-15.185,17

72.694,8641304 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana(2014) 73.862,72157.380,72 98,4-1.167,86
71.862,7242040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 71.862,72155.380,72 100,00,00

832,14420801 Investicijski nadzor 2.000,002.000,00 41,6-1.167,86

23.000,0041319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 23.000,0020.000,00 100,00,00
23.000,0042080401 Projekti za ceste 23.000,0020.000,00 100,00,00

50.000,0041320 Krožno križišče in pločnik na regionalni cesti R3-730 50.000,0050.000,00 100,00,00
50.000,0042040113 Krožno križišče in pločnik (Kremberk - Sv.Ana) 50.000,0050.000,00 100,00,00
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56.982,6941322 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana 100.000,000,00 57,0-43.017,31
56.982,6942040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 100.000,000,00 57,0-43.017,31

29.000,0041324 Modernizacija občinskiih cest v občini Sveta Ana (2015) 0,000,00 ---29.000,00
29.000,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 0,000,00 ---29.000,00

13.000,0013029003 Urejanje cestnega prometa 0,000,00 ---13.000,00

13.000,0041323 Prometna signalizacija 0,000,00 ---13.000,00
13.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---13.000,00

25.000,0013029004 Cestna razsvetljava 26.000,0026.000,00 96,2-1.000,00

25.000,0041305 Vzdrž.JR in poraba elek.energije 26.000,0026.000,00 96,2-1.000,00
15.000,0040229904 Tokovina za javno razsvetljavo 16.000,0016.000,00 93,8-1.000,00

5.000,0040229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 5.000,000,00 100,00,00

5.000,00420501 Obnove 5.000,0010.000,00 100,00,00

22.000,0014 GOSPODARSTVO 36.500,0036.500,00 60,3-14.500,00

22.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 36.500,0036.500,00 60,3-14.500,00

22.000,0014039001 Promocija občine 36.500,0036.500,00 60,3-14.500,00

19.500,0041404 Pospeševanje razvoja turizma 31.500,0031.500,00 61,9-12.000,00
13.500,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 21.500,0021.500,00 62,8-8.000,00

1.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 5.000,005.000,00 20,0-4.000,00

5.000,0040299904 Drugi odhodki 5.000,005.000,00 100,00,00

500,0041410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica 1.200,001.200,00 41,7-700,00
500,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,001.200,00 41,7-700,00

1.000,0041411 Spominska soba  dr. Romanu Lestniki 2.000,002.000,00 50,0-1.000,00
1.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 50,0-1.000,00

800,0041412 Postičevi dnevi 800,00800,00 100,00,00
800,00402099 Drugi splošni material in storitve 800,00800,00 100,00,00
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200,0041413 Kmečka tržnica 1.000,001.000,00 20,0-800,00
200,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 20,0-800,00

108.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 123.300,00137.800,00 87,6-15.300,00

108.000,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 123.300,00137.800,00 87,6-15.300,00

1.500,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0,000,00 ---1.500,00

1.500,0041513 Stroški izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 0,000,00 ---1.500,00
1.500,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,000,00 ---1.500,00

106.500,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 123.300,00137.800,00 86,4-16.800,00

62.700,0041503 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 58.600,0043.600,00 107,04.100,00
3.600,0040229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 3.600,003.600,00 100,00,00

39.100,0042040102 Kanalizacijski priključki 35.000,0020.000,00 111,74.100,00

20.000,0043140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 20.000,0020.000,00 100,00,00

4.500,0041509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 8.500,008.500,00 52,9-4.000,00
2.000,00402200 Električna energija 2.000,002.000,00 100,00,00

500,00402203 Voda in komunalne storitve 1.500,001.500,00 33,3-1.000,00

2.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,005.000,00 40,0-3.000,00

5.000,0041510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 20.000,0050.000,00 25,0-15.000,00
5.000,0042040126 Izgradnja čistilne naprave 20.000,0050.000,00 25,0-15.000,00

33.500,0041511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 33.200,0033.200,00 100,9300,00
33.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 33.200,0033.200,00 100,9300,00

800,0041512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 3.000,002.500,00 26,7-2.200,00
400,00402200 Električna energija 1.500,001.500,00 26,7-1.100,00

300,00402203 Voda in komunalne storitve 1.000,001.000,00 30,0-700,00

100,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,000,00 20,0-400,00
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413.320,0916 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 423.884,69474.476,91 97,5-10.564,60

43.361,251602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 48.337,2548.337,25 89,7-4.976,00

43.361,2516029003 Prostorsko načrtovanje 48.337,2548.337,25 89,7-4.976,00

43.361,2541610 Prostorski dokumenti občine 48.337,2548.337,25 89,7-4.976,00
7.625,0042080416 Izdelava spremembe prostorsko ureditvenih pogojev 7.625,007.625,00 100,00,00

23.180,0042080423 Priprava strokovnih podlag za poselitev 23.180,0023.180,00 100,00,00

11.336,2542080434 Program opremljanja stavbnih zemljišč 16.312,2516.312,25 69,5-4.976,00

1.220,0042080467 Priprava podatkov o namenski rabi zemljišč 1.220,001.220,00 100,00,00

116.347,841603 Komunalna dejavnost 92.333,4467.004,66 126,024.014,40

44.647,8416039001 Oskrba z vodo 44.633,4427.304,66 100,014,40

44.647,8441606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 44.633,4427.304,66 100,014,40
1.286,0040299905 Pregled hidrantov 1.286,000,00 100,00,00

0,0040299909 Stroški vodenja katastra javne infrastrukture 1.000,001.000,00 0,0-1.000,00

43.361,8442040110 Izgradnja vodovoda 41.347,4425.304,66 104,92.014,40

0,0042080412 Projektna dokumentacija za izgradnjo vodovoda 1.000,001.000,00 0,0-1.000,00

50.200,0016039003 Objekti za rekreacijo 26.200,0018.200,00 191,624.000,00

50.200,0041616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 26.200,0018.200,00 191,624.000,00
3.200,0040229915 Vzdrževanje športnih igrišč 3.200,003.200,00 100,00,00

23.000,0042040107 Nadstrešnica pri športnem igrišču Sveta Ana 8.000,000,00 287,515.000,00

24.000,0042040125 Ureditev športnega igrišča v Lokavcu 15.000,0015.000,00 160,09.000,00

6.500,0016039004 Praznično urejanje naselij 6.500,006.500,00 100,00,00

6.500,0041617 Prednovoletna okrasitev 6.500,006.500,00 100,00,00
6.500,0040229920 Božična okrasitev centrov 6.500,006.500,00 100,00,00

15.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 15.000,0015.000,00 100,00,00

15.000,0041618 Stroški komunalne dejavnosti 15.000,0015.000,00 100,00,00
15.000,0040229902 Vzdrževanje okolice centrov 15.000,0015.000,00 100,00,00
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43.611,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 73.214,00149.135,00 59,6-29.603,00

40.000,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 66.468,00145.000,00 60,2-26.468,00

40.000,0041611 Spodbujanje stanovanjske gradnje 66.468,00145.000,00 60,2-26.468,00
0,0042040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 26.468,00120.000,00 0,0-26.468,00

40.000,0042080430 Projektna dokumentacija 40.000,0025.000,00 100,00,00

3.611,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 6.746,004.135,00 53,5-3.135,00

3.611,0041619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 6.746,004.135,00 53,5-3.135,00
2.611,0040229907 Tekoči stroški stanovanj 2.611,000,00 100,00,00

500,0040229911 Upravljanje stanovanj 3.635,003.635,00 13,8-3.135,00

500,0040229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 500,00500,00 100,00,00

210.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 210.000,00210.000,00 100,00,00

195.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 195.000,00195.000,00 100,00,00

115.000,0041608 Stroški urejanja zemljišč 115.000,00115.000,00 100,00,00
100.000,0042040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 100.000,00100.000,00 100,00,00

15.000,0042080403 Geodetske storitve 15.000,0015.000,00 100,00,00

80.000,0041613 Obrtna cona 80.000,0080.000,00 100,00,00
80.000,0042040001 Komunalna oprema industrijske cone 80.000,0080.000,00 100,00,00

15.000,0016069002 Nakup zemljišč 15.000,0015.000,00 100,00,00

15.000,0041609 Nakupi zemljišč 15.000,0015.000,00 100,00,00
15.000,004206005 Nakup zemljišč 15.000,0015.000,00 100,00,00
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21.300,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 18.700,0018.700,00 113,92.600,00

21.300,001707 Drugi programi na področju zdravstva 18.700,0018.700,00 113,92.600,00

16.500,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 15.000,0015.000,00 110,01.500,00

16.500,0041703 Prisp.za obvez.zdrva.zav. 15.000,0015.000,00 110,01.500,00
16.500,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 15.000,0015.000,00 110,01.500,00

4.800,0017079002 Mrliško ogledna služba 3.700,003.700,00 129,71.100,00

4.800,0041701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 3.700,003.700,00 129,71.100,00
4.800,0041330213 Mrliško pregledna služba 3.700,003.700,00 129,71.100,00

63.141,5818 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 115.542,01120.582,01 54,7-52.400,43

44.999,581803 Programi v kulturi 45.751,6150.791,61 98,4-752,03

26.820,5118039001 Knjižničarstvo in založništvo 26.508,6126.508,61 101,2311,90

26.820,5141801 Javni zavod - knjižnica Lenart 26.508,6126.508,61 101,2311,90
26.820,5141330212 Javni zavod knjižnica Lenart 26.508,6126.508,61 101,2311,90

6.464,0718039003 Ljubiteljska kultura 6.593,006.593,00 98,0-128,93

6.464,0741803 Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti, društva 6.593,006.593,00 98,0-128,93
228,00402099 Drugi splošni material in storitve 228,00228,00 100,00,00

4.766,0741200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,004.895,00 97,4-128,93

1.470,0041330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 1.470,001.470,00 100,00,00

3.565,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 3.600,008.600,00 99,0-35,00

965,0041816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur 1.000,001.000,00 96,5-35,00
965,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.000,001.000,00 96,5-35,00

2.600,0041828 Izdaja medobčinskega časopisa 2.600,007.600,00 100,00,00
2.600,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.600,007.600,00 100,00,00
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8.150,0018039005 Drugi programi v kulturi 9.050,009.090,00 90,1-900,00

8.150,0041820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 9.050,009.090,00 90,1-900,00
700,00402001 Čistilni material in storitve 1.000,001.560,00 70,0-300,00

1.700,00402200 Električna energija 1.800,001.800,00 94,4-100,00

2.200,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.000,00 88,0-300,00

300,00402203 Voda in komunalne storitve 150,00130,00 200,0150,00

300,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00300,00 100,00,00

2.650,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.000,003.000,00 88,3-350,00

300,00402504 Zavarovalne premije za objekte 300,00300,00 100,00,00

4.152,001804 Podpora posebnim skupinam 5.000,005.000,00 83,0-848,00

4.152,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000,005.000,00 83,0-848,00

4.152,0041832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis) 5.000,005.000,00 83,0-848,00
4.152,0041200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,005.000,00 83,0-848,00

13.990,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 64.790,4064.790,40 21,6-50.800,40

13.990,0018059001 Programi športa 64.790,4064.790,40 21,6-50.800,40

4.557,0041812 Sofinanciranje programov športa 4.557,004.557,00 100,00,00
4.557,0041200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.557,00 100,00,00

2.000,0041818 Investicije v športne objekte 2.000,002.000,00 100,00,00
2.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000,002.000,00 100,00,00

7.433,0041829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 6.440,006.440,00 115,4993,00
2.000,00402001 Čistilni material in storitve 850,00850,00 235,31.150,00

2.000,00402200 Električna energija 2.000,002.000,00 100,00,00

1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,00,00

100,00402203 Voda in komunalne storitve 310,00310,00 32,3-210,00

200,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 280,00280,00 71,4-80,00

1.200,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,001.000,00 120,0200,00

933,00402504 Zavarovalne premije za objekte 1.000,001.000,00 93,3-67,00
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0,0041831 Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani 51.793,4051.793,40 0,0-51.793,40
0,0042040119 Društveni prostori pri ŠD 50.000,0050.000,00 0,0-50.000,00

0,0042080430 Projektna dokumentacija 1.793,401.793,40 0,0-1.793,40

394.290,0719 IZOBRAŽEVANJE 378.538,41377.538,41 104,215.751,66

266.419,201902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 257.393,54257.393,54 103,59.025,66

266.419,2019029001 Vrtci 257.393,54257.393,54 103,59.025,66

242.393,5441901 Plačila vrtcu 242.393,54242.393,54 100,00,00
240.478,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 240.478,00240.478,00 100,00,00

1.915,5441330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 1.915,541.915,54 100,00,00

2.525,6641910 VVZ Sveta Ana - nakup opreme 0,000,00 ---2.525,66
2.525,6643230002 VVZ Sveta Ana -nakup opreme za vrtec 0,000,00 ---2.525,66

21.500,0041922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 15.000,0015.000,00 143,36.500,00
21.500,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 15.000,0015.000,00 143,36.500,00

83.870,871903 Primarno in sekundarno izobraževanje 77.144,8776.144,87 108,76.726,00

83.870,8719039001 Osnovno šolstvo 77.144,8776.144,87 108,76.726,00

61.719,7741902 OŠ - materialni stroški 53.719,7753.719,77 114,98.000,00
55.222,9141330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 53.222,9153.222,91 103,82.000,00

496,8641330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 496,86496,86 100,00,00

6.000,0041330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 0,000,00 ---6.000,00

481,2841903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju 481,28481,28 100,00,00
481,2841330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 481,28481,28 100,00,00

7.204,5041904 OŠ - dodatne dejavnosti 7.204,507.204,50 100,00,00
3.478,7141330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 3.478,713.478,71 100,00,00

2.288,7741330208 OŠ Sveta Ana - varstvo vozačev 2.288,772.288,77 100,00,00

1.437,0241330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.437,021.437,02 100,00,00
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5.349,3241905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 5.349,324.349,32 100,00,00
1.000,0040299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.000,000,00 100,00,00

2.874,1743230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 2.874,172.874,17 100,00,00

1.475,1543230001 OŠ Sveta Ana - investicijsko vdrževalna dela 1.475,151.475,15 100,00,00

5.000,0041914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih  osnovne šole 5.000,005.000,00 100,00,00
5.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,005.000,00 100,00,00

4.116,0041916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane 5.390,005.390,00 76,4-1.274,00
230,00402001 Čistilni material in storitve 400,00400,00 57,5-170,00

1.500,00402200 Električna energija 2.000,002.000,00 75,0-500,00

500,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 50,0-500,00

100,00402203 Voda in komunalne storitve 200,00200,00 50,0-100,00

110,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 90,0090,00 122,220,00

1.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,001.000,00 100,00,00

676,00402504 Zavarovalne premije za objekte 700,00700,00 96,6-24,00

44.000,001906 Pomoči šolajočim 44.000,0044.000,00 100,00,00

44.000,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 44.000,0044.000,00 100,00,00

44.000,0041907 Regresiranje prevozov v šolo 44.000,0044.000,00 100,00,00
44.000,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 44.000,0044.000,00 100,00,00

143.344,0820 SOCIALNO VARSTVO 144.144,08146.844,08 99,4-800,00

10.000,002002 Varstvo otrok in družine 10.000,0010.000,00 100,00,00

10.000,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 10.000,0010.000,00 100,00,00

7.500,0042002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka 7.500,007.500,00 100,00,00
500,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,00500,00 100,00,00

7.000,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 7.000,007.000,00 100,00,00

1.000,0042003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 1.000,001.000,00 100,00,00
1.000,0041199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.000,001.000,00 100,00,00
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1.500,0042004 Svetovalni centri v pomoč družini 1.500,001.500,00 100,00,00
1.500,0041330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.500,001.500,00 100,00,00

133.344,082004 Izvajanje programov socialnega varstva 134.144,08136.844,08 99,4-800,00

14.959,0820049001 Centri za socialno delo 15.759,0815.759,08 94,9-800,00

14.259,0842006 Delovanje CSD Lenart 14.259,0814.259,08 100,00,00
14.259,0841330200 CSD Lenart - materialni stroški 14.259,0814.259,08 100,00,00

700,0042012 Splošno koristno delo 1.500,001.500,00 46,7-800,00
700,0041199906 Stroški splošno koristnega dela 1.500,001.500,00 46,7-800,00

31.000,0020049002 Socialno varstvo invalidov 31.000,0033.700,00 100,00,00

31.000,0042011 Financiranje družinskih pomočnikov 31.000,0033.700,00 100,00,00
31.000,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku 31.000,0033.700,00 100,00,00

84.500,0020049003 Socialno varstvo starih 84.500,0084.500,00 100,00,00

84.500,0042009 Financiranje domskega varstva 84.500,0084.500,00 100,00,00
84.500,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 84.500,0084.500,00 100,00,00

2.885,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.885,002.885,00 100,00,00

2.885,0042007 Sofinanciranje  delovanja OZ RK Lenart 2.885,002.885,00 100,00,00
2.885,0041200004 Območno združenje RK Lenart 2.885,002.885,00 100,00,00

2.180,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 7.500,007.500,00 29,1-5.320,00

2.180,002201 Servisiranje javnega dolga 7.500,007.500,00 29,1-5.320,00

2.180,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 7.500,007.500,00 29,1-5.320,00

2.180,0042201 Odplačila zadolževanja 7.500,007.500,00 29,1-5.320,00
180,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 500,00500,00 36,0-320,00

0,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 3.000,003.000,00 0,0-3.000,00

2.000,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 4.000,004.000,00 50,0-2.000,00
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28.604,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 27.000,0025.000,00 105,91.604,00

23.604,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 22.000,0020.000,00 107,31.604,00

23.604,0023029001 Rezerva občine 22.000,0020.000,00 107,31.604,00

23.604,0042301 Rezerva za naravne nesreče 22.000,0020.000,00 107,31.604,00
23.604,00409100 Proračunska rezerva 22.000,0020.000,00 107,31.604,00

5.000,002303 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,00,00

5.000,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,00,00

5.000,0042302 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,00,00
5.000,00409000 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,00,00
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41 REŽIJSKI OBRAT 96.841,5794.784,70115.828,40 102,22.056,87

43.545,0706 LOKALNA SAMOUPRAVA 41.176,4032.973,40 105,82.368,67

43.545,070603 Dejavnost občinske uprave 41.176,4032.973,40 105,82.368,67

36.075,0706039001 Administracija občinske uprave 34.371,4026.368,40 105,01.703,67

22.163,5840613 Stroški dela režijskega obrata 22.391,0014.167,00 99,0-227,42
15.200,00400000 Osnovne plače 16.000,0010.000,00 95,0-800,00

1.950,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1.200,00800,00 162,5750,00

778,00400100 Regres za letni dopust 728,00485,00 106,950,00

1.220,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.220,00820,00 100,00,00

0,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 200,000,00 0,0-200,00

1.480,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.480,00980,00 100,00,00

1.190,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.190,00790,00 100,00,00

93,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 93,0062,00 100,00,00

12,00401200 Prispevek za zaposlovanje 12,008,00 100,00,00

18,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 18,0012,00 100,00,00

70,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 150,00110,00 46,7-80,00

152,58402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 0,000,00 ---152,58

0,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 100,00100,00 0,0-100,00

13.911,4940624 Stroški dela vzdrževalca 11.980,4012.201,40 116,11.931,09
9.320,00400000 Osnovne plače 7.630,007.630,00 122,21.690,00

888,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 770,00770,00 115,3118,00

692,04400100 Regres za letni dopust 484,40484,40 142,9207,64

1.050,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.050,001.050,00 100,00,00

280,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 280,00280,00 100,00,00

0,00400400 Sredstva za nadurno delo 200,00400,00 0,0-200,00

900,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 830,00830,00 108,470,00

665,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 610,00610,00 109,055,00

55,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 50,0050,00 110,05,00

6,20401200 Prispevek za zaposlovanje 6,006,00 103,30,20

10,25401300 Prispevek za starševsko varstvo 10,0010,00 102,50,25

45,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 60,0081,00 75,0-15,00
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7.470,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.805,006.605,00 109,8665,00

2.720,0040614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 2.155,001.955,00 126,2565,00
1.300,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.200,001.100,00 108,3100,00

765,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00200,00 255,0465,00

155,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 155,00155,00 100,00,00

500,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 500,00500,00 100,00,00

2.000,0040615 Investicijsko opremljanje režijskega obrta 2.000,002.000,00 100,00,00
2.000,00420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 2.000,002.000,00 100,00,00

2.750,0040616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 2.650,002.650,00 103,8100,00
400,00402100 Uniforme in službena obleka 300,00300,00 133,3100,00

300,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00300,00 100,00,00

50,00402402 Stroški prevoza v državi 50,0050,00 100,00,00

2.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.000,002.000,00 100,00,00

11.696,5010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 4.108,3037.355,00 284,77.588,20

11.696,501003 Aktivna politika zaposlovanja 4.108,3037.355,00 284,77.588,20

11.696,5010039001 Povečanje zaposljivosti 4.108,3037.355,00 284,77.588,20

11.696,5040617 Program javnih del 4.108,3037.355,00 284,77.588,20
7.385,00400000 Osnovne plače 2.677,0024.300,00 275,94.708,00

1.055,00400100 Regres za letni dopust 461,002.200,00 228,9594,00

776,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 230,002.500,00 337,4546,00

412,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 110,001.400,00 374,6302,00

990,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 353,003.200,00 280,5637,00

665,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 237,002.100,00 280,6428,00

51,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 17,00150,00 300,034,00

5,50401200 Prispevek za zaposlovanje 2,0020,00 275,03,50

7,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 4,0035,00 175,03,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,00550,00 ---0,00

150,00402100 Uniforme in službena obleka 17,30900,00 867,1132,70

200,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 0,000,00 ---200,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

41 - REŽIJSKI OBRAT

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.000,002.000,00 100,00,00

2.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 2.000,002.000,00 100,00,00

2.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.000,002.000,00 100,00,00

2.000,0041318 Urejanje občinskih cest 2.000,002.000,00 100,00,00
2.000,0040229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti 2.000,002.000,00 100,00,00

39.600,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 47.500,0043.500,00 83,4-7.900,00

39.600,001603 Komunalna dejavnost 47.500,0043.500,00 83,4-7.900,00

39.600,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 47.500,0043.500,00 83,4-7.900,00

39.600,0041615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 47.500,0043.500,00 83,4-7.900,00
12.000,0040229903 Vzdrževanje pokopališč 9.000,005.000,00 133,33.000,00

27.600,0042040120 Ograja na pokopališču 38.500,0038.500,00 71,7-10.900,00
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

2015 - Sprejet p. 20152 - Veljavni p. 201503 - Rebalans

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

40 OBČINSKA UPRAVA 66.666,7266.666,7266.666,72 100,00,00

66.666,7222 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 66.666,7266.666,72 100,00,00

66.666,722201 Servisiranje javnega dolga 66.666,7266.666,72 100,00,00

66.666,7222019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 66.666,7266.666,72 100,00,00

66.666,7242201 Odplačila zadolževanja 66.666,7266.666,72 100,00,00
66.666,72550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,7266.666,72 100,00,00
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2015 - 2018

Proračun Občine Sveta Ana

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2015 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

40 OBČINSKA UPRAVA 4.390.626 842.989 1.169.597 2.228.990 1.111.990 90.490

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 172.897 73.159 12.300 9.800 9.800 10.800

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 26.390 2.000 4.000 3.000 3.000 2.000

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 26.390 2.000 4.000 3.000 3.000 2.000

OB181-08-0001 Regionalni razvojni projekti 26.390 2.000 4.000 3.000 3.000 2.00031.12.201901.01.20080

26.390 2.000 4.000 3.000 3.000 2.000PV - Lastna proračunska sredstva

0603 Dejavnost občinske uprave 146.507 71.159 8.300 6.800 6.800 8.800

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 146.507 71.159 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 8.898 2.000 1.000 1.000 1.00031.12.201901.01.20080

31.354 8.898 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 39.780 0 0 0 031.12.201501.01.201540.000

0 39.780 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-15-0009 Energetska sanacija občinske stavbe 0 12.981 0 0 0 031.12.201623.09.20150

0 12.981 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2015 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 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 11.098 388.348 800.000 0 0

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 20.000 11.098 388.348 800.000 0 0

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 20.000 11.098 388.348 800.000 0 0

OB181-14-0002 Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja v Sv.Ani 10.000 10.000 370.000 800.000 0 031.12.201701.01.20141.200.000

10.000 10.000 370.000 800.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0003 Priprava tople vode s solarnimi sistemi 10.000 1.098 18.348 0 0 031.12.201701.01.201467.064

10.000 1.098 18.348 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 741.612 249.678 186.000 213.000 292.000 12.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 741.612 249.678 186.000 213.000 292.000 12.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 158.608 231.678 177.000 208.000 287.000 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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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2015 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

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 8.000 832 0 3.000 2.000 2.00031.12.201401.01.20140

8.000 832 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 29.000 42.000 0 0 031.12.201601.01.201572.000

0 29.000 42.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

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 56.983 0 0 0 031.12.201501.01.201556.984

0 33.777 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 23.206 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 13.000 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

OB181-15-0008 Prometna signalizacija-talne oznake 0 13.000 0 0 0 031.12.201501.09.201513.000

0 13.000 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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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2015 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.178.125 64.100 290.000 1.025.000 705.000 25.000

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.178.125 64.100 290.000 1.025.000 705.000 25.000

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.178.125 64.100 290.000 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 5.000 250.000 1.000.000 680.000 031.12.201801.01.20141.960.000

10.000 5.000 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 39.100 20.000 0 0 031.12.201701.01.20140

10.000 39.100 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.337.175 416.323 201.830 128.000 82.000 20.000

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 32.800 43.361 0 5.000 25.000 0

16029003 Prostorsko načrtovanje 32.800 43.361 0 5.000 25.000 0

OB181-09-0011 Program opremljanja stavbnih zemljišč 0 6.624 0 0 0 031.12.201501.01.200911.600

0 6.624 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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financiranja
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1603 Komunalna dejavnost 240.880 117.962 1.000 68.000 17.000 0

16039001 Oskrba z vodo 225.926 43.362 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 0 1.000 3.000 2.000 031.12.201901.01.20080

25.374 0 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 18.014 0 0 0 031.12.201501.05.201516.000

0 18.014 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.943 27.600 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 27.600 0 0 0 031.12.201501.01.201538.500

0 27.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 6.011 47.000 0 0 0 0

OB181-13-0005 Javna razsvetljava na športnem igrišču Lokavec 0 24.000 0 0 0 031.12.201502.01.201415.000

0 24.000 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 23.000 0 0 0 031.12.201501.05.20158.000

0 23.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 20.000 40.000 150.830 0 0 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 20.000 40.000 150.830 0 0 0

OB181-07-0067 Večstanovanjski objekt (nakup stanovanj) 20.000 40.000 150.830 0 0 031.12.201701.01.20140

0 0 71.862 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

20.000 40.000 78.968 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 2.000 52.000 1.000 1.000 1.000

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 267.346 2.000 52.000 1.000 1.000 1.000

18059001 Programi športa 267.346 2.000 52.000 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 0 50.000 0 0 031.12.201501.01.201251.793

0 0 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 603.731 11.875 9.363 8.490 8.490 7.990

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 0 2.526 0 0 0 0

19029001 Vrtci 0 2.526 0 0 0 0

OB181-15-0010 VVZ Sveta Ana - nakup opreme 0 2.526 0 0 0 031.12.201501.10.20152.526

0 2.526 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

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

4.390.626 842.989 1.169.597 2.228.990 1.111.990 90.490Skupaj NRP:

699.680 0 200.000 700.000 400.000 0PV-EU PV - EU sredstva

3.423.564 733.049 893.435 1.494.264 707.790 86.290PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

165.446 109.940 76.162 34.726 4.200 4.200PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

4.288.690 842.989 1.169.597 2.228.990 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 



 

 

88 

 

 Stavbno zemljišče, parc.št. 78/2, k.o. Lokavec, v izmeri 25.314 m
2
 

 

 

 

 

 Stavbno zemljišče, parc.št. 411/2, k.o. Lokavec, v izmeri 1.675 m
2
 

 Stavbno zemljišče, parc.št. 411/4, k.o. Lokavec, v izmeri 23 m
2
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 Stavbno zemljišče, parc.št. 301/15, k.o. Kremberk , v izmeri 461 m
2
 

 

 

 Stavbno zemljišče, parc.št. 28/4, k.o. Krivi vrh , v izmeri 137 m
2
 

 Stavbno zemljišče, parc.št. 31/4, k.o. Krivi vrh , v izmeri 430 m
2
 

 Stavbno zemljišče, parc.št. 31/5, k.o. Krivi vrh , v izmeri 346 m
2
 

 Stavbno zemljišče, parc.št. 31/6, k.o. Krivi vrh , v izmeri 136 m
2
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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     2 1 1 

 III        

 IV        

 V        

 VI        

 VII +VIII+IX 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ (III)  0 0 0 0 1 1 1 

SKUPAJ (I+II+III)  7,2 7,2 7,2 7,2 8 8 8 



92 

 

 

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 dve delovni mesti za določen čas (1 

leto in za 5 mesecev). 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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PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA 

 

ZA LETO 2015 
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UVOD  
 

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim župan v 

proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov kot tudi na 

strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki 

in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. 

 

Na prihodkovni strani proračuna največje spremembe prinaša pričetek veljavnosti novele Zakona o 

izvrševanju proračun za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 101/13, 9/14 ZRTVS-1A, 25/14 ZSDH-1, 

38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15) (v nadaljevanju: ZIPRS 1415-F). Z novelo 

ZIPRS 1415-F je povprečna za obdobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015, ki je bila z 

Dogovorom o višini povprečnine za leto 2015 in prej veljavnim ZIPRS 1415 določena povprečna 

500,83 evra, določena v višini 519,00 evrov.  

 

V letu 2015 bodo z vidika izračuna primerne porabe tako uveljavljena tri obdobja: 

 prvi izračun upošteva povprečnino v višini 525 evra, 

 drugi izračun upošteva povprečnino v višini 525 evra 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 519 evra.  

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 

 

 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  1.377.824 211.915 715.376 104.788 820.164 

 

Skupaj nakazila Doh. v letu 2015 Skupaj nakazila FI v letu 2015 Skupaj nakazila Doh. in FI v l. 2015 

1.359.200 239.729 1.598.929 

 

Na odhodkovni strani proračuna se z rebalansom zagotavljajo dodatna sredstva na posameznih 

proračunskih postavkah, kjer se je glede na realizacijo ali potrebe izkazalo, da je to nujno potrebno. Na 

postavkah, kjer se predvideva nižja realizacija, kot je bila planirana se je obseg sredstev ustrezno 

znižal. 
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1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Z rebalansom proračuna Občine Sveta Ana za leto 2015 se načrtujejo prihodki v višini 2.338.722 

evrov, kar je za 1,6 % več od trenutno veljavnega proračuna.  

 

1.1 PRIHODKI PRORAČUNA 
 

1.1.1 Davčni prihodki ( 70 ) 
 

Davčni prihodki se planirajo v višini 1.459.501 evrov in so za 1,9 % nižje planirani od trenutno 

veljavnega poračuna.  

 

 Davki na dohodek in dobiček ( 700 ) 

Povprečnina se na podlagi novele ZIPRS 1415-F za obdobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015 

določi v višini 519 evrov. Tako se prihodki od dohodnine v rebalansu načrtovani v višini 1.359.200 

evrov oz. 2,5 % manj od trenutno veljavnega proračuna.     

 

 Davki na premoženje ( 703 ) 

Davki na premoženje so v rebalansu načrtovani v višini 65.625 evrov in jih glede na veljavni proračun 

zvišujemo za 11 %. 

Glede na trenutno realizacijo smo v planu znižali konto davek na dediščine in darila in povečali konto 

davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb. 

  

 Domači davki na blago in storitve ( 704 ) 

Davki na blago in storitve so v rebalansu načrtovani v višini 34.676 evrov kar je za 0,7 % več od 

veljavnega proračuna. 

 

1.1.2 Nedavčni prihodki ( 71 ) 
 

V rebalansu proračuna se načrtujejo prihodki v višini 402.719 evrov, kar je za 5,5 % več od veljavnega 

proračuna. 

 

 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710 ) 

Glede na trenutno realizacijo se  z rebalansom planira povečanje sredstev na kontu prihodki od 

najemnin za stanovanja in na kontu prihodki iz naslova podeljenih koncesij.  
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Z rebalansom povečujemo tudi konto prihodki od najemnina za opremo. Gre za prihodke, katere 

občina doseže z najemom gospodarske javne infrastrukture.  V letu 2015 se bo na podlagi letne 

pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture vodovodnih objektov opravil poračun 

najemnina za leto 2014 v višini 27.388 evrov. 

 

 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 ) 

Z rebalansom se planirajo nižji prihodki na kontu prihodki plačila ekonomske cene programa vrtca.  

 

 Drugi nedavčni prihodki ( 714 ) 

V tej skupini se planira zvišanje prihodkov na  kontu 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. V mesecu juliju je občina bila obveščena, 

da so bila sredstva za izvajanje programa javnih del za Občino Sveta Ana dodatno odobrena, zato je 

občina v mesecu avgustu in septembru zaposlila 2 javna delavca za katera bo prejela 65% in 95%  

sredstev s strani Zavoda za zaposlovanje. 

 

1.1.3 Kapitalski prihodki ( 72 ) 
 

Občina je glede na trenutno stanje v letu 2015 prodala tri parcela v naselju Lokavec. Glede na trenutno 

parcelacijo so še tri parcele namenjene prodaji.  

 

1.1.4 Transferni prihodki ( 74 ) 
 

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 404.502 evrov, kar je za 

20,9 % več kot je trenutno veljaven proračun. Z novelo ZIPRS 1415-F se določa obveznost državnega 

proračuna iz naslova finančne izravnave občini v višini 239.729 evrov.  

Vlada RS je s sklepom št. 41008-7/2015 z dne 21. 5. 2015 sprejela Program odprave posledic 

neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 12. in 16. septembrom z izhodišči za izvedbo v letu 

2015 s katerim je zagotovila sredstva za obnovo poškodovane lokalne infrastrukture. Občina Sveta 

Ana je dne 26. 6. 2015 podala vlogo za sredstva za sanacijo plazu na JP 704311 Krivi Vrh-

Kremberk-Žice. Za naveden plaz je s strani države dodeljenih 18.583,70 evrov, kot poseben transfer 

ravni občine, za plačilo obnovitvenih del pri odpravi posledic poplav. Trenutna realizacija na kontu 
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740004 – druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo izkazuje zatečeno stanje, 

zato z rebalansom znižujemo planirane prihodek v višini 36,3 %.  

 

 

 

1.2 ODHODKI PRORAČUNA 
 

Načrtujejo se odhodki v višini 2.206.790 evrov, kar je za 5,4 % manj od trenutno veljavnega 

proračuna. 

1.2.1 Tekoči odhodki (40)  
 

Tekoči odhodki se v rebalansu načrtujejo v znesku 761.764 evrov.  

 

  Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) 

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo 

sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke - javnih 

uslužbencev občinske uprave, župana. V rebalans smo vključili tudi stroške plač zaposlenih preko 

javnih del. Tako načrtujemo 197.792 evrov odhodkov. 

 

 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) 

Sredstva so načrtovana v višini 30.357 evrov za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost 

javnim uslužbencem  občinske uprave, župana  ter zaposlenih preko javnih del. Prispevki delodajalcev 

za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih plačujejo delodajalci za posamezne vrste 

obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih se obračunajo v skupni višini 16,1 % in zajemajo: 

prispevek na pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 8,85 %, prispevek za obvezno zdravstveno 

zavarovanje 6,56 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 %, prispevek za 

zaposlovanje 0,6 % in prispevek za starševsko varstvo 0,1 %. V rebalansu načrtujemo 502.798 evrov 

odhodkov. 

 

 Izdatki za blago in storitve (402) 

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za 

opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino 

opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitev 

itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, kotizacij za 

seminarje in povračila za službena potovanja,  plačila članom različnih komisij in odborov, članarine, 

plačila poštnin, storitev plačilnega prometa in bančnih storitev.  
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 Plačila domačih obresti (403) 

Plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov za izgradnjo športne dvorane načrtujemo v višini 2.000 

evrov 

 Rezerve (409) 

Predvideni izdatki v  proračunu za leto 2015, zajemajo proračunsko rezervo občine in splošno 

proračunsko rezervacijo. Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so 

namenjena programom pomoči v primerih naravnih nesreč.  Načrtovana sredstva splošne proračunske 

rezervacije  so v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za financiranje nepredvideni nalog, 

za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v 

proračunu niso bile zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Z rebalansom proračuna se zagotovijo 

dodatna sredstva za proračunsko rezervo za naravne nesreče in se oblikuje v višini 1,5 % primerne 

porabe občine. 

1.2.2 Tekoči transferi (41)  
 

Se v rebalansu načrtujejo v višini 609.036 evrov. 

 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so planirani v višini 432.828 evrov in zajemajo vsa plačila 

namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k 

družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za 

posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne 

opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine 

zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti,  regresiranje prevozov v šolo in iz 

šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in 

drugih transferov.  

 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412) 

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnim organizacijam in 

ustanovam (podskupina 412). Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva 

(kulturna, športna, humanitarna, invalidska in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem 

interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje 

dejavnost države. Z rebalansom načrtujemo 32.946 evrov odhodkov. 

 Drugi tekoči domači transferi (413) 

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere  občinam, tekoče transfere v sklade socialnega 

zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. V sklopu tekoči transferov v 

skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega 

zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi v 

javne zavode so v proračunu  namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, 

šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino. Z rebalansom 

proračuna je potrebno uskladiti sredstva glede na dejanske potrebe, zato se načrtujejo sredstva v višini 

143.263 evra. 

1.2.3 Investicijski odhodki (42) 
 

Za investicije se v rebalansu načrtujejo sredstva v višini 801.357 evrov. 
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 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420) 

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (podskupina 

420) to je zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih 

bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo 

nadzor in investicijski inženiring. Z rebalansom proračuna je potrebno investicijska sredstva uskladiti 

glede na dejanske potrebe in se načrtujejo sredstva v višini 801.358 evra.  

1.2.4 Investicijski transferi (43)  
 

Se v rebalansu načrtujejo v višini 34.631 evrov. 

 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431) 

 V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskim društvom za sofinanciranje nakupa 

gasilske opreme iz sredstev proračuna ter iz namenskih sredstev požarne takse. Zajeta so tudi sredstva 

za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav. Skupaj načrtovana sredstva znašajo 27.756 

evrov. 

 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432) 

Investicijski transferi se nanašajo na transfere javnim zavodom za sofinanciranje opreme in so 

načrtovana v višini 6.875 evrov.  

 

2. RAČUN FINANCIRANJA 
 

 Odplačila domačega dolga (550)  

Sredstva so planirana za odplačilo dolga po obstoječi kreditni pogodbi. Načrtujejo se v višini 66.666 

evrov. 

 

3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB V POSEBNEM DELU 

PRORAČUNA 
 

3.1 (10) OBČINSKI SVET  
 

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta 

10101 – Sejnine za občinski svet in odbore       Vrednost: 5.400 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

10102 – Sofinanciranje političnih strank                    Vrednost: 1.500 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 
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10103 – Stroški izobraževanja                              Vrednost:  750 € 

V  rebalansu se načrtujejo sredstva za izobraževanje občinskih svetnikov v višini 750 evrov. 

 

10107 – Povračilo stroškov volilne kampanje                        Vrednost: 204,93 € 

Občina je realizirala nakazilo sredstev povračila stroškov volilne kampanje 

 

3.2 (20) NADZORNI ODBOR 
 

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

20201 – Sejnine za nadzorni odbor       Vrednost: 1.600 € 

20203-  Materialni stroški nadzornega odbora        Vrednost:   400 € 

Planirana sredstva na podprogramu ostajajo z rebalansom nespremenjena. 

 

3.3 (30) ŽUPAN  
 

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

30100 - Plače poklicnim funkcionarjem-plače in prispevki   Vrednost: 58.815 € 

Postavka v planu rebalansa se poveča za 0,2 %, zaradi povečanja sredstev na kontu dodatek 

na delovno dobo. 

 

30101 – Članarine           Vrednost: 2.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

  

30102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana      Vrednost: 8.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

30103 - Nadomestilo plače podžupana        Vrednost: 2.450 € 

Za izplačila nadomestila opravljanja funkcije podžupana se načrtujejo sredstva v višini 2.450 

evrov in se znižajo za 21,5 % glede na trenutno veljavni proračun.   

 

30105 - Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana     Vrednost: 1.210 € 

Postavka se poveča za 9,1 % glede na trenutno realiziran proračun. 

 

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

30401 - Nagrada odličnjakom in nadarjenim       Vrednost: 3.050 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

30402 – Pokroviteljstvo občine          Vrednost: 6.500 € 

Postavka se poveča za 8,3 % glede na trenutno realizacijo proračuna.  
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3.4 (40) OBČINSKA UPRAVA  
 

Podprogram: 04039001 Informacijska infrastruktura 

40404 – Izdelava in vzdrževanje spletne strani občine             Vrednost: 1.557,92 € 

Trenutna realizacija načrtuje zmanjšanje stroškov konta za nakup strojne računalniške opreme 

(nakup izdelave spletne strani).  

 

40405 – Obveščanje domače in tuje javnosti        Vrednost: 1.100 € 

S pogodbo o oglaševanju mesečne oddaje za občino Sveta Ana, ki je sklenjena z Radiom 

Slovenske gorice so trenutno realizirane tri oddaje od skupno štirih. V rebalansu se načrtuje 

znižanje sredstev za 9,3 %.  

 

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

40401 – Stroški občinskega praznika         Vrednost: 6.000 €   

Postavka planiranih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

40610 – Druge oblike povezovanja občin        Vrednost: 2.000 €  

Realizacija na postavki bo konec leta izkazovala stanje izvedbe pogodbe v okviru priprave 

projektnega predloga »Samooskrbe regije«, ki jo izvaja Mariborska razvojna agencija p.o..  

 

40618 – Sofinanciranje Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric 

                                                                                                                          Vrednost: 2.332 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave 

40601 – Stroški dela občinske uprave           Vrednost: 134.397,13 € 

Na proračunski postavki so načrtovani 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 načrtujejo odhodki 

v višini 134.397 evrov  oz. 0,2 % manj od trenutno veljavnega proračuna. Odhodki se znižajo 

na kontu sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela in na kontu sredstva za 

delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. 

 

40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave           Vrednost: 29.700 €  

Glede na trenutno realizacijo veljavnega proračuna navedene odhodke znižujemo za 14,4 %. 

Znižujejo se naslednji konti; pisarniški in splošni material (29,2%), stroški oglaševalskih 

storitev (40 %), električna energija (10 %) in poraba kuriv in stroški ogrevanja (11,1 %).   
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40604 – Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih              Vrednost: 690 € 

V rebalansu načrtujemo povečanje v višini 15 % . 

 

40605 – Pogodbena dela                 Vrednost: 7.075,59 €  

Z rebalansom se znižujejo sredstva na kontu plačila avtorskih honorarjev, kateri izkazuje 

stroške avtorske pogodbe za lektoriranje Aninih novic. Sredstva za plačilo opravljenega dela 

po podjemi pogodbi (vožnja avtobusa za šolske in druge prevoze) so načrtovana v višini 5.600 

evrov in jih znižujemo za 40,40 % glede na trenutno veljavni proračun. 

 

40619 – Stroški skupne občinske uprave         Vrednost: 6.675 € 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo z dne 13.1.2012 in finančnim načrtom organa za leto 2015, bo občina financirala 

izvajanje skupne službe v višini 6.675 evrov.  

 

40603 – Stroški službenih potovanj                                    Vrednost: 1.580 € 

Postavka v planu ostaja nespremenjena. 

 

40606 – Tekoče vzdrževanje objektov in opreme     Vrednost: 23.350 €  

Postavko proračuna povečujemo na kontu tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme. 

Občina je naročila pri podjetju Realis d.o.o. storitev vzpostavitev dodatnih evidenc NUSZ za 

potrebe izdaje odločb o nadomestilu za stavbna zemljišča.   

 

40607 – Investicijsko opremljanje občinske uprave    Vrednost: 55.280 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

40608 – Stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave   Vrednost: 12.050 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

40623 – Energetske izkaznice stavb       Vrednost: 2.500 € 

V rebalansu se planirajo sredstva v višini 2.500 evrov. Projekt je realiziran.  

 

40625 – Energetska sanacija občinske stavbe     Vrednost: 12.981 € 

Občina bo pristopila k energetski sanacija občinske stavbe. Občinska zgradba je še edina 

javna zgradba, katera ni energetsko sanirana in zato nastajajo večji obratovalni stroški. V 

rebalans smo vključili stroške priprave projektne dokumentacije.   

 

 

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

40703 – Tekoči stroški zaščite in reševanja        Vrednost: 2.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

40701 – Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana    Vrednost: 12.277 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 
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40702 – Investicije v gasilstvo         Vrednost: 7.756 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

 

Podprogram 08029001 Prometna preventiva   

40801 – Sveta za preventivo                            Vrednost: 100 € 

Z rebalansom znižujemo planirana sredstva. 

 

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti 

40621 – Program javnih del          Vrednost: 8.133 € 

Z rebalansom proračuna je potrebno sredstva uskladiti glede na dejanske potrebe in sicer na kontu 

Knjižnica Lenart. Občina Sveta Ana je naročnik programa izvajanja javnih del za območje UE Lenart. 

Na podlagi sklenjene pogodbe med občinami na območju UE Lenart o sofinanciranju programa 

izvajanja javnih del v Knjižnici Lenart, si bo občina refundirala sredstva v višini 87,76 %. 

 

Podprogram:110390023 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

41105 – Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo     Vrednost: 477 € 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo je zaključen. 

Dodeljena so sredstva v višini 476,92 evrov Lovski družini Sveta Ana, zato z rebalansom 

načrtujemo znižanje na kontu poraba koncesijske dajatve za 26,6 % glede na trenutno 

veljaven proračun.  

 

Podprogram 12069001: Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

41202 – Izgradnja daljinskega ogrevanja v Sveti Ani      Vrednost: 10.000 €

   

Po napovedih ministrstva o objavi javnih razpisov za spodbujanje rabe obnovljivih virov se je 

občina namerava prijaviti na razpis. Ker razpisov v letošnjem letu ne bo, smo v rebalansu 

postavko znižali glede na trenutno realizacijo v proračunu. 

 

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

                                                                                                                                        Vrednost: 1.098 € 

Obrazložitev enaka kot na postavki 41202. 

  

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

41315 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest                         Vrednost: 225.161 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 
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Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

41304 –Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana (2014)                    Vrednost: 72.694,86 € 

Ker je projekt fizično in finančno zaključen smo v rebalansu uskladili stanje glede na realizacijo. 

Gre za projekt: Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana (2014) in sicer modernizacija 

odcepov cest :  

 LC 203-312 (Zg. Porčič-Froleh-Zg. Žerjavci), 

 JP 704-571 (Zg. Ščavnica-Nasova). 

   

41319 –Projekti (pločniki, križišča, ulice itd.)                      Vrednost: 23.000 € 

V planu rebalansa ostajajo načrtovana sredstva nespremenjena. 

41320 – Krožno križišče in pločnik na regionalni cesti R3-730  Vrednost: 50.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

41322 – Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana                            Vrednost: 56.982,69 € 

Na podlagi javnega razpisa za modernizacijo ceste JP 104- 021 ( Zg. Ščavnica – Nasova – Apače ) v 

dolžini 550 m, je kot najugodnejši ponudnik bilo izbrano Cestno podjetje Murska Sobota d.d. v znesku 

55.227,07 evrov. V projektu so zajeti še stroški izdelave DIIP-a in nadzora investicije. Glede na 

realizacijo postavke znižujemo sredstva za 43 %  na trenutno veljavni proračun. 

41324 – Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana (2015)                   Vrednost: 29.000 € 

V rebalans proračuna vključujemo novo postavko projekt modernizacija ceste JP 704 -441 Dražen Vrh 

(Senekovič - Peserl), I. faza v znesku 29.000 evrov. 

I. faza zajema izkop materiala vključno z izkopom za propuste in ostale elemente odvodnjavanja ter 

komplet izvedbe tampona iz drobljenca.  

 

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa 

41323 – Prometna signalizacija         Vrednost: 13.000 € 

Za investicijsko vzdrževanje in popravilo talnih cestnih signalizacij se v rebalansu načrtujejo sredstva 

v znesku 13.000 €. 

 

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava 

41305 – Vzdrževanje javne razsvetljave in poraba električne energije   Vrednost: 25.000 € 

Glede na trenutno realizacijo in načrtovane odhodke do konec leta, se v planu proračuna 

znižajo sredstva na kontu tokovina za javno razsvetljavo (6,2%). 
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Podprogram: 14039001 Promocija občine 

41404 – Pospeševanje razvoja turizma     Vrednost: 19.500 €

  

Znižujejo se odhodki na kontu založniške in tiskarske storitve in kontu izdatki za 

reprezentanco. Občina namerava do konec leta realizirati še izdelavo promocijskega filma v 

znesek 2.098,40 evrov in izdajo Kataloga likovnih del Antona Fašinga v znesku 1.500 evrov.    

 

41410 – Viničarja Pergarjev vrh – stavbna pravica           Vrednost: 500 € 

Postavka se ustrezno zniža glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 

 

41411 - Spominska soba dr. Romanu Lestniki        Vrednost: 1.000 € 

Postavka se ustrezno zniža glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 

 

41412 – Postičevi dnevi                                    Vrednost: 800 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

41413 – Kmečka tržnica             Vrednost: 200 € 

Postavka se ustrezno zniža glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 

 

 

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

41513 – Stroški izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki                                                                   

Vrednost: 1.500 € 

V rebalans se vključi nova postavka za izvedbo aktivnosti za podelitev koncesije za opravljanje 

lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana v znesku 1.500 

evrov. Izvedba aktivnosti bo vsebovala II. sklopa. I. sklop: Pripravo strokovnih podlag in odlokov za 

izvedbo postopka podelitve koncesije in II. sklop: Izvedbo postopka podelitve koncesije javne službe. 

   

41503 – Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav                    Vrednost: 62.700 € 

V rebalansu se dodatno načrtujejo sredstva v višini 4.100 evrov, za izgradnjo kanalizacijskih 

priključkov na območju Lokavca, Ledineka in Dražen Vrha. 

 

41509 – Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec       Vrednost: 4.500 €  

Postavka se ustrezno zniža glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 

 

41510 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani                    Vrednost: 5.000 € 

Postavka se ustrezno zniža glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 
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41511 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

               Vrednost: 35.500 €  

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

41512 – Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek                     Vrednost: 800 € 

Postavka se ustrezno zniža glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 

 

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje. 

41610 – Prostorski dokumenti občine                    Vrednost: 43.361,25 € 

V času izpeljave programa opremljanje stavbnih zemljišče za območje Občine Sveta Ana je občina 

zgradila javno kanalizacijsko omrežje z čistilno napravo v Lokavcu in v lanskem letu še v Ledineku in 

delu naselja Dražen Vrh, za kar bi bilo potrebno dodatno izdelati program opremljanja stavnih 

zemljišč z javnim  kanalizacijskim omrežjem na tem območju. Izdelovalec programa je predlagal 

vključitev javne kanalizacije na obeh območij v skupen program opremljanja stavbnih zemljišč, kar 

posledično pomeni nižje stroške izdelave programa opremljanja. 

 

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo 

41606 – Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov            Vrednost: 44.647,84 €  

V rebalansu se dodatno načrtujejo sredstva za projekt izgradnja vodovodnega cevovoda v dolžini 

1.100 m  (Zg. Ščavnica h.š. 40 – Rožengrunt h.š. 48) v višini 2.014,40 evrov.  

 

Podprogram: 16039003 Objekti za rekreacijo 

 41616 – Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme    Vrednost: 50.200 € 

Zaradi spremembe izvedbe objekta in pridobitev gradbene dokumentacije se dodatno načrtujejo 

sredstva za izgradnjo nadstrešnice ob športnem igrišču Sveta Ana in ureditev razsvetljave na športnem 

igrišču v Lokavcu.   

 

Podprogram: 16039004 Praznično urejanje naselij 

41617 – Prednovoletna okrasitev         Vrednost: 6.500 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

 

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti 

41618 – Stroški komunalne dejavnosti       Vrednost: 15.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 
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Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

   41611 – Spodbujanje stanovanjske gradnje         Vrednost: 40.000 € 

V letu 2015 bo občina pridobila gradbeno dovoljenje. 

  

 41619 – Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine                              Vrednost: 3.611 €  

Postavka se ustrezno zniža glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 

 

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

41608 – Stroški urejanja zemljišč      Vrednost: 100.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

 41613 – Obrtna cona            Vrednost: 80.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

Podprogram: 16069002 Nakup zemljišč 

41609 – Nakup zemljišč       Vrednost: 15.000 € 

Postavka načrtovanih 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 

41703 – Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje     Vrednost: 16.500 € 

Zaradi povečanja števila brezposelnih oseb, ki so prejemniki obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, se v rebalansu planira povečanje sredstev za 10 % glede na trenutno veljavni 

proračun. 

 

 

Podprogram: 17079002: Mrliško ogledna služba 

 41701 – Mrliško pregledna služba                   Vrednost: 4.800 € 

Postavka se ustrezno zviša glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 
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Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

41801 – Javni zavod – knjižnica Lenart               Vrednost: 26.820,51 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

 

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura 

41803 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in društva                  Vrednost: 6.464,07 € 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana je 

zaključen. Glede na dospele vloge, katere so izpolnjevale vse navedene pogoje razpisa, bo 

občina namenila 2,6% manj sredstev od načrtovanih.   

 

Podprogram 18039004: Mediji in avdiovizualna kultura 

41816 – Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur       Vrednost: 965 € 

Načrtovana sredstva se znižajo za 3,5 % glede na veljavni proračun. 

 

41828 – Izdaja medobčinskega časopisa        Vrednost: 2.600 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi 

   41820 – Kulturno-turistični center Sveta Ana          Vrednost: 8.150 € 

Postavka se ustrezno zniža glede na trenutno realizacijo in oceno stroškov do konec leta. 

 

41832 – Sofinanciranje društev, zvez in organizacij      Vrednost: 4.152 € 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v 

Občini Sveta Ana je zaključen. Glede na dospele vloge, katere so izpolnjevale vse navedene 

pogoje razpisa, bo občina namenila 17 % manj sredstev od načrtovanih. 

 

 

Podprogram: 18059001 Programi športa 

41812 – Sofinanciranje programov športa       Vrednost: 4.577 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

41818 – Investicije v športne objekte        Vrednost: 2.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

41829 – Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane                  Vrednost:7.433 €  

Postavka se ustrezno poveča glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 

 

41831 – Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani            Vrednost: 0 € 

V letu 2015 občina ne bo pristopila k izvedbi investicije.  



110 

 

 

 

Podprogram: 19029001 Vrtci 

41901 – Plačila vrtcu            Vrednost: 242.393,54 €  

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

41910 – VVZ Sveta Ana – nakup opreme               Vrednost: 2.525,66 €  

Načrtujejo se sredstva za nakup opreme dodatnega oddelka v vrtcu Sveta Ana. 

 

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

                                                                                                                       Vrednost: 21.500 € 

Z rebalansom se dodatno zagotovijo sredstva v višini 6.500 evrov. V šolskem letu 2014/2015 

vrtec Sveta Ana zaradi zasedenih normativov in pogojev ni imel možnosti dodatnega vpisa 

otrok, zato so starši otroke vpisali v vrtce izven matične občine. Šolsko leto 2015/2016 je v 

vrtcu dodatno 1 oddelek več in vrtec trenutno obiskuje 101 otrok.   

 

 

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo 

   41902 – OŠ materialni stroški                  Vrednost:55.222,91 € 

Postavka se ustrezno poveča glede na trenutno realizacijo proračuna in finančnega načrta 

ocene  materialnih stroškov šole do konec leta. 

 

 41903 – OŠ tekmovanje učencev v znanju     Vrednost: 481,28 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

41904 – OŠ dodatne dejavnosti                Vrednost:7.204,50 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

   41905 – OŠ nakup, gradnja in vzdrževanje                                                       Vrednost: 5.349,32 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

  41914 – Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne šole                         Vrednost: 5.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

41916 – OŠ – delež stroškov športne dvorane                       Vrednost: 4.116 € 

Postavka se ustrezno zniža glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 
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Podprogram: 19069001: Pomoči v osnovnem šolstvu 

41907 – Regresiranje prevozov v šolo      Vrednost: 44.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

 

Podprogram: 20029001: Drugi programi v pomoč družini 

42002 – Pomoč staršem pri rojstvu otoka        Vrednost: 7.500 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

42003 – Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin      Vrednost: 1.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

42004 – Svetovalni center za pomoč družini      Vrednost: 1.500 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

 

Podprogram: 20049001: Centri za socialno delo 

42006 – Delovanje CSD Lenart             Vrednost: 14.959,08 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

42012 – Splošno koristno delo           Vrednost: 700 € 

Postavka se ustrezno zniža glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 

 

 

Podprogram: 20049002: Socialno varstvo invalidov 

42011 – Financiranje družinskih pomočnikov     Vrednost: 31.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

Podprogram: 20049003: Socialno varstvo starih 

42009 – Financiranje domskega varstva      Vrednost: 84.500 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

 

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

42007 – Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart                Vrednost: 2.885 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 
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Podprogram: 22019001: Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 

proračuna 

42201 – Odplačila zadolževanja                 Vrednost: 2.180 € 

Kljub podpisani pogodbi o najemu kratkoročnega kredita v višini 100.000 evrov do črpanja 

kredita ne bo prišlo, zato se znižajo plan sredstev na kontu plačilo obresti od kratkoročnih 

kreditov v višini 3.000 evrov. 

 

Podprogram: 23029002 Rezerva občine 

   42301 – Splošna proračunska rezerva                    Vrednost: 23.604 € 

Z rebalansom se načrtuje povečanje sredstev rezerve za naravne nesreče v višini 1.604 evrov. V letu 

2015 bo občina izločila v rezervni sklad za naravne nesreče 23.604 evrov sredstev, kar predstavlja 1,5 

% primerne porabe občine.  

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija 

42302 – Splošna proračunska rezervacija                Vrednost: 5.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

 

3.5 (41) REŽIJSKI OBRAT  
 

Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave 

40613 – Stroški dela režijskega obrata           Vrednost: 36.075,07 € 

Postavka se ustrezno zniža glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 

 

40624 – Stroški dela vzdrževalca            Vrednost: 13.911,49 € 

Za potrebe izvajanja nadzora nad uporabo športne dvorane in kmečke tržnice se bo podaljšalo 

pogodbeno razmerje zaposlenemu na delovnem mestu vzdrževalec II do konec maja 2016.  

 

Podprogram: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem 

40614 – Stroški službenega vozila                 Vrednost: 2.750 € 

Z rebalansom se načrtujejo sredstva v višini 2.720 evrov. Na službenem avtomobilu je bil 

nujno potreben  servis,  za kar v trenutno veljavnem proračunu niso bila zagotovljena 

sredstva. 

 

40615 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata                Vrednost: 2.000 €  

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

   40616 – Materialni stroški za delo režijskega obrata                      Vrednost: 2.750 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 
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Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti  

40617 – Program javnih del            Vrednost: 11.696,50 € 

Kot je bilo omenjeno že v obrazložitvi na prihodkovni strani je občina bila v mesecu juliju 

obveščena o dodelitvi dodatnih sredstev občini za izvajanje javnih del. Z rebalansom se 

zagotovijo sredstva za zaposlitev 2 javnih delavcev (II raven strokovne izobrazbe). 

 

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

41318 – Urejanje občinskih cest                   Vrednost: 2.000 € 

Postavka načrtovanih sredstev ostaja nespremenjena. 

 

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

   41615 – Urejanje in vzdrževanje pokopališča                    Vrednost: 39.600 € 

Postavka se ustrezno zniža glede na trenutno realizacijo in oceno odhodkov do konec leta. 

 

 

4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

PU 40 - Občinska uprava  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprav 

OB181-07-0001 - Nakup pisarniškega pohištva  

Namen in cilj: zagotovijo se sredstva za nakup vitrine.  

Stanje projekta: se izvaja. 

 

OB181-07-0002 – Oprema za tiskanje in razmnoževanje 

Namen in cilj: zaradi dotrajanosti dveh tiskalnikov  bo potrebna zamenjava. Strošek 

ocenjujemo v višini 500 EUR.  

Stanje projekta: v pripravi (izvedba v skladu s potrebami). 

 

 



114 

 

OB181-006 - Računalniška in programska oprema  

Namen in cilj: v letu 2015 je občina nabavila strežnik, 5 LCD zaslonov, računalnik za 

terminal in 17 tabličnih računalnikov.  

Stanje projekta: izveden. 

 

OB181-07-0003 -  Telekomunikacijske opreme 

Namen in cilj: načrtujemo se zamenjava mobilnih telefonov. 

Stanje projekta: v pripravi (izvedba v skladu s potrebami). 

 

OB181-07-0009 – Nakup opreme za čiščenje 

Namen in cilj: izveden nakup škarij za obrezovanje grmičevja in čistilec VT Karcher.  

Stanje projekta: izveden. 

 

OB181-07-0010- Nakup avdiovizualne opreme  

Namen in cilj: za potrebe nemotenega delovanja avdiovizualne opreme v kulturnem domu se 

nameni 500 evrov. 

Stanje projekta: v pripravi (izvedba v skladu s potrebami). 

 

OB181-09-0002 – Ureditev občinskih prostorov 

Namen in cilj: zagotovitev pogojev za delo uprave – ureditev arhive. 

Stanje projekta: v pripravi (izvedba v skladu s potrebami). 

 

OB181-15-0002 Nakup stanovanja v občinski stavbi  

Namen in cilj: občina je odkupila stanovanja v občinski zgradbi (Vnuk).  

Stanje projekta: izveden. 

 

OB181-15-0009 Energetska sanacija občinske stavbe  

Namen in cilj: priprava tehnične dokumentacije za energetsko sanacijo občinske stavbe in 

razširjen energetski pregled za potrebe prijave na javni razpis.  

Stanje projekta: v pripravi. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

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

Namen in cilj: v letu 2014 je bil sprejet sklep, ki ga je sprejel Odbor z razpolaganjem sredstev 

požarne takse, da se sredstva za leto 2014, 2015 in 2016 zbirajo v proračunu in se namenijo za 

nakup gasilskega vozila. 

Stanje projekta: v pripravi. 

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

Namen in cilj: sredstva so se namenila za nakup opreme gasilskega društva in so bila 

nakazana na podlagi predloženega zahtevka in ustreznega predračuna.  

Stanje projekta: izveden. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVN 

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

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

Namen in cilj: namen projekta je urediti sistem ogrevanja za OŠ in center Sv. Ane in s tem 

poceniti stroške ogrevanja in zmanjšanje onesnaževanja okolja. Po napovedih ministrstva o 

objavi javnih razpisov za spodbujanje rabe obnovljivih virov se je občina namerava prijaviti 

na razpis. Ker razpisov v letošnjem letu ne bo, smo v rebalansu postavko znižali glede na 

trenutno realizacijo v proračunu. 

Stanje projekta: v pripravi (izvedba v skladu s potrebami). 

 

OB181-14-0003 Priprava tople vode s solarnimi sistemi 

Namen in cilj: občina želi povečati izrabo obnovljivih virov energije ter posledično zmanjšati 

stroške energenta. Tudi na tem projektu je občina pričakovala objavo razpisa 

Stanje projekta: v pripravi (izvedba v skladu s potrebami). 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Namen in cilj: 

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

kjer je razviden plan rekonstrukcije določenih cest. 
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OB181-07-0018 Modernizacija JP 704-670 

Lokavec - Pogled  

1.1.2018 31.12.2018 70.000 

OB181-07-0019 Modernizacija JP 704-421 

Zg. Ščavnica - Rožengrunt  

1.1.2017 31.12.2018 100.000 

OB181-07-0028 Modernizacija JP 704-663 

Rožengrunt – Grabe 3 

1.1.2017 31.12.2017 30.000 

OB181-07-0029 Modernizacija JP 704-631 

Lokavec – Rožengrunt 1 

1.1.2018 31.12.2019 90.000 

OB181-07-0030 Modernizacija JP  704-300 

Žice – Škof -Perko 

1.1.2017 31.12.2018 55.000 

OB181-07-0031 Modernizacija JP 704-280 

Žice-Sp .Ročica 

1.1.2018 31.12.2018 50.000 

OB181-11-0003 Modernizacija JP 704-460 

Dražen Vrh – Zg. Velka  

1.1.2017 31.12.2018 40.000 

OB181-13-0003 Modernizacija JP 704-441 

Senekovič - Peserl (Dražen 

Vrh)  

1.10.2015 31.12.2016 72.000 

OB181-14-0001 Modernizacija JP 104-021 

Zg. Ščavnica – Nasova- 

Apače  

01.01.2015 31.12.2015 56.982 

OB181-15-0003 Krožno križišče in pločnik na 

regionalni cesti R3-730 

01.01.2015 31.12.2016 150.000 

OB181-15-0005 Pločnik Sv. Ana -Zg. 

Ščavnica 

01.10.2016 31.12.2017 100.000 

 

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

OB181-07-0041 - Investicijski nadzor za prometno ureditev  

Namen in cilj: zagotavljanje strokovnega nadzora nad gradnjo cest. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

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

Namen in cilj:  izdelava potrebne projektne dokumentacije za gradnjo. 

Stanje projekta: v izvajanju. 
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13029003 – Urejanje cestnega prometa 

OB181-15-0008 – Prometna signalizacija – talne oznake 

Namen in cilj: načrtuje se zamenjava talnih oznak (lučk) na prehodih za pešce v naselju Sveta 

Ana in Lokavec.  

Stanje projekta: v pripravi. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB181-10-0006 – Cestna razsvetljava 

Namen in cilj: trenutno je realiziran projekt  postavitev javne razsvetljave pri pokopališču.  

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE NESREČE 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

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

Namen in cilj: projekt predstavlja logično nadaljevanje izgradnje te komunalne infrastrukture 

na območju naselja Sv. Ana, Froleh, Krivi Vrh in Kremberk. Tako je načrtovana izgradnja 

pribl. 8  -  10 km nove fekalne kanalizacije in nove ČN za 800 – 1000 PE. Izgradnja čistilne 

naprave se načrtuje na območju Froleha. Za realizacijo projekta načrtujemo tudi sredstva 

sofinanciranja EU-ESRR.  

Stanje projekta : v pripravi (izvedba v skladu s potrebami in objavljenim razpisom). 

 

OB181-14-0005 – Izgradnja kanalizacijskih priključkov 

Namen in cilj: projekt je vseboval izvedbo položitev kanalizacijskih priključkov do 

gospodinjstev na območju naselja Lokavec, Ledinek in Dražen Vrh je zaključen.  

Stanje projekta: zaključen. 

 

OB181-07-0045 – Malih čistilnih naprav  -sofinanciranje 

Namen in cilj: sredstva se dodelijo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih 

finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 24/2007) in 

razpisa . 

Stanje projekta: v izvajanju. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

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

Namen in cilj: določitev oblike, vrste in vrednosti komunalne opreme na območjih za 

stanovanjsko gradnjo. S sprejetim programom je omogočena gradnja in obračun komunalnega 

prispevka. 

Stanje projekta: zaključen. 

 

OB181-13-0008 - Program opremljanja stavnih zemljišč Lokavec  

Namen in cilj: določitev oblike, vrste in vrednosti komunalne opreme na območjih za 

stanovanjsko gradnjo. Priprava program za območje OPPN Lokavec. S sprejetim programom 

je omogočena gradnja in obračun komunalnega prispevka. 

Stanje projekta: zaključen. 

 

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

Namen in cilj: gre za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje Občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 82/06 in 14/10 – obvezna razlaga ter 

Medobčinski uradni vestnik, št. 4/11, 27/11, 17/12, in 14/13 – obvezna razlaga). 

Stanje projekta: zaključen. 

 

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

Namen in cilj: gre za izhodiščno in eno od treh ključnih strokovnih podlag, potrebnih za 

pripravo občinskega prostorskega načrta občine, prav tako pa tudi za pripravo sprememb in 

dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

OB181-15-0001 –Podatki o namenski rabi zemljišč in zemljiščih za območje občine Sveta Ana  

Namen in cilj: vpliv na razvoj občine v odliki določitve namenske rabe prostora.  

Stanje projekta: v izvajanju. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB181-07-0056 – Izgradnja regionalnega vodovoda 

 

Namen in cilj: financiranje koordinacije projekta in izvedbe projekta. 

Stanje projekta: v izvajanju. 
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OB181-14-0006 – Izgradnja vodovodnega cevovoda Rožengrunt 7-1a 

Namen in cilj: projekt je bil zaključen v letu 2014. Finančno je občina v letu poravnala račun 

za izkop in zasutje vodovodnega cevovoda. 

Stanje projekta: zaključen. 

 

OB181-15-0006 – Izgradnja vodovodnega cevovoda Zg. Ščavnica (h.š.40) – Rožengrunt (h.š. 48) 

Namen in cilj: projekt obsega izkop in položitev vodovodnega cevovoda ter montažna dela in zasutje 

cevovoda. 

Stanje projekta: zaključen. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB181-11-0011 – Ureditev ograje 

Namen in cilj: projekt se izvaja, gre za postavitev aluminijaste ograje ob meji z zemljiščem 

Krempl.  

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

16039003- Objekti za rekreacijo  

OB181-13-0005 – Javna razsvetljava na športnem igrišču Lokavec  

Namen in cilj: cilj projekta je postavitev reflektorjev na športnem igrišču v Lokavcu. 

Predračunska vrednost znaša 23.864,67 evrov. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

OB181-15-0007 – Javna razsvetljava na športnem igrišču Lokavec  

Namen in cilj: projekt zajema postavitev nadstrešnice pri športnem igrišču. Ker izvedba 

projekta zahteva gradbeno dovoljenje je občina morala naročiti projektno dokumentacijo. 

Predračunska vrednost projekta znaša 21.371,96 evrov. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

16059003– Spodbujanje stanovanjske gradnje  

OB181-07-0067 – Stanovanjska gradnja 

Namen in cilj: v letu 2015 bo občina uredila potrebno dokumentacijo za izdajo gradbenega 

dovoljenja za gradnjo večstanovanjskega objekta v k.o. Krvi Vrh na območju bivših 

skladiščnih prostorov zadruge. V letu 2016 se načrtuje izgradnja večstanovanjskega objekta.  

Stanje projekta: v izvajanju. 



120 

 

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB181-07-0069 in0070 - Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 

Namen in cilj: izgradnja komunalne opreme za stanovanjsko gradnjo.  

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

OB181-0053 – Obrtna cona- komunalna oprema  

Namen in cilj. v obrtni coni se ureja komunalna oprema in sicer; čistilna naprava, cesta in 

javna razsvetljava. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

OB181-07-0081 – Geodetske storitve  

Namen in cilj: postopki ureditev mej na občinskih zemljiščih. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB181-07-0071 - Nakup zemljišč 

Namen in cilj: povečanje občinskega premoženja z namenom hitrejšega in kvalitetnejšega 

usmerjanja razvoja občine. Program je razviden iz načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 

občine.  

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

18059001 - Programi športa 

OB181-11-0014 – Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 

Namen in cilj: v letu 2015 se bodo izvedla manjša investicijsko vzdrževalna dela v športni 

dvorani. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

OB181-12-0001 – Društveni prostori 

Namen in cilj: v letu 2015 občina ne bo pristopila k realizaciji projekta.  
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19 IZOBRAŽEVANJE 

19029001 - Vrtec 

OB181-15-0010 VVZ Sveta Ana – nakup opreme  

Namen in cilj: občina zagotovi sredstva za nakup opreme dodatnega oddelka v vrtcu Sveta 

Ana. 

Stanje projekta: izveden. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

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

Namen in cilj: izboljšanje možnosti izvajanja šolskih aktivnosti, lažji dostop učencem do 

novih vsebin, novi učni pristopi, po programu OŠ in vrtec Sv. Ana. 

Stanje projekta: izveden. 

 

OB181-07- 0087- Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme OŠ 

Namen in cilj: razvoj in izboljšanje možnosti za izvajanje dejavnosti. Manjše nabave opreme, 

investicijsko vzdrževalna dela po programu OŠ in vrtec Sv. Ana. 

Stanje projekta: izveden. 

 

OB181-11-001- Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne šole 

Namen in cilj: na projektu so planirana sredstva za investicijska dela katere izvaja občina ob 

predhodnem naročilu šole. 

Stanje projekta: v pripravi (izvedba v skladu s potrebami). 

 

20 SOCIALNO VARSTVO  IZOBRAŽEVANJE 

20029001 – Drugi programi v pomoč družinam 

OB181-13-0010 – Pomoč staršem pri rojstvu  

Namen in cilj: gre za spodbudo mladim družinam ob rojstvu otroka in se  dodeljuje na 

podlagi sklepa. Finančna spodbuda znaša 150 evrov za otroka. 

Stanje projekta: se izvaja. 

 

Pripravila: 

Stanka Ferš 
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PREDLOG 
ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNIH 

LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI 

SVETA ANA 
 

(prva obravnava) 
 
 
 

 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL : Evropski Pravni center Maribor – Milan Železnik univ. dipl. prav   
                                        in Občinska uprava Občine Sveta Ana 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 149. člen Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-
10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15), 3. in 7. 
člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 46. člen Zakona o javnozasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/2006) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. L. RS št. 39/10 in 
107/10) se sprejme Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana, kot je predložen. 
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ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNIH LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI SVETA ANA 

 

  

 

PRAVNA PODLAGA: 62. člen Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-

UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 149. 

člen Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 

49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 

57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15), 3. in 7. 

člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 

32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 3. člen 

Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 21/2013), 5. 

člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (MUV št.  

7/2013), Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015), Uredba o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), 15. 

člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. L. RS št. 39/10 in 107/10) 

PREDLAGATELJ: Silvo Slaček, dipl.ekon., ing. gr., župan 

 

Obrazložitev: 

1 Pravna podlaga 

V skladu z določilom prvega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni 

list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) občina 

zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno 

z zakonom (lokalne javne službe). V skladu z določilom 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 

/ZLS/ občina predpiše način in pogoje opravljanja javnih služb, če zakon ne določa drugače.  

 

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 

Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 108/2009-ZPNačrt-A, 

108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15) v prvi točki prvega odstavka 149. člena določa, 

da so obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:  

• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in  
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• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.  

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ v navedenem 149. členu še določa, da občina zagotovi izvajanje 

navedene javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 

Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah 

/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011). V 

skladu z določilom 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (vrste gospodarskih 

javnih služb) so gospodarske javne službe republiške in lokalne in so lahko obvezne in izbirne. 

Obvezna gospodarska javna služba se določi z zakonom. Način opravljanja republiške 

gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo, lokalna skupnost pa z 

odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih 

oskrbovalnih sistemov. 

Ne glede na način izvajanja (opravljanja) gospodarske javne službe, režim dejavnosti ureja 

država oziroma lokalna skupnost. Glede na navedeno določilo 3. člen, Zakon o gospodarskih 

javnih službah /ZGJS/ predvideva izdajo posebnega predpisa (odlok lokalne skupnosti) o načinu 

opravljanja, s katerim se uredijo pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, viri financiranja 

in način njihovega oblikovanja (v tem okviru tudi cenovni režim), pravice in obveznosti 

uporabnikov in položaj infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe. Omenjeno izhaja iz 

določil 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (način opravljanja), ki določa, da 

se s predpisom iz drugega odstavka 3. člena ZGJS (odlokom lokalne skupnosti) za posamezno 

gospodarsko javno službo določijo: 

 organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev 

(v režijskem obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem podjetju, na podlagi 

koncesije), 

 vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 

 pogoji za opravljanje in uporabo javnih dobrin, 

 pravice in obveznosti uporabnikov, 

 viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, 

 vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za opravljanje gospodarske javne službe, ki 

so lastnina republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno 

dobro in varstvo, ki ga uživa, 

 drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 

S predpisom (odlokom) lokalne skupnosti (občine) se lahko uredijo vprašanja v zvezi z javno 

službo, ki so v javnem interesu, ne glede na to v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. Ta 

predpis naj bi tudi že določal, v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. V predpisu (odloku) 
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lokalne skupnosti se torej uredijo vsa vprašanja, ki so zaradi javnega interesa pomembna pri 

gospodarski javni službi - gre torej za javnopravno regulacijo javne službe. 

 

2 Predlog 

Občinskemu svetu Občine Sveta Ana predlagam, da sprejme z zakonodajo usklajeno besedilo 

Odloka o načinu o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana. 

 

 

 

     Občina  Sveta Ana  

Župan 

       Silvo Slaček dipl.ekon., ing.gr. 
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Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 

76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu 

okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-

10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15), 3. in 7. 

člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 

127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, 

št. 29/2011-UPB8, 21/2013), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (MUV št. št 7/13), 

Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 

in 109/2012), 15.  člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10), je 

občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 4. redni seji dne 23.9.2015 sprejel 

 

 

 

Odlok 

o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana 

 

 

1 Splošne določbe 

1. člen 

(javna služba)  

Ta odlok določa način opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja 

komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju 

Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: občina). 

Obrazložitev: 

Z odlokom se na podlagi določila drugega odstavka 3. člena Zakona o  gospodarskih javnih 

službah /ZGJS/ določa način opravljanja s 149. členom Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 

določenih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov 

predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov so občinske obvezne gospodarske  javne 

službe 
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2. člen 

(uporaba izrazov)  

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski 

in moški spol. 

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano v skladu z določili Zakona o uresničevanju načela enakega obravavanja 

/ZUNEO/ (Uradni list RS, št. 93/2007-UPB-1), ki v 7. členu določa, da mora občinski svet v 

okviru svoje pristojnosti ustvarjati pogoje za enako obravnavanje oseb ne glede na katerokoli 

osebno okoliščino z osveščanjem in spremljanjem položaja na tem področju ter z ukrepi 

normativne in politične narave. 

 

3. člen 

(vsebina odloka)  

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:  

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe, 

2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,  

3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe, 

4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,  

5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja, 

6. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, 

7. cene storitev javne službe, 

8. javna pooblastila izvajalca javne službe, 

9. nadzor nad izvajanjem javne službe, 

10. kazenske določbe, 

11. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe. 

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 

/ZGJS/, ki določa, da se z odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe za 

posamezno gospodarsko javno službo določi: 

 organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 

režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije); 

 vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 

 pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin; 

 pravice in obveznosti uporabnikov; 
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 viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja; 

 vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so 

lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki j javno dobro in varstvo, ki ga užica; 

 drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske dejavnosti. 

 

4. člen 

(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)  

Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so: 

 omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe; 

 zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov; 

 zagotoviti obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov predno se jih odstrani z 

odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov; 

 zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih 

odpadkov, predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek; 

 uveljavitev načela 'stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov'; 

 zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju 

ravnanja s komunalnimi odpadki. 

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 2. člena Zakona o varstvu okolja 

/ZVO-1/, ki določa, da so cilji varstva okolja zlasti: 1. preprečevanje in zmanjšanje 

obremenjevanja okolja; 2. ohranjanja in izboljševanja kakovosti okolja; 3. trajnostna raba 

naravnih virov; 4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; 5. 

odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanja porušenega naravnega ravnovesja in 

ponovono vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti; 6. povečanje snovne 

učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter 7. opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 

 

5. člen 

(uporaba predpisov)  

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej 

urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. 

Obrazložitev: 

Z besedilom se predvideva t.i. subsidiarna uporaba določil predpisov s področja varstva okolja 

za vsa vprašanja, ki s tem odlokom niso urejena. Na tem mestu moramo opomniti, da v skladu z 

določilom tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ vlada podrobneje 
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predpiše: • vrste nalog, ki se izvajajo v okviru občinskih javnih služb varstva okolja ter • 

metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske 

ter druge ukrepe in normative za opravljanje občinskih javnih služb varstva okolja. Podobno 

določilo zasledimo tudi v tretjem odstavku 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 

/ZGJS/, ki določa, da se tehnični, oskrbovalni, stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter 

normativi za opravljanje gospodarskih javnih služb urejajo s predpisi pristojnih ministrov. 

 

6. člen 

(pojmi)  

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v predpisih s področja 

ravnanja s komunalnimi odpadki. 

Obrazložitev: 

Besedilo določa pomen pojmov, uporabljenih v odloku. 

 

7. člen 

(strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge)  

(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju opravljanja dejavnosti 

javne službe so naloge, ki se nanašajo zlasti na: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe, 

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje 

dejavnosti javne službe, 

 strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe, 

 financiranje dejavnosti javne službe,  

 opravljanje drugih nalog določenih z zakonom. 

(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja občinska uprava. 

(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko poveri izvajalcu javne 

službe.  

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 

/ZGJS/, ki določa, da so strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju 

gospodarskih javnih služb naloge, ki se nanašajo na: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb, 

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje 

gospodarskih javnih služb, 
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 postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in 

režijskih obratov, 

 postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev, 

 strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb, 

 financiranje gospodarskih javnih služb, 

 določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti 

zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če to ni kot javno 

pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb, 

 dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave 

gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih 

javnih služb. 

Kot je določeno z drugim odstavkom navedenega 12. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah /ZGJS/ se lahko naloge iz navedene prve in druge alineje poveri za to usposobljeni 

organizaciji. V drugem odstavku smo na tej pravni podlagi predvideli možnost, da se navedene 

naloge iz prve in druge alineje lahko poveri izvajalcu javne službe. 

 

8. člen 

(subsidiarno ukrepanje)  

(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s 

komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naložiti določenim 

ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju 

obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.  

(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun občine zagotoviti 

zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter oddajo 

teh odpadkov v obdelavo. 

(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina 

pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.  

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 11. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/, ki določa 

načelo subsidiarnega ukrepanja. V skladu z navedenim členom občina skrbi za odpravo posledic 

čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave 

teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne 

podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače 

odpraviti. Če se v navedenem primeru povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in 
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dolžnost izterjati vračilo navedenih stroškov. 

 

2 Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 

 

9. člen 

(oblika opravljanja javne službe)  

Javne službe iz prvega člena tega odloka se opravljajo s podelitvijo koncesije na celotnem 

območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 6. člena Zakona o gospodarskih 

javnih službah /ZGJS/, ki določa, da lahko lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne 

službe z dajanjem koncesij.  

 

3 Vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev 

3.1 Vrsta in obseg storitev javne službe 

 

10. člen 

 (vrsta in obseg storitev javne službe)  

(1)Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja , obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih njihovi 

imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe. 

(2) Storitve javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov obsegajo: 

 storitve prevzemanja določenih vrst komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, 

zbiralnicah in zbirnih centrih; 

 storitve prevoza določenih vrst komunalnih odpadkov do centra za ravnanje z odpadki; 

 storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v 

nadaljnjo obdelavo ali odlaganje. 

(3) Storitve javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov obsegajo: 

 storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov (ki vključuje sortiranje, s katerimi se 

spreminja lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred 

njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z 

namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti 

za njihovo predelavo);  
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 storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v 

nadaljnjo obdelavo ali odlaganje, vključno s prevozom preostankov odpadkov po 

obdelavi iz prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke, 

 storitve skladiščenja odpadkov pri izvajalcu obdelave do njihove predelave ali 

odstranjevanja. 

(4) Storitve javne službe odlaganja komunalnih odpadkov obsegajo: 

 storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov na 

odlagališču nenevarnih odpadkov. 

(5) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja javne službe kot javne dobrine 

zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. 

 

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/, ki določa 

obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja in v skladu z določili veljavne 

Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015), ki določa pravila ravnanja in druge pogoje za 

preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi (1. 

člen Uredbe). 

 

11. člen 

 (uporabniki storitev javne službe)  

(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za vse uporabnike storitev javne službe.  

(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na 

pravni temelj: 

 pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več 

oseb; 

 pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na katerem se opravlja storitvena ali 

proizvodna dejavnost; 

 pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se povzroča nastajanje komunalnih 

odpadkov; 

 pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, katera se uporablja za občasno ali počitniško 

bivanje. 

 (3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti 

dokazilo o lastništvu, najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma 

upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o 
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pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od izpolnitve predpisanih 

pogojev.  

(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz drugega odstavka tega člena več, imajo 

skupaj nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.  

(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti uporabnika storitev javne službe, je 

uporabnik storitev javne službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela objekta, v 

kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena 

ali proizvodna dejavnost,  objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov ali stavbe ali 

dela stavbe, katera se uporablja za občasno ali počitniško bivanje. Če je lastnikov nepremičnine 

več, imajo skupaj nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.  

(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa 

uporabnika glede več nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino posebej dolžni 

uporabljati storitve javne službe po tem odloku.  

(7) Uporabniki iz prejšnjih odstavkov so prosti obveznosti po tem odloku, če izvajalcu javne 

službe izkažejo, da stavba ali objekt oziroma del stavbe ali objekta ni v uporabi neprekinjeno že 

najmanj tri mesece. 

(8)Izvirni povzročitelj iz dejavnosti mora prepustiti komunalne odpadke izvajalcu javne službe in 

z njim skleniti pogodbo o prevzemu komunalnih odpadkov. 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 5. člena Zakona o 

gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da je uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z 

obveznimi gospodarskimi javnimi službami obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan 

predpis za posamezne primere ne določa drugače.  

Besedila drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka so oblikovana na podlagi 

določila tretje točke  3. člena Uredbe o odpadkih, ki določa, da je imetnik odpadkov povzročitelj 

odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti. Povzročitelj odpadkov pa je 

oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj 

odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopka, s katerimi se 

spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov. 

 

3.1.1 Zbiranje  komunalnih odpadkov 

 

12. člen 

 (ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)  
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(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v okviru javne službe ločeno zbirajo in 

prevzemajo naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:  

 papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke, 

 drobna odpadna embalaža iz stekla, 

 drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih materialov,  

 drobna odpadna embalaža iz kovine, 

 biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad), 

 mešana odpadna komunalna embalaža, 

 steklo, 

 kosovni odpadki, 

 nenevarni odpadki, 

 druge ločene frakcije, ki se določijo s tehničnim pravilnikom. 

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno 

zbranih frakcij komunalnih odpadkov.  

(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno na podlagi prvega in drugega 

odstavka tega člena, se zbirajo kot mešani komunalni odpadki. 

(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe z odlaganjem v 

tipizirane in označene zabojnike, posode ali vreče, postavljene na prevzemnih mestih, 

zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, ki so določeni s tem odlokom.  

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 18. člena Uredbe o odpadkih, ki določa, da je 

odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla treba zbirati ločeno. Ločeno je treba zbirati tudi 

odpadke, za katere je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja v skladu s posebnim predpisom, ki 

ureja ravnanje s posameznim tokom ali vrsto odpadka. Poleg navedenih odpadkov je treba 

ločeno zbirati tudi druge odpadke in jih ne mešati z drugimi odpadki ali drugimi materiali z 

drugačnimi lastnostmi, kot jih imajo odpadki, če to zahteva predelavo in pripravo za ponovno 

uporabo ali poenostavitev ali izboljšanje predelave, pa je to tehnično in okoljsko izvedljivo ter 

gospodarno. 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano v skladu z določili veljavne Odredbe o ravnanju z ločeno 

zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, 

št. 21/2001), ki določa najmanjši obseg in vsebino ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki 

morata biti zagotovljena v okviru opravljanja obvezne javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki (1. člen Odredbe). V skladu z določilom 6. člena navedene Odredbe je treba v okviru 

javne službe v naseljih urediti zbiralnice ločenih frakcij, opremljene za ločeno zbiranje: 
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 papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke, 

 drobne odpadne embalaže iz stekla, 

 drobne odpadne embalaže iz plastike ali sestavljenih materialov in drobne odpadne 

embalaže iz kovine. 

Navedene zbiralnice je treba praviloma urediti v stanovanjskih območjih, pa tudi ob večjih 

trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih. Na 

območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja je treba urediti zbiralnico na vsakih 

500 prebivalcev (6. člen Odredbe).  

Ob navedenem mora izvajalec javne službe na podlagi določila drugega odstavka 5. člena 

Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 

(Uradni list RS, št. 39/2010) zagotoviti, da se v okviru opravljanja javne službe, kuhinjski 

odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev, zbirajo v posebnem 

zabojniku ali posodi na način, določen s prepisi lokalne skupnosti.  

Drugi odstavek je oblikovan na podlagi določila tretjega odstavka 6. člena veljavne Odredbe o 

ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe za izločanje 

nevarnih frakcij zagotoviti: 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 prevzem opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, in 

 razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici. 

Z besedilom tretjega odstavka je določeno, da se ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo 

ločeno, zbirajo kot mešani komunalni odpadki. 

Z besedilom se določa način prepuščanja komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe. 

 

13. člen 

 (prevzemanje ločeno zbranih frakcij)  

 (1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo: 

 prevzemanje določenih vrst ločene frakcije: odpadne embalaže, papirja, bioloških 

odpadkov in druge ločene frakcije določene v tehničnem pravilniku ali letnem programu 

(steklo,…), zbrane po sistemu od vrat do vrat izmenično s prevzemanjem mešanih 

komunalnih odpadkov, 

 prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov od gospodinjstev, pravnih in fizičnih oseb 

(s.p.), po sistemu od vrat do vrat 
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 redno prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij, 

 redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih, 

 redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in  

 občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih. 

(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo: 

 redno prevzemanje nevarnih frakcij v zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v 

zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij. 

(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in 

drugega odstavka tega člena določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, 

ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami. 

Program za vsako naslednje leto izdela izvajalec javne službe in ga posreduje občini v potrditev 

najpozneje do 15. oktobra v tekočem letu. 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 4. člena Odredbe 

o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe za izločanje 

ločenih frakcij zagotoviti: 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcij, 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbirnih centrih, 

 prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in na prevzemnih. 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 6. člena veljavne 

Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe za 

izločanje nevarnih frakcij zagotoviti: 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 prevzem opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, in 

 razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici. 

Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 23. člena Odredbe o ravnanju z 

ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 

list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe ravnanje z ločeno zbranimi 

frakcijami zagotavljati skladno s programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, v katerem se 

določita obseg in vsebina ravnanja ter način zagotavljanja storitev. Navedeni program pa mora 
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vsebovati predvsem podatke o: 

 naseljih in številu prebivalcev, katerim se zagotavlja storitev javne službe, 

 celotni količini komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju izvajanja javne službe, in 

količinah posameznih ločenih in nevarnih frakcij, 

 zbiralnicah ločenih in nevarnih frakcij in zbirnih centrih v posameznih naseljih, 

 prevzemanju nevarnih frakcij s premično zbiralnico, 

 tipu in oznakah zabojnikov za posamezne ločene ali nevarne frakcije ter označbi zbiralnic in 

zbirnih centrov, 

 pogostosti prevzemanja frakcij v zbiralnicah in zbirnih centrih, 

 prevzemanju kosovnih odpadkov in opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje 

nevarne snovi, na prevzemnih mestih, 

 vzdrževanju in čiščenju zabojnikov in ukrepih za preprečevanje onesnaževanja okolja v 

zbiralnicah in zbirnih centrih, 

 rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja povzročiteljev komunalnih odpadkov o 

načinu zbiranja ločenih in nevarnih frakcij, 

 razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnicah za izločanje ločenih in nevarnih frakcij, 

 predvideni predelavi ali odstranjevanju ločenih ali nevarnih frakcij in  

 načinu oddajanja ločenih in nevarnih frakcij, ki so odpadna embalaža, družbi za ravnanje z 

odpadno embalažo in količini te embalaže. 

 

14. člen 

 (zbiralnice ločenih frakcij)   

(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih 

frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za prevzemanje ločenih 

frakcij komunalnih odpadkov iz 12. člena tega odloka.  

(2) Zbiralnice ločenih frakcij so prostorsko razporejene: 

 v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj ena zbiralnica na vsakih 500 

prebivalcev; 

 najmanj ena zbiralnica ob večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, 

bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih; 

 najmanj ena zbiralnica v naseljih z manj kot 500 prebivalci. 

(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja prevoz ločenih frakcij v center za 

ravnanje z odpadki.  
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(4) Ne glede na določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko izvajalec javne 

službe organizira prevzemanje ločenih frakcij po sistemu “od vrat do vrat”. Na območju, kjer se 

vse ali del ločenih frakcij zbira po sistemu “od vrat do vrat” izvajalcu javne službe ni potrebno 

zagotoviti zbiralnic ločenih frakcij za tiste ločene frakcije, za katere je organizirano zbiranje “od 

vrat do vrat”. 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 6. člena Odredbe o 

ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da je potrebno v okviru javne službe v naseljih 

urediti zbiralnice ločenih frakcij. Zbiralnice je treba praviloma urediti v stanovanjskih območjih, pa 

tudi ob večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških 

vrtcih. Na območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja je treba urediti zbiralnico 

na vsakih 500 prebivalcev.  

Z besedilom tretjega odstavka se določa način prevoza frakcij v zbirni center.  

Z besedilo četrtega odstavka je dopuščeno, da lahko izvajalec javne službe, ne glede na določila 

predhodnih odstavkov, organizira prevzemanje ločenih frakcij po sistemu “od vrat do vrat”. 

 

15. člen 

 (zbiralnice nevarnih frakcij)  

(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje nevarnih frakcij zagotoviti v zbirnem centru, ki 

mora biti opremljen s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje nevarnih 

frakcij komunalnih odpadkov. 

(2) Izvajalec javne službe zagotovi ločeno zbiranje nevarnih frakcij najmanj enkrat v 

koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij po vnaprej določenem urniku. 

 (3) Izvajalec javne službe mora najmanj štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v 

premični zbiralnici povzročitelje obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom, objavljenim v 

sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.  

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 11. člena Odredbe o ravnanju z 

ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 

list RS, št. 21/2001), ki določa, da je treba v okviru javne službe zagotoviti ločeno zbiranje 

nevarnih frakcij. 

Besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila 12. člena 

Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 
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komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da je treba v naseljih z več kot 

1.000 prebivalci, v katerih ni zbiralnice nevarnih frakcij, v okviru javne službe zagotoviti ločeno 

zbiranje teh frakcij najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij. 

Odredba še določa, da mora izvajalec javne službe povzročitelje komunalnih odpadkov v 

naseljih najmanj 14 dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični zbiralnici obvestiti o 

času in načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno običajen način. 

 

16. člen 

 (urejanje in vzdrževanje zbiralnic)  

(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega pomena, ki so dostopne za transportna 

vozila, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice 

ogrožena splošna raba javne površine, občina zagotovi drugo primerno javno površino.   

(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki ali posodami za ločeno zbiranje 

komunalnih odpadkov. Tipi in oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne 

frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilnikom.  

(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako, da: 

 povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v 

zbiralnici zbirajo, 

 se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna 

uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, 

 na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in 

 lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov. 

(4) V zbirnem centru mora nevarne frakcije, ki jih oddajajo povzročitelji komunalnih odpadkov, 

prevzemati za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena oseba. 

(5) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije in oddane nevarne frakcije v 

zbiralnicah redno prevzemati in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje 

odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča 

prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov. 

Obrazložitev: 

Z besedilom prvega odstavka se določa način ureditve zbiralnic, ki se uredijo na javnih 

površinah lokalnega pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne ogroža 

njihova splošna raba. Kadar pa bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice ogrožena splošna raba 

javne površine, občina zagotovi drugo primerno javno površino. 

Z besedilom drugega odstavka se določa obveznost izvajalca javne službe, ki mora zbiralnice 



140 

 

opremiti z zabojniki ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Izvajalec javne 

službe mora določiti tipe in oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne 

frakcije ter označbe zbiralnic določiti s tehničnim pravilnikom.  

Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 13. člena Odredbe 

o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe zbiralnice ločenih 

frakcij in zbiralnice nevarnih frakcij urediti in vzdrževati tako, da: 

 povzročitelj komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v 

zbiralnici zbirajo, 

 se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, 

predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, 

 na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in 

 lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov ne glede na njihovo 

prebivališče. 

Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 13. člena 

Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora v zbiralnicah nevarnih 

frakcij, ki jih oddajajo povzročitelji komunalnih odpadkov, prevzemati za ločeno zbiranje in 

začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena oseba. 

Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 13. člena Odredbe 

o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe prepuščene 

ločene frakcije in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in jih v začasno 

skladiščenje, predelavo ali odstranjevanja odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje 

in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa 

ne prihaja do raztresanja odpadkov. 

 

17. člen 

 (prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov)  

(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so 

uporabniki dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe v 

tipiziranih posodah s prostornino 120 l, 240 l, ali 1100 l. 

(2) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, 

ki jih določa tehnični pravilnik, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih razlogov 
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(na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti od prevzemnega mesta ali izrednega 

povečanja količine odpadkov) ni mogoče uporabiti posode ali zabojnika iz prejšnjega odstavka. 

V teh primerih morajo uporabniki do prevzema hraniti odpadke pri sebi.   

(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na 

območju občine v skladu s sprejetim letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami. 

Obrazložitev: 

Z besedilom prvega in drugega se določa način prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov. 

Z besedilom tretjega odstavka se določa čas prevzema mešanih komunalnih odpadkov na 

območju občine. 

Z besedilom četrtega odstavka se določa prepoved izvajalcu javnih služb, ki ne sme prevzemati 

mešanih komunalnih odpadkov, če je v njih tudi odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek. 

 

18. člen 

(velikost in število obveznih posod za posamezne uporabnike) 

(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov 

določi izvajalec javne službe. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega odstavka 

prejšnjega člena se število obveznih posod ali zabojnikov in njihovo velikost določi z 

upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev 

odpadkov skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.  

(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila 

prevzemnih mest za namestitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mešanih 

komunalni odpadkov določijo skupne posode ali zabojniki, katerih število in velikost določi 

izvajalec javne službe skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.     

(3) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih posod, 

zabojnikov ali vrečk za prepuščanje vseh vrst odpadkov na prevzemnih in zbirnih mestih.  

(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino posod ali zabojnikov za 

odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine posode ali 

zabojnika oz. povečanje števila posod ali zabojnikov.  

Obrazložitev: 

Z besedilom se določa velikost in število posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike 

odpadkov. 

 

19. člen 

(prevzemna mesta) 
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(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih površinah, če se s tem ne ogroža njihova 

splošna raba. Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se prevzemno mesto 

lahko določi tudi na zasebnem zemljišču uporabnika.  

 (2) Prevzemno mesto določi uporabnik v soglasju z izvajalcem javne službe. Če do soglasja ne 

pride, določi prevzemno mesto na predlog katere koli stranke pristojni organ občinske uprave.   

Obrazložitev: 

Z besedilom je določen način določitve prevzemnih mest. 

 

20. člen 

(zbirna mesta) 

(1) V času do predvidenega prevzema mešanih komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v 

posodah ali zabojnikih, ki so nameščeni na zasebnem površinah ali v zasebnih prostorih pri 

uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne 

povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice.   

(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov 

zagotoviti, da se posoda ali zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po 

prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike takoj vrne na zbirno mesto.  

(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.  

Obrazložitev: 

Z besedilom je določen način zbiranja odpadkov na zbirnih mestih. 

 

21. člen 

(zbirni center)  

(1) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno 

zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:  

 papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke, 

 steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla, 

 plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih plastičnih materialov, 

 odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, 

 les, vključno z odpadno embalažo iz lesa, 

 oblačila, 

 tekstil, 

 jedilno olje in maščobe, 

 barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 
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 detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,  

 baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v 

klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki, 

 električno in elektronsko opremo, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 

 druge vrste odpadkov, ki se določijo s tehničnim pravilnikom ali  z letnim programom in 

 kosovne odpadke.  

(2) V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki imajo status uporabnika skladno z 11. 

členom tega odloka.   

(3) Zbirni center zagotovi občina, lahko tudi izvajalec javne službe. Občina se lahko dogovori z 

drugimi občinami o ureditvi skupnega zbirnega centra.  

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 14. člena Odredbe o ravnanju z 

ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 

list RS, št. 21/2001), ki določa, da je treba v okviru javne službe urediti zbirne centre, opremljene 

za ločeno zbiranje: 

 papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke, 

 stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla, 

 plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov, 

 odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, 

 lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa,  

 oblačil, 

 tekstila, 

 jedilnega olja in maščob, 

 barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 

 baterij in akumulatorjev, 

 električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi, in  

 kosovnih odpadkov. 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 15. člena Odredbe o ravnanju z 

ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 

list RS, št. 21/2001), ki določa, da je treba na območju občine in za vsako naselje z več kot 

8.000 prebivalci urediti najmanj en zbirni center. Za naselja z več kot 25.000 prebivalci je treba 

urediti najmanj dva zbirna centra, za naselje z več kot 100.000 prebivalci pa najmanj en zbirni 

center na vsakih 80.000 prebivalcev. 
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Z besedilom tretjega odstavka je določeno, da lahko v zbirnem centru prepustijo odpadke vsi, ki 

imajo status uporabnika. 

 

22. člen 

(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra) 

(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da: 

 povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v 

zbirnem centru zbirajo, 

 se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, 

da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, 

in 

 na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do onesnaževanja okolja. 

(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih 

v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da 

nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med 

prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov. 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 16. člena Odredbe o 

ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe zbirni center 

urediti in vzdrževati tako, da: 

 povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v 

zbirnem centru zbirajo, 

 se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, da je 

možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in 

 na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do onesnaževanja okolja. 

Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v 

začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da 

nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med 

prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov. 

 

23. člen 

(prevzemanje kosovnih odpadkov) 
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(1) V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne glede na število prebivalcev najmanj 

enkrat v koledarskem letu zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov od vrat do vrat oziroma 

na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov, ki jih določi izvajalec javne službe v obvestilu iz 

tretjega odstavka tega člena. 

(2)  V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno tudi 

prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi. 

(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov najmanj štirinajst dni pred 

prevzemom iz prejšnjih odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom, 

objavljenim na krajevno običajen način. 

(4) Imetniki kosovnih odpadkov morajo preden prepustijo te odpadke izvajalcu javne službe 

zagotoviti, da se kosovni odpadek večjih dimenzij razstavi na več kosov tako, da posamezni kos 

odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na 

vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.  

Obrazložitev: 

Besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 18. člena 

Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora biti v okviru javne službe v 

vsakem naselju ne glede na število prebivalcev najmanj enkrat v koledarskem letu zagotovljeno 

tudi prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov. V okviru 

prevzema kosovnih odpadkov mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki se uporablja v 

gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi. Izvajalec javne službe pa mora povzročitelje 

komunalnih odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom kosovnih odpadkov obvestiti o 

času in načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno običajen način. 

Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila osme alineje 19. člena Odredbe o 

ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da je potrebno povzročitelje komunalnih 

odpadkov v zvezi z opravljanjem javne službe redno obveščati in na druge načine seznanjati, da 

naj razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje pretežno eno 

ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih 

odpadkov. 

 

24. člen 

(javne prireditve) 
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(1) Za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 200 udeležencev, 

mora organizator na kraju prireditve zagotoviti posode ali zabojnike za ločeno zbiranje ločenih 

frakcij iz prve in druge alineje prvega odstavka 12. člena tega odloka ter ločeno zbiranje 

mešanih komunalnih odpadkov. Če se na prireditvi pričakuje manj kot 200 udeležencev mora 

organizator zagotoviti posode ali zabojnike za mešane komunalne odpadke. Podrobneje 

dogovorita vrsto in obseg storitve javne službe organizator prireditve in izvajalec javne službe s 

pogodbo.  

(2) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj 

štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve.  

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 10. člena Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi 

frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 

21/2001), ki določa, da je treba za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se 

pričakuje več kot 1.000 udeležencev, na kraju prireditve zagotoviti ureditev posebnih zabojnikov 

vsaj za ločeno zbiranje papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz 

papirja ali lepenke ter drobne odpadne embalaže iz stekla, tako, da jih organizator prireditve 

izvajalcu javne službe odda ločeno od ostalih odpadkov. Z besedilom je določeno, da se o vrsti 

in obsegu storitev javne službe organizator prireditve in izvajalec javne službe podrobneje 

dogovorita s pogodbo. 

Z besedilom drugega odstavka se določa obveznost organizatorjev prireditev, ki so dolžni o 

nameravani prireditvi obvestiti izvajalca javne službe najmanj štirinajst dni pred datumom 

izvedbe prireditve. 

 

3.1.2 Obdelava komunalnih odpadkov 

 

25. člen 

(obdelava komunalnih odpadkov) 

V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo storitve obdelave komunalnih odpadkov v 

skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki, v kar sodi tudi sortiranje ločeno 

zbranih odpadkov. 

 

26. člen 

(razvrščanje komunalnih odpadkov) 
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V okviru javne službe se z izvornim razvrščanjem komunalnih odpadkov zagotavlja predhodno 

ločevanje komunalnih odpadkov na osnovne frakcije: 

 odpadna komunalna embalaža (vse frakcije), 

 druge ločene frakcije (papir, steklo, kovine), ki niso odpadna komunalna embalaža, 

 biološki odpadki, 

 kosovni odpadki, 

 nevarni odpadki. 

 

3.1.3 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 

22. člen 

(odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov) 

(1) Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih v skladu z določili predpisa, ki ureja 

odlaganje odpadkov na odlagališčih.  

(2) Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je brez predhodne obdelave dovoljeno odlagati 

inertne odpadke, kadar njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali druge odpadke, če njihova 

obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevarnosti za človekovo zdravje ali okolje, ne prispeva 

k namenu, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih vplivov na 

okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne 

vode, tla in zrak, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih 

plinov in preprečijo tveganja za zdravje ljudi. 

(4) Za obdelane komunalne odpadke se štejejo mešani komunalni odpadki, ki so obdelani v 

sortirnicah mešanih komunalnih odpadkov ali na centru za ravnanje s komunalnimi odpadki.  

 

4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe     

 

27. člen 

(pogoji obratovanja) 

(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti: 

 nabavo in vzdrževanje opreme; 

 redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje, vključno z rednim 

razkuževanjem in pranjem; 
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 urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih 

centrov; 

 zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih skladno 

s predpisi, ki urejajo ravnanja z odpadki; 

 evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po 

posameznem imetniku odpadkov; 

 druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in predpisi, ki urejajo ravnanje s 

komunalnimi odpadki. 

(2) Izvajalec javne službe mora z odpadki ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da 

ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti: 

 čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal, 

 čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, 

 škodljivih vplivov na območje, na katerih je predpisan poseben pravni režim v skladu s 

predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, 

 škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejejajo 

kulturno dediščino. 

Obrazložitev: 

Z besedilom prvega odstavka se določajo obveznosti izvajalca javne službe. 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 10. člena Uredbe 

o odpadkih, ki določa, da je z odpadki treba ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da 

ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti: 

 čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal, 

 čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, 

 škodljivih vplivov na območje, na katerih je predpisan poseben pravni režim v skladu s 

predpisi, ki urejajo ohranjanje narave ali predpisi, ki urejajo varovanje virov pitne vode in 

 škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejejajo kulturno 

dediščino. 

 

28. člen 

(register prevzemnih mest) 

(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih mest z naslednjimi podatki: 

 lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne odpadke, 

 identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe, v 

kateri nastajajo mešani komunalni odpadki, 
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 ulica in hišna številka stavbe. 

(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji podatki, ki so potrebni za določitev cene 

in obračun storitev javne službe: 

 firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov, 

 število članov posameznega gospodinjstva v stavbi, 

 število zaposlenih in dejavnost za pravne osebe in fizične osebe (s.p.), ki opravljajo 

gospodarsko ali negospodarsko dejavnost; 

 velikost in število posod ali zabojnikov oziroma delež na skupni posodi ali zabojniku po 

posameznem uporabniku. 

Obrazložitev: 

Z besedilom se določa obveznost izvajalca javne službe, ki mora voditi register prevzemnih 

mest. 

 

29. člen 

(javna obvestila) 

(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katerega 

uredi zbiralnico ločenih frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v 

sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o: 

 lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra; 

 času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega centra; 

 ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo; 

 načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij; 

 načinu predvidene obdelave ali oddajanja ločeno zbranih frakcij; 

 drugih pogojih za prevzem. 

(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov na območju, za katerega uredi 

prevzemanje bioloških odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na 

druge krajevno običajne načine obvestiti o: 

 območju in načinu prepuščanja bioloških odpadkov; 

 drugih pogojih za prepuščanje bioloških odpadkov; 

 pogojih, pod katerimi se zbrani bioloških odpadki oddajajo v obdelavo, obveščanje pa 

ponoviti vsakih šest mesecev. 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 17. člena Odredbe o ravnanju z 

ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 
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list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe povzročitelje komunalnih 

odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij 

ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne 

načine obvestiti o: 

 lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra; 

 času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega centra; 

 ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo; 

 načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij; 

 načinu predvidene predelave ali oddajanja ločeno zbranih frakcij; 

 drugih pogojih za prevzem. 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 12. člena 

Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 68/2008), ki 

določa, da mora izvajalec javne službe povzročitelje kuhinjskih odpadkov na območju, za 

katerega uredi prevzemanje kuhinjskih odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih javnega 

obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o: 

 območju in načinu prepuščanja kuhinjskih odpadkov; 

 drugih pogojih za prepuščanje kuhinjskih odpadkov; 

 pogojih, pod katerimi se zbrani kuhinjski odpadki oddajajo v predelavo, obveščanje pa 

ponoviti vsakih šest mesecev. 

 

30. člen 

(redno obveščanje) 

(1) Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno 

običajne načine redno obveščati in na druge načine seznanjati uporabnike, da naj: 

 izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in jih prepuščajo v embalažnih 

vrečah, zbiralnicah ločenih frakcij ali zbirnih centrih, 

 izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih oddajajo v zbirnih centrih ali 

premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani 

nevarni odpadki, kot nevarne frakcije, 

 hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo za okolje, dokler jih ne prepustijo 

ali oddajo izvajalcu javne službe, 

 ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni 

možno izločati pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici, 
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 prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge ločene ali nevarne frakcije, za 

katere je zbiranje s predpisom urejeno na poseben način, tako kot je predpisano, 

 prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje 

nevarne snovi, na prevzemnih mestih ali v zbirnih centrih in 

 razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje pretežno eno 

ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz 

kosovnih odpadkov. 

(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov v sredstvih javnega obveščanja 

in na druge krajevno običajne načine redno obveščati o: 

 prepovedi mešanja bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, vključno z 

zelenim vrtnim odpadom; 

 izločanju vseh bioloških odpadkov iz komunalnih odpadkov in njihovem obveznem 

prepuščanju izvajalcu javne službe kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti lastne 

predelave v kompost v hišnih kompostnikih; 

 varni in za okolje neškodljivi hrambi bioloških odpadkov pred prepustitvijo izvajalcu javne 

službe.  

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 19. člena Odredbe o ravnanju z 

ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 

list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe povzročitelje komunalnih 

odpadkov redno obveščati in na druge načine seznanjati, da naj: 

 izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in jih prepuščajo v embalažnih vrečah, 

zbiralnicah ločenih frakcij ali zbirnih centrih, 

 izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih oddajajo v zbiralnicah ali premičnih 

zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani 

nevarni odpadki, kot nevarne frakcije, 

 hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo za okolje, dokler jih ne prepustijo ali 

oddajo izvajalcu javne službe, 

 ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno 

izločati pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici, 

 prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge ločene ali nevarne frakcije, za katere je 

zbiranje s predpisom urejeno na poseben način, tako kot je predpisano, 
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 prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne 

snovi, na prevzemnih mestih ali v zbirnih centrih in 

 razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje pretežno eno 

ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih 

odpadkov. 

 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 12. člena Uredbe 

o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 68/2008), ki določa, 

da mora izvajalec javne službe povzročitelje kuhinjskih odpadkov redno obveščati in seznanjati 

o: 

 prepovedi mešanja kuhinjskih odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, vključno z zelenim 

vrtnim odpadom; 

 izločanju vseh kuhinjskih odpadkov iz komunalnih odpadkov in njihovem obveznem 

prepuščanju izvajalcu javne službe kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti lastne predelave 

v kompost v hišnih kompostnikih; 

 varni in za okolje neškodljivi hrambi kuhinjskih odpadkov pred prepustitvijo izvajalcu javne 

službe.  

 

5       Pravice in obveznosti uporabnikov javne službe 

 

31. člen 

(pravice uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo pravico: 

 do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako 

dostopna vsem uporabnikom na območju občine po posameznih kategorijah 

uporabnikov, 

 do uporabe skupne posode ali zabojnika za mešane komunalne odpadke pod pogojem, 

da izvajalcu javne službe predložijo soglasja vseh uporabnikov skupne posode v primeru 

večstanovanjskih objektov, 

 do uskladitve velikosti ali števila posod skladno z določili tega odloka.  

(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti in/ali števila posod oziroma zabojnikov za 

odpadke na podlagi zahteve uporabnika iz 3. alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da: 

 prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od prostornine najmanjše količine 

komunalnih odpadkov, določene s tem odlokom.  
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Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 5. člena Zakona o gospodarskih 

javnih službah /ZGJS/, ki določa, da so javne dobrine pod enakimi z zakonom ali odlokom 

lokalne skupnosti določenimi pogoji dostopne vsakomur.  

 

Besedilo drugega odstavka določa pogoje, pod katerimi lahko izvajalec javne službe odobri 

zmanjšanje velikosti in/ali števila posod oziroma zabojnikov za odpadke na podlagi zahteve 

uporabnika. 

 

32. člen 

(obveznosti uporabnikov) 

Uporabniki imajo obveznost: 

 obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne 

službe na posebnem obrazcu najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe; 

 redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami 

javne službe; 

 zagotoviti, da so posode ali zabojniki in vreče na dan prevzema nameščeni na 

prevzemnem mestu; 

 zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti; 

 vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen kadar izvajalec javne službe onesnaži 

prevzemno mesto; 

 zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mesta; 

 uporabljati storitve izvajalca javne službe v skladu z določili tega odloka, tehničnega 

pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.  

Obrazložitev: 

Z besedilom so določene obveznosti uporabnikov storitev javne službe. 

 

33. člen 

(prepovedi) 

Uporabnikom oziroma imetnikom odpadkov je prepovedano: 

 prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene 

tem odpadkom; 

 mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali s preostalimi  mešanimi komunalnimi 

odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med seboj; 
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 prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot mešani komunalni odpadek; 

 prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek; 

 odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje 

komunalnih odpadkov; 

 nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta; 

 odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih; 

 prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov;  

 brskanje po posodah ali zabojnikih ter razmetavanje odpadkov; 

 pisati na posode ali zabojnike ter lepiti plakate nanje; 

 opustiti uporabo storitev javne službe, 

 ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in 

drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki. 

(2) Sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je prepovedano. 

Obrazložitev: 

Z besedilom so določene prepovedi. 

 

6 Financiranje javne službe 

 

34. člen  

(viri financiranja storitev javne službe) 

Viri financiranja storitev javne službe so: 

 plačila uporabnikov za storitev javne službe, 

 sredstva od prodaje ločenih frakcij,  

 drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi 

sprejetem predpisu.  

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določil 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 

/ZGJS/. V skladu z določilom 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ uporabniki 

za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive 

skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki 

tarife, takse, nadomestila ali povračila. Navedene ene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s 

katerim se določi subvencioniranje, se določita tudi višina in vir subvencij. Sredstva za 

subvencije pa se zagotovijo v proračunu občine (60. člen ZGJS). 
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35. člen 

(viri financiranja javne infrastrukture) 

Viri financiranja infrastrukture so sredstva: 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 

 iz proračuna občine, 

 iz dotacij, donacij in subvencij, 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.  

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 68/2009 in na 

podlagi določila 63. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se lahko 

infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb financirajo iz sredstev, dobljenih iz naslovov 

navedenih v tem členu ali s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili, katere kot vir, pa smo iz 

odloka črtali. 

 

7         Vrsta in obseg objektov in opreme, potrebnih za izvajanje javne službe 

 

36. člen 

(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine) 

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, 

sestavljajo:  

 zemljišča in objekti zbiralnic; 

 zemljišča in objekti zbirnih centrov; 

 zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah; 

 (2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in 

drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji, uporablja vsakdo. 

(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer 

se izvaja dejavnost javne službe. 

(4) Infrastrukturni objekti so lahko tudi v lasti izvajalca javne službe, če jih lahko pod pogoji iz 

tega odloka uporablja vsakdo.  

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila šeste alineje 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah /ZGJS/, ki določa, da se z odlokom o načinu opravljanja javne službe določi tudi vrsta in 

obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina 
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lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa. 

Z besedilom prvega odstavka je določena infrastruktura lokalnega pomena, potrebna za 

izvajanje javne službe, ki je lastnina občine. 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega in drugega odstavka 9. 

člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se lahko objekti in naprave, 

namenjeni za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, ki so določeni kot javno dobro, 

uporabljajo samo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom. Lokalna skupnost pa lahko 

predpiše pogoje in način javne, posebne in podrejene rabe objektov in naprav, namenjenih za 

izvrševanje lokanih gospodarskih javnih služb. 

 

37. člen 

(oprema izvajalca javne službe) 

Opremo, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti izvajalca javne službe, sestavljajo: 

 vozila za prevoz vseh vrst odpadkov, 

 delovni stroji, 

 premične zbiralnice nevarnih frakcij, 

 posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah, 

 vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in zabojnikov, 

 druge premične in nepremične stvari, namenjene izvajanju storitev javne službe.  

Obrazložitev: 

Z besedilom je določena oprema, ki je potrebna za izvajanje javne službe in je v lasti izvajalca 

javne službe. 

 

8 Cene storitev javne službe 

 

38. člen 

(oblikovanje cen) 

(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju 

cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se morajo predhodno potrditi 

na občinskem svetu. 

 

(2) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun 

storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe. 

Obrazložitev: 
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Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 1. člena Uredbe o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki določa 

metodologijo za oblikovanje cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odadkov. 

 

9 Nadzor 

 

39. člen 

(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ. 

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja 

druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.  

(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je 

dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja 

varstvo osebnih podatkov.  

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 50.a člena Zakona o lokalni 

samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih 

predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje 

navedenega nadzorstva se v okviru občinske uprave lahko ustanovi občinska inšpekcija. 

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s 

posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski 

nadzor. 

 

10 Javna pooblastila izvajalca javne službe 

 

40. člen 

 (javna pooblastila izvajalca javne službe) 

Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe odloča o pravicah in obveznostih 

uporabnikov določenih s tem odlokom. Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 

mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz 

upravnega postopka. 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na na podlagi določila drugega odstavka 121. člena 

Ustave Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 



158 

 

24/2003, 69/2004, 68/2006), ki določa, da lahko pravne ali fizične osebe z zakonom ali na 

njegovi podlagi dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave. S tem 

se dopušča možnost, da lahko občine ustanoviteljice izvajalcu javne službe z odlokom podelijo 

javno pooblastilo za izvrševanje upravnih funkcij, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti 

lokalnih gospodarskih javnih služb. Na tem mestu moramo opomniti, da se javna pooblastila 

lahko izvršujejo na tri načine, kot to sicer velja za izvrševanje upravnih funkcij, in sicer: 

 z izdajanjem splošnih aktov, 

 z izdajanjem posamičnih aktov oziroma odločanjem o posamičnih stvareh, 

 z opravljanjem materialnih dejanj. 

Pooblastilo za izdajanje splošnih aktov obsega pravico nosilca javnega pooblastila, da s svojim 

splošnim (abstraktnim) aktom na obvezen način, torej kot obvezno pravo, ureja določena 

vprašanja oziroma razmerja. V tem okviru lahko izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb v 

skladu s predpisi podobneje urejajo tehnične, oskrbovalne in druge standarde za opravljanje 

posameznih lokalnih gospodarskih javnih služb. 

Pooblastilo za odločanje o posamičnih stvareh je najpogostejša oblika pooblastila, v okviru 

katere lahko nosile javnega pooblastila s posamičnim aktom odloča o pravicah, obveznostih ali 

pravnih koristih pravnih oziroma fizičnih oseb. V tej zvezi moramo opomniti, da mora nosilec 

javnega pooblastila za odločanje v posamičnih stvareh, katerega vsebina je upravna stvar, pri 

odločanju postopati po določilih veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/ 

(Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006 ZUS-1, 126/2007, 8/2010), če niso posamezna 

vprašanja tega postopka z zakonom urejena drugače.  

Vsebina javnega pooblastila za opravljanje materialnih dejanj je upravna funkcija, ki se izvršuje z 

realnimi dejanji, kot je npr. vodenje evidenc, izvajanje upravnega nadzora itn. 

Besedilo drugega in tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 12. člena Zakona o 

gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se strokovnotehnične, organizacijske in 

razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb naloge, ki se nanašajo zlasti na: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,  

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje 

gospodarskih javnih služb,  

 postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in 

režijskih obratov,  

 postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,  

 strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,  
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 financiranje gospodarskih javnih služb,  

 določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti 

zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno 

pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,  

 dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave 

gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih 

javnih služb.  

Naloge iz prve in druge alineje pa se lahko poverijo za to usposobljeni organizaciji ali podjetju. 

 

11 Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 

 

41. člen 

 (tehnični pravilnik) 

(1) Na predlog izvajalca javne službe sprejme občinski svet tehnični pravilnik o ravnanju s 

komunalnimi odpadki v občini (v nadaljevanju: tehnični pravilnik).  

(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega: 

 opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki; 

 tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov; 

 tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne 

prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov; 

 tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe; 

 minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi 

prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih; 

 podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih;  

 podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov; 

 druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z 

odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe. 

(3) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine in 

začnejo veljati petnajsti dan po objavi.  

Obrazložitev: 

Z besedilom se določa pristojnost za sprejem tehničnega pravilnika in njegova vsebina. 
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12 Kazenske določbe 

 

42. člen 

(prekrški uporabnikov) 

(1) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 

 v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika, 

 na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje posode ali zabojnika,  

 ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči nastanek emisij 

vonjav in onesnaževanje okolice,  

 ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov, 

 če organizator prireditve ne obvesti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi 

najmanj štirinajst (14) dni pred datumom izvedbe prireditve, 

 če redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ločuje v skladu z zagotovljenimi 

storitvami javne službe, 

 ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta, 

 prepušča odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene 

tem odpadkom, 

 meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali meša posamezne 

nevarne frakcije med seboj, 

 prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot mešani komunalni odpadek, 

 prepušča odpadno električno ali elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek, 

 sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za 

odstranjevanje komunalnih odpadkov, 

 namešča posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega mesta, 

 odlaga odpadke ob posodah ali zabojnikih, 

 prepušča odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, 

 brska po posodah ali zabojnikih ter razmetava odpadke, 

 piše na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepi plakate nanje, 

 opusti uporabo storitev javne službe, 

 ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in 

drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki,   

 ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne 

službe v roku osmih dni od nastanka spremembe. 
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 (2) Z globo 100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 

oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

(3) Z globo 50  se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika. 

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 3. člena veljavnega Zakona o prekrških /ZP-1/, ki 

določa, da se prekrški lahko določijo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. Z odlokom 

samoupravne lokalne skupnosti se smejo določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v 

določenem znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, 

če jih zakon ali uredba še ne sankcionirata. V skladu z določilom sedmega odstavka 17. člena 

veljavnega Zakona o prekrških /ZP-1/ se z odlokom samooupravne lokalne skupnosti (občine) 

lahko predpiše samo globa v določenem znesku: 

 za posameznika od 40 do 1.250 eurov; 

 za samostojnega podjetnika in posameznika, ki opravlja dejavnost, od 100 do 30.000 eurov; 

 za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje za srednje veliko ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do 

125.000 eurov; 

 za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika 

posameznika in za odgovorno osebo v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 2.500 eurov. 

 

13 Prehodne in končne določbe 

 

43. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Sveta Ana (MUV,  št. 7/13). 
Obrazložitev: 

Z besedilom je določena t.i. abrogacijska (lat. abrogatio = popolna razveljavitev, tudi odprava) 

klavzula s katero mlajši pravni akt popolnoma razvelljavlja starejši pravni akt.  

 

44. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati osmi  dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki 

določa, da morajo biti statut in predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po 
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objavi, če ni v njih drugače določeno. Statuta in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem 

glasilu občine. 

 

 

Številka:35410-8/2015 
Datum: 23.09.2015 

     Občina  Sveta Ana  

   Župan 

       Silvo Slaček dipl.ekon., ing.gr. 
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OBČINA SVETA ANA 
      Občinski svet 
 
Številka:35410-7/2015 
Datum: 23.09.2015 

 
 
 

 

 

 
ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNIH LOKALNIH 

GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S 
KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI SVETA ANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL : Evropski Pravni center Maribor – Milan Železnik univ. dipl. prav in 
Občinska uprava Občine Sveta Ana. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 149. člen Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-
51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15), 
3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 
30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 46. člen Zakona o javnozasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. L. RS 
št. 39/10 in 107/10) se sprejme Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana, kot je 
predložen. 



164 

 

ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH OPRAVLJANJA OBVEZNIH LOKALNIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI 

SVETA ANA 
 
PRAVNA PODLAGA: 62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 

94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-
ZUUJFO), 149. člen Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 
39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 
33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 
93/2013 in 56/15), 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-
ZUKN, 57/2011) in 46. člen Zakona o javnozasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/2006) ter 15.  člena Statuta Občine Sveta Ana 
Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) 

 

PREDLAGATELJ: Silvo Slaček, dipl.ekon., ing. gr., župan 

 
Obrazložitev: 
1 Pravna podlaga 
V skladu z določilom prvega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-
ZUUJFO) občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za 
katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). V skladu z določilom 62. člena 
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina s koncesijskim odlokom predpiše pogoje in 
postopek za podelitev koncesije..  
 
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 
66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 108/2009-
ZPNačrt-A, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15) v prvi točki prvega odstavka 149. 
člena določa, da so obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:  
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in  
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.  
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ v navedenem 149. členu še določa, da občina zagotovi 
izvajanje navedene javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 
57/2011).  
ZGJS v 32. in 35. členu določa vsebino odloka s katerim se določa predmet in pogoji za 
podelitev koncesije( koncesijski akt) . Tako je potrebno s koncesijskim aktom določiti: S tem 
odlokom se določijo: 

 dejavnosti, ki so predmet javne službe,  

 območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 

 pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

 javna pooblastila koncesionarju, 

 splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo 
zagotavljajo, 

 vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 

 začetek in čas trajanja koncesije, 

 viri financiranja javne službe, 

 način plačila koncesionarja, 

 nadzor nad izvajanjem javne službe, 

 prenehanje koncesijskega razmerja, 



165 

 

 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 

 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 

 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe. 
Zakon o javno zasebnem partnerstvu, določa, da lahko koncedent za izbor zasebnega 
partnerja uporabi postopek konkurenčnega dialoga. ZJZP določa tudi podtopek podelitve 
koncesije javne službe, ki se podeli z upravno odločbo po predhodno izvedenem javnem 
razpisu v Uradnem listi RS. V koncesijskem aktu je zato določeno, da bo izveden postopek 
konkurenčnega dialoga, ki se izvede v več fazah in vključuje tudi dialog s ponudniki. 
 
 
2 Predlog 
Občinskemu svetu Občine Sveta Ana predlagam, da sprejme Odlok o predmetu in pogojih 
opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Sveta Ana. 
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PRVO BRANJE ! 

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah/ZGJS/ (Uradni list 
RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 5. člena 
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (MUV št 7/13), 6. člena 
Odloka o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi  

odpadki v Občini Sveta Ana (MUV, št.__/2015) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. 
RS, št. 39/10 in 107/10)  je Občinski svet Občine Sveta Ana  na 4. redni redni seji dne 

23.9.2015 sprejel  
 
Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja 
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave 
mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Sveta Ana (v 
nadaljevanju: občina). 
 
(2) S tem odlokom se določijo: 

 dejavnosti, ki so predmet javne službe,  

 območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 

 pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

 javna pooblastila koncesionarju, 

 splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo 
zagotavljajo, 

 vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 

 začetek in čas trajanja koncesije, 

 viri financiranja javne službe, 

 način plačila koncesionarja, 

 nadzor nad izvajanjem javne službe, 

 prenehanje koncesijskega razmerja, 

 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 

 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 

 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe. 
 

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
 

2. člen 
(storitve, ki so predmet javne službe) 

Javna služba po tem odloku obsega: 

 zbiranja komunalnih odpadkov,  

 obdelave mešanih komunalnih odpadkov in  

 odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
 
 

3. člen 
(območje izvajanja javne službe) 
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Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju občine.  
 
 

4. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 

(1) Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja javna služba, imajo pravico do 
uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z 
zakonom, ki ureja varstvo okolja in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim 
aktom sprejetim po javnem pooblastilu. 
 
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na 
njegovi podlagi sprejtimi predpisi.  
 
 
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
 

5. člen 
(pogoji) 

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko 
tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.  
 
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane gospodarske javne službe so: 

 da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javne službe, 

 da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe, 

 da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe, 

 da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana. 
 
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu, predložiti izvedbeni program 
izvajanja dejavnosti javne službe na območju občine z oceno stroškov.  
 
 
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU 
 

6. člen 
(javno pooblastilo) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne opravlja strokovno-tehnične, organizacijske 
in razvojne naloge javne službe:  

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,  

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje 
dejavnosti javne službe.  

 
(2) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in vzdrževati kataster komunalnih naprav v 
skladu s predpisi.  
 
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  
 

7. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja, 
podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi akti sprejetimi 
na podlagi javnega pooblastila.  
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VII. OBSEG MONOPOLA  
 

8. člen 
(obseg monopola) 

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka se podeli 
enemu koncesionarju.  
 
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na 
območju občine.  
 
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
 

9. člen 
(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe. 
 

10. člen 
(trajanje koncesije) 

Koncesija se podeli za obdobje 15. let. 
 
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
 

11. člen 
(viri financiranja javne službe) 

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz: 

 plačil uporabnikov storitev javne službe, 

 drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine. 
 
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA 
 

12. člen 
(koncesijska dajatev) 

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske 
javne službe. 
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, 
način obračuna in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi. 
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se 
obračunava in plačuje koncesijska dajatev. 
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko 
koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar 
se posebej opredeli v koncesijski pogodbi. 
 
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 

13. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo občinski svet, župan in občinska uprava. 
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave. 
 
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
 

14. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

Koncesijsko razmerje preneha: 

 s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
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 z odkupom koncesije, 

 z odvzemom koncesije, 

 s prevzemom javne službe v režijo, 

 v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo. 
 

15. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesijska pogodba preneha: 

 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 

 z odpovedjo, 

 z razdrtjem. 
 

(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in 
obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 
 

16. člen 
(odkup koncesije) 

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha 
opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v 
določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za 
namen izvajanja dejavnosti javne službe.  
 
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. 
 

17. člen 
(odvzem koncesije) 

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske 
pogodbe: 

 če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku, 

 če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna 
služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba, 

 če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so 
povzročene motnje v izvajanju dejavnosti, 

 če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta, 

 zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske 
pogodbe, 

 če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati. 
 

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo 
kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena. 
 
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima 
koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje 
gospodarskih javnih služb. 
 

18. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo. 
 
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi. 
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XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
19. člen 

(javni razpis) 
(1) Koncedent izbere koncesionarje na podlagi javnega razpisa.  
 
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine. 
 

20. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki 
ureja javno-zasebno partnerstvo in ob smiselni uporabi zakona o javnem naročanju.  
 
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem 
koncesijskim aktom določene pogoje. 
 
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.  
 
(4) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni javni interes za izvedbo postopka 
javnega razpisa in podelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne službe, imenuje 
skupno strokovno komisijo in izvede skupni javni razpis.  
 

21. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

(1) Objava javnega razpisa vsebuje najmanj: 

 navedbo, da gre za podelitev koncesije za opravljanje javne službe iz 2. člena tega 
odloka, 

 ime in sedež občine, 

 predmet, naravo ter obseg storitev in območje izvajanja javne službe, 

 začetek in predviden čas trajanja koncesijskega razmerja, 

 postopek izbire koncesionarja, 

 kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije, 

 kraj in rok za predložitev vlog ter pogoje za njihovo predložitev, 

 zahteve glede vsebine vlog, 

 pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in so določeni v 5. členu tega odloka ter 
dokazila o njihovem izpolnjevanju, 

 pogoje za predložitev skupne vloge, 

 merila za izbiro najugodnejšega kandidata in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, 

 naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog, 

 rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa. 
 
(2) V času objave javnega razpisa imajo zainteresirane osebe možnost vpogleda v razpisno 
dokumentacijo. 
 

22. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 

(1) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, 
ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti 
visokošolsko strokovno izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja opravljanja javne 
službe, za katerega se podeljuje koncesija, da omogočajo strokovno presojo vlog. V primeru 
izvedbe skupnega javnega razpisa iz 20. člena tega odloka mora imeti občina vsaj enega 
predstavnika v strokovni komisiji, ki ga imenuje župan.  
 
(2) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga. 
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(3) Postopek konkurenčnega dialoga se začne z javnim razpisom v skladi z določili 
prejšnjega člena. 
 
(4) Občina v prvi fazi konkurenčnega dialoga, v skladu s pogoji, navedenimi v javnem 
razpisu, izbere kandidate, s katerimi v drugi fazi vodi dialog, namenjen ugotovitvi in 
opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitvah za opravljanje javne službe iz 1. člena tega 
odloka. V tem dialogu lahko javni partner z izbranimi kandidati razpravlja o vseh vidikih 
načina izvajanja javne službe ter rešitve po potrebi med seboj primerja. Občina nadaljuje 
konkurenčni dialog s kandidati vse dotlej, dokler ne najde rešitve, ki ustreza njenim ciljem in 
potrebam. 
 
(5) Med konkurenčnim dialogom mora občina zagotoviti enakopravno obravnavanje vseh 
kandidatov. 
 
(6) Po odločitvi, da je dialog zaključen, občina obvesti vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji 
fazi dialoga in jih pozove, da predložijo končne ponudbe, pripravljene ob upoštevanju rešitev, 
predstavljenih in opredeljenih med dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse 
elemente, zahtevane in potrebne za opravljanje javne službe. 
 
(7) Javni partner sme od kandidata, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, 
zahtevati, da pojasni nekatere elemente svoje ponudbe ali pa da potrdi zaveze, podane v 
svoji ponudbi, če pojasnilo ali potrditev ne pomeni spremembe ponudbe, ki bi povzročila 
izkrivljanje konkurence oziroma imela diskrimonatorni učinek. 
 
(8) Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo postopka izbire koncesionarja, ki s tem 
odlokom niso urejena, se uporabljajo določila zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in 
ob smiselni uporabi zakona, ki ureja javno naročanje. 
 
XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 
 

23. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne 
komisije iz prvega odstavka 22. člena tega odloka. 
 
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega 
razpisa, položaj stranke.  
 
XV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
 

24. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe) 

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan občine. 
 
XVI. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 
1. Prenos koncesije 
 

25. člen 
(prenos koncesije) 

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem 
koncedenta. 
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(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih 
določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, 
določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.  
 
2. Višja sila 
 

26. člen 
(dolžnosti in pravica koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih 
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.  
 
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta 
zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občina v 
nepredvidljivih okoliščinah. Razmerje v zvezi z načinom izvajanja javne službe v 
nepredvidljivih okoliščinah, se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo. 
 
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje 
preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem. 
 
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih 
 

27. člen 
(odgovornost za škodo) 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z 
izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam. 
 
4.  Začasen prevzem 
 

28. člen 
(začasen prevzem) 

V kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne 
zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s 
prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi. 
 
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja 
 

29. člen 
(vrsta odgovornosti) 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči 
koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko 
pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.  
 
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo 
 

30. člen 
(zavarovanje) 

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z 
izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam 
in za škodo, jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam. 
 
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo. 
 
 
 
 



173 

 

 
XVII. KONČNI DOLOČBI 
 

31. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku  in začne veljati 8 dan po objavi. 
 
Številka:35410-8/2015 
Datum: 23.09.2015 
 
 

     Občina  Sveta Ana  

   Župan 

       Silvo Slaček dipl.ekon., ing.gr. 

 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Občina Sveta Ana je sprejela Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine 
Sveta Ana (MUV št. 7/13). V 5. členu tega odloka je določeno, da odvažanje in odlaganje 
odpadkov v Občini Sveta Ana izvaja pooblaščeni izvajalec, ki ga določi na podlagi 
koncesijskega akta in pogodbe Občinski svet Občine Sveta Ana. ZGJS določa, da se 
koncesija podeli na podlagi javnega razpisa. Občina Sveta Ana doslej ni sprejela 
koncesijskega akta, ki bi bil podlaga za podelitev koncesije, zato je potrebno pred izvedbo 
ustreznega razpisa sprejeti predmetni koncesijski akt oziroma Odlok, ki določa način 
podelitve koncesije za to javno službo. Občina je skupaj s sosednjimi občinami Benedikt, 
Cerkvenjak, Sveta Trojica, Sveti Jurij in Sveta Ana že sedaj to javno službo izvajala z enakim 
standardom odvoza odpadkov in na celotnem območju šestih občin tudi vpeljala prakso  
enotnega določanja standarda javne službe in posledično tudi cene te javne službe.  
Izhajajoč iz prakse pri tej javni službi, so občine skupaj sprejele odločitev, da sprejmejo 
ustrezne pravne akte in skupaj pripravijo razpis za podelitev koncesije za območje vseh 
šestih občin, zato se bo podoben koncesijski akt sprejel v vseh občinah in na podlagi tako 
sprejetih Odlokov bo izveden skupen javni razpis za podelitev koncesije.  
 
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) določa, da se z odlokom o predmetu in pogojih 
za podelitev koncesije (koncesijski akt) ureja naslednja vprašanja:  
dejavnosti, ki so predmet javne službe,  
območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 
pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
javna pooblastila koncesionarju, 
splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, 
vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
začetek in čas trajanja koncesije, 
viri financiranja javne službe, 
način plačila koncesionarja, 
nadzor nad izvajanjem javne službe, 
prenehanje koncesijskega razmerja, 
organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 
druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe. 
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Ta koncesijski akt določa pogoje, ki jih more izpolnjevati koncesionar za podelitev koncesije 
in postopek za podelitev koncesije. Koncesionar bo izbran na osnovi javnega razpisa, po 
postopku konkurenčnega dialoga kot ga določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Ta 
odlok je torej pravna podlaga, zato da lahko občina prične s postopkom in objavi javni razpis. 
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani občine. Postopek bo izveden 
v več fazah, tako da bodo v prvi fazi prijavitelji podali svoje prijave, z njimi bo izveden 
konkurenčni dialog in po zakljčenem dialogu bodo oddali končne ponudbe. Postopek bo 
vodila strokovna komisija, ki je določena v tem odloku. Komisija bo pripravila poročilo o 
poteku postopka in ga posredovala pristojnemu organu občinske uprave. Koncesija se v 
skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah podeli z upravno odločbo, ki jo izda 
pristojni organ občinske uprave. Koncesijsko pogodbo pa v imenu občine sklene župan 
občine. Ker gre za koncesijski akt, ki je podlaga za sklenitev koncesijske pogodbe, ta odlok 
vsebuje tudi določbe o prenehanju koncesijskega razmerja in pogodbe, o odkupu, o 
odvzemu koncesije, o prevzemu javne službe v režijo in o drugih vprašanjih pomebnih za 
koncesijsko razmerje. Zakon določa, da se v primeru neskladja med koncesijskim aktom in 
koncesijsko pogodbo upoštevajo določila koncesijkega akta. Rok trajanja koncesijskega 
razmerja je določen na 15 let. Način izvajanja javne službe pa je določen s posebnim 
odlokom o načinu izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 
Koncesionar bo moral vsako leto predložiti izvedbeni program izvajanja javne službe z oceno 
stroškov. V tem odloku določamo tudi, da lahko župani občin ustanovijo skupno strokovno 
komisijo, ki bo izvedla postopek za več občin in predlagala posamezni občinski upravi 
predlog za podelitev koncesije. Koncesijo bo podelila posamezna občina, z upravno odločbo, 
koncesijsko pogodbo pa bo sklenil župan.  
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 
Številka:35410-6/2015 
Datum: 23.09.2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO IZVAJALCA STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V 

OBČINI SVETA ANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 30.6.2015  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Saubermacher Slovenija d.d. 
 
 
 
NI SKLEPA – SAMO SEZNANITEV 
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POROČILO IZVAJANJA STORITEV  

OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB  

RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 

 

V OBČINI SVETA ANA 

ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 30.6.2015 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IZVAJALEC  

 
 
 
 
 
 
 

Murska Sobota, 31.7.2015
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Uvodna pojasnila in izhodišča za poročilo  

 
Podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. s pričujočim poročilom za obdobje od 1.1.2015 
do 30.6.2015, pristojne občinske organe in službe Občine Sveta Ana seznanja s 
potekom izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana v navedenem obdobju. 
 
Osnova za pripravo poročila so: 

 Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov na območju Občine Sveta Ana (Ur.l.RS št. 50/2010) 

 Koncesijska pogodba za opravljanje gospodarske javne službe za zbiranje in prevoz 

komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov z območja Občine Sveta Ana 

 Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana za leto 2015 (sprejet  na 3. 

seji Občinskega sveta Občine Sveta Ana dne 8.4.2015) – v nadaljevanju: Elaborat 

2015 

 Podatki, informacije in opažanja v poteku izvajanja obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Sveta Ana v obdobju 

od 1.1.2015 do 30.6.2015 

 Ostali relevantni predpisi, pogodbe, informacije in podatki. 

 
 
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006-UPB1, s spremembami), 
so obvezne občinske gospodarske javne službe s področja ravnanja z odpadki 
naslednje: 

 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 

 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

Izvajalec javne službe ter območje izvajanja javne službe ravnanja z odpadki 

Družba Saubermacher Slovenija d.o.o., je na območju Občine Sveta Ana izvajalec 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki od 9.8.2006, na 
podlagi sklenjene Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe za 
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Sveta Ana. 
  
Podatki o izvajalcu: 

Naziv:   Saubermacher Slovenija d.o.o. 

Naslov:  Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 

Matična številka: 5432391 

Davčna številka: 75433737 

Šifra dejavnosti: 38.110 

Vpis v sodni reg.: Okrožno sodišče Murska Sobota 

Vložna številka: 1/03201-00 
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Občina Sveta Ana je sestavni del območja šestih občin Upravne enote Lenart (v 
nadaljevanju: Območje), ki so se dogovorile za skupno območje z enotnim standardom 
ravnanja z odpadki in enotno ceno ravnanja z odpadki. Območje obsega naslednje 
občine: 

 Občina Benedikt 

 Občina Cerkvenjak 

 Občina Lenart 

 Občina Sveta Ana 

 Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

 Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

 

Standard zbiranja odpadkov 

Standard zbiranja odpadkov v Občini Sveta Ana je bil potrjen z Elaboratom 2015 in se 
glede na leto 2014 ni spremenil. V skladu s tem je v Občini Sveta Ana še naprej v 
izvajanju naslednji standard zbiranja odpadkov (termini odvoza odpadkov v letu 2015 so 
v prilogi poročila): 
 

1. Prevzemna mesta Število prevzemov na leto 

mešani komunalni odpadki (20 03 01) 13 – krat 

mešana embalaža (15 01 06)  13 – krat 

papirna in kartonska embalaža (15 01 01)  
papir in karton (20 01 01) 

13 – krat 

kosovni odpadki (20 03 07) 1 – krat zbirna akcija 

biološko razgradljivi odpadki (20 02 01) 37 – krat 

2. Zbiralnice ločenih frakcij Število prevzemov na leto 

steklena embalaža (15 01 07) 13 – krat 

3. Premična zbiralnica nevarnih frakcij Število prevzemov na leto 

Nevarne frakcije (XX XX XX*) 1 – krat zbirna akcija 

4. Zbirni center Lenart Odpiralni čas 

Ločene frakcije nevarnih in nenevarnih 
odpadkov 

Odprt vsak dan od 7:00-15:00, 
v soboto od 7:00-12:00 
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Količina opravljenih storitev 

Dejanske količine prevzetih odpadkov v Občini Sveta Ana ter v Območju v obdobju od 
1.1.2015 do 30.6.2015 ter načrtovane količine odpadkov iz Elaborata 2015 so navedene 
v  naslednji tabeli:  

ZBRANA KOLIČINA ODPADKOV V OBDOBJU 1.1.-30.6.2015 IN PRIMERJAVA Z ELABORATOM 2015

OBČINA SVETA ANA
Elaborat 

2015 (1/2)

Dejansko 1-6 

2015

Primerjava 

Dejansko / 

Elaborat 

2015

Primerjava 

Dejansko / 

Elaborat 

2015

Delež od 

vseh 

zbranih

Klasifik. št. Naziv odpadka kg kg kg % %
15 01 01

20 01 01
papir in karton 25.000 24.265 -735 -3% 10,21%

15 01 02 - 15 01 06

20 01 39
mešana embalaža 42.500 49.391 6.891 16% 20,78%

15 01 07

20 01 02
steklo 17.500 21.934 4.434 25% 9,23%

20 01 08

20 02 01
biološko razgradljivi odpadki 17.500 17.640 140 1% 7,42%

20 03 01 mešani komunalni odpadki 67.500 72.320 4.820 7% 30,43%
20 03 07 kosovni odpadki 56.000 46.720 -9.280 -17% 19,66%
xx xx xx, xx xx xx* ostale ločeno zbrane frakcije 5.386 5.386 2,27%
xx xx xx* akcija nevarnih odpadkov 0 0,00%

SKUPAJ 226.000 237.656 11.656 5% 100,00%  
ZBRANA KOLIČINA ODPADKOV V OBDOBJU 1.1.-30.6.2015 IN PRIMERJAVA Z ELABORATOM 2015

UE LENART
Elaborat 

2015 (1/2)

Dejansko 1-6 

2015

Primerjava 

Dejansko / 

Elaborat 

2015

Primerjava 

Dejansko / 

Elaborat 

2015

Delež od 

vseh 

zbranih

Klasifik. št. Naziv odpadka kg kg kg % %
15 01 01

20 01 01
papir in karton 247.500 221.260 -26.240 -11% 10,36%

15 01 02 - 15 01 06

20 01 39
mešana embalaža 340.000 306.900 -33.100 -10% 14,37%

15 01 07

20 01 02
steklo 152.500 167.300 14.800 10% 7,83%

20 01 08

20 02 01
biološko razgradljivi odpadki 425.000 363.170 -61.830 -15% 17,00%

20 03 01 mešani komunalni odpadki 685.000 713.740 28.740 4% 33,41%
20 03 07 kosovni odpadki 320.000 292.440 -27.560 -9% 13,69%
xx xx xx, xx xx xx* ostale ločeno zbrane frakcije 71.380 71.380 3,34%
xx xx xx* akcija nevarnih odpadkov 0 0,00%

SKUPAJ 2.170.000 2.136.190 -33.810 -2% 100,00%  
Opombe k zgornjim podatkom:  

 V stolpcu »Elaborat 2015 (1/2)« so navedene polovične količine, kot so bile planirane v 

Elaboratu za leto 2015, razen: 

o pri kosovnih odpadkih je navedeno 80% planiranih količin, saj je akcija kosovnih 

odpadkov v občini in na celotnem Območju potekala v prvi polovici leta 2015. 

Kosovni odpadki pa se zbirajo tudi v zbirnem centru. 

o akcija nevarnih odpadkov bo v občini in na Območju potekala v drugi polovici leta 

2015, zato teh količin ni navedenih. 

 »Ostale ločeno zbrane frakcije« so bile v Elaboratu 2015 planirane med ostalimi vrstami 

odpadkov, v stolpcu »Dejansko 1-6 2015« pa so zaradi nazornejšega prikaza te količine 

navedene posebej. Tudi v prihodnje bodo količine ostalih ločenih frakcij planirane in 

prikazane posebej. 

 Od v tabeli navedenih količin odpadkov je bilo v zbirnem centru Lenart zbranih 55.340 kg 

odpadkov oz. 2,6% vseh zbranih količin. 
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Na podlagi predstavljenih podatkov predvidevamo, da bodo dejanske celoletne količine 
zelo podobne načrtovanim količinam v Elaboratu 2015. 
 

Cene izvajanja storitev 
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Cene izvajanja storitev so bile potrjene s sprejetjem Elaborata 2015, uporabljajo pa se 
od 1.5.2015 naprej. Cenik izvajanja storitev je v prilogi tega poročila. 
 
Cene so bile izračunane na podlagi načrtovanih količin opravljenih storitev in 
načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in so 
oblikovane v EUR/kg. 
 
 
Zaključek in predlogi 

 
Izvajanje javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Sveta Ana je 
potekalo v skladu z republiškimi predpisi in usmeritvami ter občinskim odlokom o načinu 
izvajanja javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki ter odločitvami Občine Sveta 
Ana. 
 
Podatki o količinah zbranih posameznih vrst komunalnih odpadkov kažejo na 
nadaljevanje trenda upadanja mešanih komunalnih odpadkov in povečevanja deleža 
ločeno zbranih frakcij, čeprav je območje UE Lenart že sedaj nad povprečjem in cilji 
Republike Slovenije glede deleža ločeno zbranih frakcij.  
 
Glede na dosežene rezultate deležev ponovno uporabljivih odpadkov (ločene frakcije, 
odpadna embalaža) in mešanih komunalnih odpadkov predlagamo, da z obstoječim 
standardom zbiranja nadaljujemo tudi v bodoče, razen pri zbiranju kosovnih odpadkov. 
Pri zbiranju kosovnih odpadkov bo potreben razmislek o spremembi dosedanjega 
načina zbiranja od vrat do vrat, saj se spričo ekonomske situacije prebivalstva vse bolj 
pojavljajo »neregistrirani in nepristojni zbiralci odpadkov,« zaradi česar bi bili podatki o 
razmerju uporabnih in neuporabnih odpadkov še bolj ugodni, kar je tudi usmeritev 
slovenske strategije ravnanja z odpadki. 
 
Pripravila:  

 Franc Knaus, ekon.  

 Primož Gjerkiš, univ.dipl.pol. 

 
Direktor: 
Rudolf Horvat, univ.dipl.prav. 

 
 
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: 03202-003/2014 
Datum: 23.09.2015 

 
 
 
 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA  
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
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POBUDE IN VPRAŠANJA NA 3. SEJI, dne 08.04.2015 

 
 
 
 

Zapisane so samo tiste pobude in vprašanja na katere na seji ni bilo podanega 
odgovora. 

 
Župan seznani člane občinskega sveta, da je za podžupana imenoval Draga Ruhitla in 
da je občina nabavila tablične računalnike za člane občinskega sveta. 
 
Breda Špindler 
Predlaga, da si vsi občinski svetniki vzamemo vzgled po naselju Froleh in organiziramo 
enkrat letno delovno akcijo »raboto« na občinskih cestah in tako sami poskrbimo za 
manjša vzdrževalna dela na cesti.  
 
 
Na vse ostale pobude ali vprašanja so bili podani odgovori na sami seji in jih v skladu s 
predhodnim dogovorom ne pišemo. 
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POBUDE IN VPRAŠANJA NA 4. REDNI SEJI, dne: 23. 09. 2015: 
 
 
 
 

1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3. 

 

 

 

 


