OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

16. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE SVETA ANA

SREDA, 1. DECEMBER 2021, OB 16. URI
(GRADIVO)

NOVEMBER
2021

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka: 03202-1/2018
Datum: 24. 11. 2021

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

sklicujem
16. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 1. decembra 2021, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje in 4. dopisne seje
3. Potrditev dnevnega reda
4. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt
Zelene Slovenske gorice
5. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Krivi Vrh
6. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Zg. Ščavnica
7. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2022 – druga obravnava
8. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN
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POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU:

K točki 4
Gradivo je priloženo
K točki 5
Gradivo je priloženo
K točki 6
Gradivo je priloženo
K točki 7
Gradivo je priloženo
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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka:
Datum:

03202-1/2018
24. 11. 2021

PREDLOG
SKLEPA O
POTRDITVI SKLEPOV
15. REDNE SEJE

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave, Renata Trajbar Kurbus
PREDLOG SKLEPA:
- Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 60/2007,
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (MUV št. 23/12)
Občinski svet potrdi sklepe 15. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so
priloženi
- Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 60/2007,
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (MUV št. 23/12)
Občinski svet potrdi sklepe 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so
priloženi.
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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka: 03202-1/2018
Datum: 20. 10. 2021

ZAPISNIK
15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA,
KI JE BILA 20. OKTOBER 2021

Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana.
Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK.
Prisotni člani OS:
Martin Breznik, Viktor Kapl, Silvo Nikl, Bernarda Potočnik, Roman Režonja, Drago Ruhitel, Karl
Škrlec in Breda Špindler ter Dušan Kokol.
Neopravičeno odsotni člani OS: /
Opravičeno odsotni člani OS: /
Ostali prisotni:
Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica občinske uprave,
Stanka Ferš, Petra Golob, občinska uprava.
Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti devet (9) svetnikov.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje
3. Potrditev dnevnega reda
4. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Sveta Ana – skrajšan postopek
5. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2021
6. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2022 – prva obravnava
7. Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2021
8. Pobude in vprašanja
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K točki 2
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 14. REDNE SEJE
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Na pripravljen zapisnik ni bilo pripomb,
zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep.
Sklep št. 148
Občinski svet je potrdil sklepe 14. redne seje, z dne 30. junij 2021, Občinskega sveta Občine
Sveta Ana.
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov.
Za je glasovalo devet (9) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 3
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan predlaga razširitev dnevnega reda tako,
da se doda nova sedma točka in sicer Odlok o uporabi proračunske rezerve za leto 2021. Ker
so bili podani razlogi za razširitev dnevnega reda je župan dal na glasovanje predlog dnevnega
reda.
Sklep št. 149
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV, št. 21/2020) se
potrdi predlagan dnevni red:
4.
5.
6.
7.
8.

Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Sveta Ana – skrajšan postopek
Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2021
Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2022 – prva obravnava
Odlok o uporabi proračunske rezerve za leto 2021
Pobude in vprašanja

Navzočih je bilo devet (9) svetnikov.
Za je glasovalo devet (9) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 4
ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU NA OBMOČJU OBČINE SVETA ANA – SKRAJŠAN
POSTOPEK
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in razloge za sprejem odloka
ter podal besedo direktorici občinske uprave, katera podrobneje povzame vsebino odloka.
Razpravljala so Karl Škrlec, Viktor Kapl in Bernarda Potočnik.
Sklep št. 150
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl.
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US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), Zakona
o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20), 2. in 4. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) in 15.
člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019), se sprejme Odlok o javnem redu in miru na
območju Občine Sveta Ana.
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov.
Za je glasovalo devet (9) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

K točki 5
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2021
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo podal javni uslužbenki
Stanki Ferš. Slednja poda obrazložitev odloka njegove spremembe in dopolnitve.
Sklep št. 151
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah-ZJF, (Ur. l. RS, št. 11/11-UBP4, 14/13- popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi-ZLS (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena
Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019) se sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine
Sveta Ana za leto 2021.
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov.
Za je glasovalo devet (9) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

K točki 6
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2022 – PRVA OBRAVNAVA
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo podal javni uslužbenki
Stanki Ferš. Slednja poda obrazložitev odloka v prvem branju.
Razpravljali so Drago Ruhitel, Viktor Kapl, Bernarda Potočnik, Martin Breznik,
Župan je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 152
Na podlagi 55.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, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 85.člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11
- ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819,
13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 6

ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja
k zadolževanju občin (Ur. l. RS, št. 55/15) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št.
8/2019) se sprejme Sklep o zadolžitvi proračuna za leto 2022 za investicije, predvidene v
občinskem proračunu.
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov.
Za je glasovalo devet (9) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Sklep št. 153
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14
- ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718,
71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20
- odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 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, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE ) in 15. člena Statuta Občine Sveta
Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme se potrdi Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2022
v prvem branju. Z dnem sprejeta se začne javna razprava.
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov.
Za je glasovalo devet (9) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 7
ODLOK O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE ZA LETO 2021
Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje. Župan je podal uvod in predal besedo Stanki Ferš.
Razpravljal je svetnik Roman Režonja.
Župan je dan na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 154
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13,
101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122,
15/21 - ZDUOP) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme Odlok
o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021.
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov.
Za je glasovalo devet (9) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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K točki 8
POBUDE IN VPRAŠANJA
Župan občinski svet seznani s potekom investicij, ki so v izvajanju ali so bile v letu že
dokončane. Prav tako se trenutno še izvaja cestno vzdrževanje cest (sanacija udarnih jam,
košnja, čiščenje,…).
Viktor Kapl:
Kako daleč je obnova pokopališča?
Silvo Slaček, župan:
Obnova pokopališča je predvidena v dveh fazah, do praznika bo prva faza urejena oz. v stanju,
da gradbišče ne bo oviralo obiskovalcev pokopališča. Izgradnja paviljona je premaknjena v
drugo fazo, se pravi v leto 2022.
Viktor Kapl:
Glede martinovanja pove, da je Društvo vinogradnikov želi pripraviti martinovanje, vendar je
vse odvisno od covid -19 situacije.
Drago Ruhitel:
Opozori, kot že večkrat do sedaj na razmere glede parkiranja pri lokalu Bar borza, da kljub
vsem intervencijam situacija ni nič boljša. Občino poziva da naj tokrat ukrepa tako, da postavi
fizične ovire – količke.
Silvo Slaček, župan:
Župan pove, da bomo zadeve uredili.
S tem je bil izčrpan dnevni red 15. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan ob
18.10 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Renata Trajbar Kurbus

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka: 03202-1/2018
Datum: 19. 11. 2021

ZAPISNIK

4. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA

Čas trajanja seje od 17. novembra 2021 do 19. novembra 2021 do 8.00 ure.
Sejo je sklical župan Silvo SLAČEK.

Vabilo je bilo po elektronski pošti posredovano vseh članom občinskega sveta, prav tako so
bili na sejo opozorjeni preko SMS sporočila.

Predlog dnevnega reda:
1. Sklep o potrditvi Novelacije investicijskega programa – nIP za celovito

energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in
Občine Sveta Ana.
K točki 1

Sklep o potrditvi Novelacije investicijskega programa – nIP za celovito energetsko
prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana.
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Sklep št. 155
Na podlagi Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo,
110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A,
14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 –
ZIPRS1819 in 13/18), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in
54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št.: 60/06, 54/10 in 27/16), 15. člena Statuta Občine
Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme Novelacija investicijskega programa – nIP za celovito
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energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta
Ana, ki ga je izdelalo podjetje RADIX d.o.o. v novembru 2021.
(1) Vrednost investicije v stalnih / tekočih cenah znaša 1.716.290,84 EUR upravičenih
stroškov.
(2) Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 1.772.726,96 EUR upravičene in neupravičene
stroške.
(3) Investicija se izvaja v času od 1.6.2021 do predvidoma 30.06.2022, v kolikor bodo za to
zagotovljena sredstva.
(1) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (stalne / tekoče cene) za upravičene stroške:
a) Lastna proračunska sredstva Občine
17.755,38
Podlehnik
EUR
b) Lastna proračunska sredstva Občine Lenart
20.927,01 EUR
c) Lastna proračunska sredstva Občine Sveta
24.734,99 EUR
Ana
c) EU in RS – kohezijska sredstva
840.982,51 EUR
d) Zasebni partner
811.890,95 EUR
Skupaj
1.716.290,84 EUR
(2) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (tekoče cene) za upravičene in neupravičene
stroške:
a) Lastna proračunska sredstva Občine
32.457,99
Podlehnik
EUR
b) Lastna proračunska sredstva Občine Lenart
31.556,62 EUR
c) Lastna proračunska sredstva Občine Sveta
38.117,96 EUR
Ana
c) EU in RS – kohezijska sredstva
840.982,51 EUR
d) Zasebni partner
829.611,88 EUR
Skupaj
1.772.726,96 EUR
(3) Povračljivi DDV zasebnega partnerja v višini 364.300,63 EUR ni vštet v vire financiranja in
je naveden zgolj informativno.
V skladu z določili četrtega člena tega sklepa se uskladijo zneski projekta »Celovita energetska
sanacija javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana« v
Načrtu razvojnih programov Občine Sveta Ana za obdobje 2021-2022.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Glasovnice je oddalo šest (6) svetnikov.
Za je glasovalo šest (6) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

Zapisala:
Renata Trajbar Kurbus

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
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4
OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka:
Datum:

322-3/2021
24. 11. 2021

SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA INVESTICIJO
ZELENE SLOVENSKE GORICE

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL:

Urad Občinske uprave

NOSILEC ZADEVE:

Petra Golob

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415,
38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16
- ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 ZDLGPE, 89/20), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) in 15.
člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 7/2019) občinski svet:
1. potrdi sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
investicijo: Zelene Slovenske gorice, kot je predložen in
2. pooblasti župana za potrditev vseh sprememb ali dopolnitev investicijske
dokumentacije, ki bi bile potrebne za zagotovitev sofinancerskih sredstev.
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SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA za investicijo:

ZELENE SLOVENSKE GORICE
Investitor/občina: OBČINA SVETA ANA
Naslov:
SV. ANA V SLOV. GORICAH 17
Pošta:
2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH
Številka: 322-3/2021/8
Datum: 24. 11. 2021
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Uredbe
o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/06, 54/10 in 27/16) in Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) je Občinski svet
Občine Sveta Ana, dne 1. 12. 2021, s sklepom št. 322-3/2021/8 sprejel:
1. Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo
ZELENE SLOVENSKE GORICE, ki ga je izdelala Razvojna agencija Slovenske
gorice d. o. o., dne 4.10.2021.
2. V NRP občine se uvrsti nova naložba v deležu določenem za Občino Sveta
Ana.
3. Odobri se izvedba investicije.
4. Skladno z DIIP vrednost investicije po tekočih cenah znaša 41.292,17 EUR z
DDV oziroma 40.455,50 EUR brez DDV in se bo izvajala skladno s časovnim
načrtom od decembra 2021 do decembra 2022.
5. Skladno z DIIP se finančna sredstva za izvedbo naložbe zagotovijo po naslednji
finančni konstrukciji:
EU sredstva iz sklada ESRR:
31. 866,10 EUR
LAS Ovtar + drugi partnerji:
9.135,56 EUR
Občina Sveta Ana:
290,51 EUR
6. Občinski svet Občine Sveta Ana s tem sklepom pooblašča župana Občine
Sveta Ana, da potrjuje potrebne spremembe in dopolnitve Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta za projekt »Zelene Slovenske gorice«.

Odgovorna oseba investitorja:
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
župan

12

OBRAZLOŽITEV
V skladu z 18. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) je
potrebno dokument identifikacije investicijskega projekta potrditi s pisnim sklepom
občinskega sveta, s čimer se odobri priprava predinvesticijske zasnove ali
investicijskega programa oz. izvedbo investicije.
Operacija Zelene Slovenske gorice je skupni projekt občin Benedikt, Cerkvenjak,
Duplek, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, Šentilj, partnerja v projektu pa sta še: Razvojna agencija Slovenske gorice
d.o.o. in Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.
Skupna vrednost obravnavane operacije po tekočih cenah znaša 41.292,17 EUR z
DDV. Načrtujemo pridobitev sofinancerskih sredstev iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR) v vrednosti 31. 866,10 EUR. Delež parterjev v projektu je 9.
135,56 EUR, od tega je delež Občine Sveta Ana 290,51 EUR.
Občine bomo v okviru projekta nabavile solarne polnilne klopi, kar predstavlja osrednjo
investicijo projekta in bodo postavljene v osmih občinah Slovenskih goric, v urbanih
središčih oz. na dobro obiskanih delih občin.
V okviru operacije so načrtovane še naslednje aktivnosti:
1. Predavanje »Trajnostna soseska«.
2. Predavanje in ogled filma »Prazen koš - polna denarnica«.
3. Predavanje in ogled filma »Ne meč'mo hrane stran«.
4. Predavanje/delavnica »Trajnostne odločitve v vsakdanjem življenju«.
5. Predavanje »Zero waste v turizmu in občinah«.
6. Delavnica »Kako z družbenimi omrežji pridobiti nove stranke in povečati
prodajo«.
7. Predavanje/delavnica Spletna trgovina –za koga, zakaj, kako.
8. Predavanje in delavnica »Donosno zgodbarjenje - Zgodbe, ki odpirajo srca in
denarnice«.
9. Poslovna nemščina z zelenimi vsebinami podjetništva.
10. Podjetniški krožek za zadnjo triado osnovnošolcev.
11. Nakup solarnih polnilnih klopi (investicija).
12. Nakup IKT opreme (prenosnik in projektor), pisarniškega materiala in
obveščanje po radiu (investicija).
Sprejeti sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta je obvezna
priloga k prijavi na javni poziv, zato predlagamo občinskemu svetu, da ga sprejme v
predloženi obliki.
Obrazložitev zapisala:
Petra Golob, dipl. ekon.
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l.UVOD
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrodju javnih
financ, Uradni list RS, 5t. 60/2006,5412010 in 2712016 (v nadaljevanju: Uredba), v svojem 11. dlenu
doloda, da Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DllP) vsebuje podatke,
potrebne za doloditev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, kijih bo morala
investicija izpolnjevati. DllP vsebuje opise tehnidnih, tehnolo5kih ali drugih prvin predlaganih re5itev in je
podlaga za odlodanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije.
Pri izdelavi DllP je za ocenjevanje treba smiselno uporabiti naslednje metodolo5ke osnove:
. Dolo6itev ciljev:

o cilji se dolodijo na podlagi predhodno izvedenih analiz, evidentiranja potreb in moZnosti ter
nadinov njihovega uresnidevanja,
o cilji morajo biti usklajeni s strategijami, nacionalnimi programi, programi Skupnosti ter zakoni in
opredeljeni tako, da je mogode ugotavljati in preverjati njihovo uresnidevanje,
o cilji morajo biti dolodeni tako, da je mogode identificirati ekonomi6ne in izvedljive razlilice za
njihovo izvedbo.
. Priprava predlogov scenarijev za uresnidevanje ciljev:
o scenariji se med seboj lahko razlikujejo po razlidnih mogocih lokacijah, tehnidnotehnolo5kih
re5itvah, obsegu, virih in nadinih financiranja, rokih in dinamiki izvedbe, rezultatih in drugih
pomembnejSih delih investicije,
o upo5tevajo se tudi scenariji, ki so posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali nadinov
financiranja (na primer fazna gradnja, koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva),
o za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pridakovani udinki za projekt predstavijo najmanj s
primerjavami stro6kov in koristi v pogojih >z< investicijo ter izhodi5dnega scenarija >>brez<<
investicije in/ali minimalni scenarij z upo5tevanjem delnih izbolj5av.
. Opredelitev vrednostnega in fizidnega obsega stro5kov in koristi vsakega scenarija:
o v ovrednotenje so vkljudeni stro5ki in koristi posameznih udeleZencev v celotnem projektnem
ciklu,

o ocena kolidin temelji na predpisanidokumentaciji (predhodne idejne re5itve in Studije, projektna
in tehnidno-tehnolo5ka dokumentacija, standardi in normativi dejavnosti, prostorski akti in druge
osnove),
o stro5ki in koristi, kijih upo5tevamo pri ocenjevanju v ekonomski dobi investicije, so: investicijski
stro5ki, investicijsko in tekode vzdrZevanje, stro5ki obratovanja ter koristi, ki jih lahko izrazimo v
denarju in nedenarne koristi (posredne in neposredne); stro5ki in koristi se ugotavljajo v finan6ni
in ekonomski analizi po statidni (za reprezentativno leto v ekonomski dobi) in dinamidni metodi
(za celotno ekonomsko dobo investicije) v obdobju, v katerem pridakujemo njihov nastanek,
o izhodiSdni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s katerimi razpolagajo alijih objavljajo nosilci

javnih pooblastil,
o predpostavke za projekcije morajo biti utemeljene in verodostojne,
o vsi stro5ki in koristi, ki so izraZeni v denarju, se obravnavajo na primerljivih osnovah (stalne
cene, diskontiranje),
o vsak scenarij vsebuje izradun finandnih, ekonomskih in drugih kazalnikov udinkovitosti investicij
ter opis rezultatov na podlagi meril, kijih ni mogodeizraziti v denarju,
o pri ocenjevanju investicijskih projektov se uporablja splo5na, 4 % diskontna stopnja.
. Ugotavljanje obdutljivosti variant:
o z analizo obdutljivosti se opredeli kritidne parametre investicijskega projekta, pri katerih so
projekcije manjzanesljive, in sicer po vrstnem redu vplivanja na kondni rezultat investicije oziroma
po stopnjah tveganja (z analizo tveganja), ter
oizkale ugotovitve analize o mogodih vplivih na pridakovan kondni rezultat oziroma o mogodih
odmikih od projekcij.
.lzbor najbolj5ega scenarija in predstavitev izsledkov:

N

o vsak scenarijje treba presojati tudi z vidika najpomembnej5ih omejitvenih dejavnikov (finandnih,
zakonskih, regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih dejavnikov),
o pri predstavitvi izsledkov morajo biti navedeni cilji, opis obravnavanih scenarijev, primerjava
scenarijev, razlogi za izbiro najbolj5ega (optimalnega) scenarija ter nadin ocenjevanja izbire
najboljSega scenarija.

Vrednost obravnavane investicije zna5a 40.655,53 EUR z DDV (stalne cene, maj 2021). V skladu s 4.
dlenom Uredbe je potrebno za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000,00 EUR zagotoviti DllP, de
se projekt sofinancira s proradunskimi sredstvi. Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000,00 EUR
se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse
kljudne prvine, potrebne z odlodanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja udinkov.
lnvestitorji pridakujejo, da bodo za izvedbo projekta pridobil sofinancerska sredstva iz Evropskega sklada

za regionalni razvoj (ESRR)

-

neposredna potrditev LAS Ovtar Slovenskih goric, katerih rezultati

prispevajo k uresnidevanju Strategije lokalnega razvo)a na obmodjih obdin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek,
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti AndraZ v Slovenskih goricah, Sveti
Jurij v Slovenskih goricah in Sentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih
goric.

{,{, NAVEDBA I NVESTITORJA
i nvestitorj i obravnava nega nvesticijskega projekta so:
Obdina
5. Obdina
Obdina
6. Obdina
Ob6ina
7. Obdina
4. Obdina
8. Obdina

Osred

nj

i

Benedikt
Cerkvenjak
Duplek
Lenart

1.
2.
3.

i

Sveta Ana

SvetiAndraZ v Slovenskih goricah
Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Sentilj

Z manj$im finandnim vloZkom sodelujeta tudi partnerja Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

in

DruStvo za razvoj podeZelja Ovtar Slovenskih goric.

Tabela 1: Osnovni podatki o investitoriih

- Obdina

Benedikt

INVESTITOR

fI

Naslov

Odgovorna oseba:

nikov trg 5,2234 Benedikt
mag. Milan REPIC , Zupan

Telefon:

02 703 60 80

oreruA

BENEDTKT

Telefaks:

02 703 60 81

Uradni elektronski naslov:

Davdna/lD Stevilka:

obcina@benedikt.si
http ://www. benedikt.si
st 77399935

Matidna Stevilka:

1

Uradna spletna stran:

Sifra dejavnosti:

rBAIK(A;x.

3321 39000

84.110 (SploSna dej. javne uprave)
5156 0110 p!18{.0Ta)90 (Banka Slovenije)
eodnis

o\

ffiM9
Obcina

\

iledikt meri24 km2 in ima 2.614 prebi

(suRS,2021).

C.,

Tabela 2: Osnovni podatki o investitoriih

- Obcina Cerkveniak

INVESTITOR

Uore,*o

.ERKVENTAK

Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, Slovenija
Marjan ZMAVC, Zupan

Naslov

Odgovorna oseba:
Telefaks:

02729 57 00
02729 95 04

Uradni elektronski naslov:

obcina@cerkveniak.si

Uradna spletna stran:

http ://www.cerkven iak. si

DavenailD Stevilka:

78110475

Matidna Stevilka:

1 332066000
84.110 (Splo5na dej. javne uprave)
0135 3010 00'10 641 (Banka Slovenije)
01?5 ?777 TOO0 O7R /Rnnka Slnvcniic\

Telefon:

Sifra dejavnosti:

Zig:

24,5kmz inima2.171
Tabela 3: Osnovni podatki o investitoriih

2021).

* Obiina Duplek

INVESTITOR

Plorc,*A

DU'LEK

Telefon:

Trg slovenske osamosvojilve 1,2241 Spodnji Duplek
Mitja HORVAT,Zupan
02 684 09 1'1

Telefaks:

02 684 09 28

Uradni elektronski naslov:

obcina.duplek@duplek.si

Naslov

Odgovorna oseba:

Uradna spletna stran:

https://www.duplek.si/

Davdna Stevilka:

sl 41316819

Maticna Stevilka:
Sifra dejavnogti'r.$..

5883300000

l\

UUt

4.1 10 (SploSna dej. javne

Zig:

uprave)

6 0'r10 0010 0002 668 (uJP)

IBAN:

odOovorne

Por

osebe:

)Pis
/,

Obdina Duplek

ima 6.959 prebivalcev (SU

,

/

L
021\.

5

Tabela 4: Osnovni podatki o investitoriih

- Obdina Lenart

ET
' OBCINA LENART
Trg osvobodilve 7 ,2230 Lenart v Slovenskih goricah
mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med., Zupan

NaSIoV

Odgovorna oseba:

02729 13 12
0272073 52

Telefon:

Telefaks:
Uradni elektronski naslov:
Uradna spletna stran:
DavdnailD Stevilka:

obcina@lenart.si
http://www.lenart.si

Matidna Stevilka:

5874254000
84.I 10 (Splo5na dej. javne uprave)
5156 0125 8010 0010 543 (Banka Slovenije)

Sifra dejavnosti:
IBAN:

Zis:

sl 68458509

('@)

Obdina Lenart meri 62 km2 in ima 8.512 prebivalcev (SURS, 2021).
Tabela 5: Osnovni podatki o investitoriih

- Obdina

Sveta Ana

INVESTITOR

,,,---\.
Lfo -t

Naslov

Sv. Ana v Slov. goricah 17,2233 Sv. Ana v Slov. goricah

Odgovorna oseba:
felefon:

Silvo SLACEK, Zupan

...*-" OBEINA SVETA ANA

02 729 58 80

Telefaks:

02729 58 85

Uradni elektronski naslov:
Uradna spletna stran:

obcina@sv-ana.si
http://www.sv-ana.si

Davdna Stevilka:

sr 59385081

Maticna Stevilka:
Sifra dejavnosti:

332074000
84.110 (Splo5na dej. javne upravq)
5156 0110 0010 0018 18EBgr&.dfslovenije)

IBAN:

Obdina Sveta

1

-meri37 km2 in ima2.323 prebivalcev (qpRS, 2021).

(JI

Tabela 6: Osnovni podatki o investitoriih

- Obdina Sveti AndraZ v Slovenskih qoricah

INVESTITOR

)fl'{
'". OBEINA

Naslov

Vitomarci

Odgovorna oseba:

Darja VUDLER BERLAK, Zupanja

Telefon:

02757 95 30
02757 95 34

Telefaks:

7

SVETI ANDRAZ V SLOVENSKIH GORICAH

1, 2255 Vitomarci

Uradni elektronski naslov:
Uradna spletna stran:

info@svandraz.si

Davdna Stevilka:

st 72359528

Matidna Stey[ka

http ://www. sv-andraz. si

1

$ffigtfif i, c\.
IBA[5]' .=,,--...-'C"\

Sifra

'(aw9

358 1 03000

84.110 (Splo5na dej. javne uprave)
S156 01 10 0010 0018 285 (Banka SlovejSl/f/
Podpis odgovorne osebe:

Slovenskih goricah meri '17 km2in ima 1.203 prebivalcev (SURS, 2021).
Tabela 7: Osnovni podatki o investitoriih
INVESTITOR
Naslov

- Obdina

Sveti Jurii v Slovenskih ooricah

ffi

OBEINA SVETTJURTJ V SLOVENSKTH GORICAH
Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol

Odgovorna oseba:

Peter SKRLEC, Zupan

Teleton:
Telefaks:

02729 52 50
02729 52 55

Uradni elektronski naslov:

obcina@obcinaiurii.si

Uradna spletna stran:

http://www.obcinaiurii. si

Davdna Stevilka:

st 58481435

Maticna Stevilka:

2242877000

Sifra dejavnosti:

84.110 (Splo5na dej. javne uprave)
5156 01 10 0010 0021 098 (Banka Slovenije)
Podpis odgovorne osebe:

IBAN: ,rrr:;:\.

,trt\ffi

i ,'

t-/

goricah meri 31 tn\zin ima2.114 prel

(suRS,2021).

o)

Tabela 8: Osnovni podatki o investitoriih

l:t
I ..f..
.Y

- Obdina Sentili

oaelNA SENTTLJ

Odgovorna oseba:

Maistrova ulica 2,2212 Senlilj v Slovenskih goricah
mag. Stefan ZVAB,Zupan

Telefon:

02 65 06 200

Telefaks:

02 65 06 210

Uradni elektronski naslov:
Uradna spletna stran:

obcina@sentilj.si
http:i/www.sentili.si

Davdna Stevilka:

sl 38253283
5884209000

Matidna Stevilka:

Sifra

dejavrpatiT*.x

84.'110 (Splo5na dej. javne upravq)

r(t :, : / h

5156 0131 8010 0009 155 (B'
5156 0131 8777 7000 047 (Bt
Podpis odgovorne osebe:

nnN:

"'(offiJ

ovenije)
oveniie\

Y

in ima 8.375 prebivalcev (S

Obdine

)

NAVEDBA IZDELOVALGA
DOKUMENTAGIJE

1 .2.

Za izdelavo investicijske dokumentacije je odgovorna nosilka operacije Razvojna agencija Slovenske
gorice d.o.o. (kraj5e: RASG). RASG je ustanovljenal.200T in je obmodna razvojna agencija Obmodnega
razvojnega partnerstva Slovenske gorice in vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric.
Tabela 9: Osnovni podatki o izdelovalcu investiciiske dokurnerrtacite
IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

L

RMVOJNAAGENCIJA
SLOVENSKE GORICE, d.o.o.

Raz voina agcncya,S/we4,s/1t

tloricc

Trg osvobodilve 9,2230 Lenart v Slovenskih goricah
Odgovorna oseba:

r dr. Milojka DOMAJNKO, direktorica

Uradnaspletnastran: http://www.rasq.si

i

70.220 Drugo podjetni5ko in poslovno svetovanje
S156 0410 2000 1490 780 (Nova KBM d. d.)

'

Podpis odqovorne osebe:

"r-)_

{

{ .3. NAVE DBA U PRAVLIAVGA
Upravljavec predmeta investicije (solarnih klopi) po izvedbi investicije so posamezne obdine, ki so tudi
soinvestitorji projekta.
Tabela 10: Osnovni podatki o upravliavcih

- Obdina

Benedikt

tr1 5,2234 Benedikt

ra

oseba:

Cerkvenjak 25, 2236 Cerkv$r
Marjan ZwRvC, zupan

Trg osvobodilve 7,2230 Lenaft v Slovenskih goricah
mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med., Zupan

1,'c;,q,,,
Tabela 14: Osnovni podatki o upravliavcih

Odgovorna

Zis:

-

SVETAANA

UPRAVLJAVEC

Naslov

i

ObTlnb Sveta Ana

Sv. Ana v Slov. goricah 17' ,2233 Sv. Ana

oseba:

Silvo

SLAeEK,Zupan

--.,1.
Podpisodsovorner-"(A

@
@

Tabela 15: Osnovni podatki o upravliavcih

UPRAVLJA.Y=C

- Obcina Sveti AndraZ v Slovenskih qoricah

OBEINA SVETIANDRAZ V SLOVENSKIH GORICAH
r Vitomarci 71, 2255 Vitomarci
Darja VUDLER BERLAK, Zupanja

2

Podpis odgovorne osebe:

t

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
I Jurovski Dol 70b,2223 Jurovski Dol
Podpis odgovorne osebe:

Maistrova ulica2,2212

investicije (lKT oprema in pisarna)fl{ izvedbi investicije bo RASG.
Tabela 1B: Osnovni podatkio upravliavcih

UPRAVLJAVEC

*

RASG d,o.o.

RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o.
9,2230 Lenart v Slovenskih goricah

I

/

{.4.ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN N/ADZOR N,\D
PRI PRAVO DOKUMENTAGIJ E
Za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije za projekt
je odgovorna RASG.

(0

Tabela 19: Osnovni podatkio odqovornih za prioravo in nadzor nad pripravo dokumentaciie
ODGOVORNIZA PRIPR,AVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO DOKUMENTACIJE
RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o,o.
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Naziv:
Naslov:

Odgovorna oseba:

dr. Milojka DOMAJNKO, direktorica
Podpis odgovorne osebe:

, U'v'\/'

{ .S.PARTNERJI OPERAGIJE
V projektu kot partnerja sodelujeta 5e:

r
.

Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o, kot vodilni partner projekta in
Dru5tvo za razvoj podeZelja Ovtar Slovenskih goric.

Tabela 20: Osnovni podatki o partneriu Razvoina aqenciia Slovenske qorice. d.o.o.
IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

RMVOJNA AGENCIJA
SLOVENSKE GORICE, d.o.o.
i?azw1aa4qenot1a,9/ova4sfteqoml'e

Trg osvoboditve 9,2230 Lenart v Slovenskih goricah
Dr. Milojka DOMAJNKO, direktorica

70.220 Drugo podjetni5ko in poslovno svetovanje
0410 2000 1490 780 (Nova KBM d. d.)

RASC,
RASG d.o.o. je ustanovljena 1.2007 in je obmodnarazvqna agencija Obmodnega razvojnega partnerstva
Slovenske gorice ter vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric.

.l
o

Tabela 21: Osnovni podatki o oartneriu Dru5tvo za razvoi podeZelia Ovtar Slovenskih qoric
INVESTITOR

JS

Otuitvo 26 ra*oJ p.dereua
YIAR S!OYE'JS'(,,' GOF'C

O

)L-w
)ruStvo zarazvoi podeielia Ovtar Slovenskih
Naslov
Odgovorna

Trg osvobodilve 9,2230 Lenart v Slovenskih goricah
I Andrej KOCBEK
059 128 773

oseba:

Telefon:
Uradni elektronski naslov:
Uradna
D

av dna I 1frft@v ll ltd

1

r'o\

Matidnii'{tbvilka: - d\

L?lU\?

sr",,rtirsox.

i)

$,

rg

at

drustvo.ovtar@gmail.com
www. rasg.si/i nd ex. ph p/sl/ovtar-vstop

st 93293437
2184176000
S94.999 - Dejavnost drugje nerazvr5denih dlanskih organizacij
sr56'1934 0500 8170 947 (DBS d. d.)
Podois odoovorne osebe:

[*d.*\z

Dru5tvo za razvoj podeZelja Ovtar Slovenskih goric je ustanovljeno l. 2008 in je osrednji povezovalec
ponudbe Slovenskih goric, v LAS Ovtar Slovenskih goric zastopa interese posameznih ponudnikov.

J
.l

2.

ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV
ZA I NVESTIGIJSKO NAMERO
2.1. ANALIZA STANJA ZA PODRAV.IE

Slovenske gorice se nahajajo v Podravski statistidni regiji, ki s povr5ino 2.170 km2 obsega 10,7 o/o
slovenskega ozemlja in je peta najvedja slovenska statistidna regija. V regijije po podatkih Statisticnega
urada RS na dan 1. 1. 2021 Zivelo 328.469 prebivalcev.
Slika 1:Umestitev Podravske reqiie v prostoru Republike Sloveniie

Vir: http://www.delo.sr/assetsidelo

v3/img/blank. ono

Regijo sestavlja 41 obdin, in sicer: (1) Benedikt, (2) Cerkvenjak, (3) Cirkulane, (4) Deshnik, (5) Dornava,
(6) Duplek, (7) Gori5nica, (8) Hajdina, (9) Hode Slivnica, (10) Jur5inci, (11) Kidridevo, (12) Kungota,
(13) Lenart, (14) Lovrenc na Pohorju, (15) Maj5perk, (16) Makole, (17) Maribor, (18) Markovci, (19)
Miklav2 na Dravskem polju, (20) Oplotnica, (21)OrmoZ, (22)Pesnica, (23)Podlehnik, (24) Poljdane, (25)
Ptuj, (26) Rade - Fram, (27) Ru5e, (28) Selnica ob Dravi, (29) Slovenska Bistrica, (30) SrediSde ob Dravi,

-

(31) Star5e, (32) Sveta Ana, (33)Sveta Trojica v Slovenskih goricah, (34) Sveti AndraZ v Slovenskih
goricah, (35) SvetiJurij v Slovenskih goricah, (36) Sveti Toma2, (37) Sentilj, (38)Trnovska vas, (39)
Videm, (40)Zavrd in (41) Zelale.
Regija na svojizahodnistrani meji na Koro5ko in Savinjsko regijo, na svojivzhodni strani pa s Pomursko
regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko Hrva5ko.

Slovenske gorice kot geografski pojem zalemajo povr5ino okrog 1 .017 km2 in predstavljajo najvedje
slovensko gridevje. LeZijo v severovzhodni Sloveniji in se geografsko delijo na Zahodne Slovenske gorice
in Ljutomersko-Ormo5ke Slovenske gorice (imenovane tudi Prlekija aliVzhodne Slovenske gorice).
Slovenske gorice so del dveh razvojnih regij, Podravske in Pomurske.

A

N

V operacijo Zelene Slovenske gorice je vkljucenih B obdin in sicer: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek,
Lenart, Sveta Ana , SvetiAndra2 v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sentilj. Obmodje
obsega 300,5 km2, na njem pa Zivi pribliZno 34.271 prebivalcev (po podatkih Statistidnega urada RS L
2021).
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Vir: maos.qoogle.com

V vkljudenih obdinah solarna tehnologija Ze dolgo ni novost, saj je gricevnati relief z ugodno sondno lego
ugoden predpogoj za Stevilne sondne elektrarne tako za gospodinjstva kot tudi za gospodarske objekte.

Zaradi okoljevarstvenih razlogov in ugodnega razmerja med ceno in stro5ki pa obdine v Slovenskih
goricah vedno bolj uvajajo tudi sistem solarne javne razsvetljave, predvsem izven urbanih naselij in na
obmodju kriZanja prometnih poti. Solarne klopi kot osrednja investicija so torej smiselna nadgradnja
izrabe obnovljivih naravnih virov in mehanizem za osve5danje prebivalstva, da se bo 5e bolj posluZevalo
solarne energije.

z.z.PREBIVALSTVO NA OBMOEJU VKL'UGEUIU
OBGIN SLOVENSKIH GORIG
Projekcije kaZqo, da prebivalstvo na obmodju Slovenskih goric nara5da.
Tabela 22: Stevilo orebivalcev po obdinah. na dan 1.1.2021
Obcina
Benedikt
Cerkvenjak
Duplek
Lenaft
Sv. Ana
Sveti AndraZ v Slov. goricah

2017
2.486
2.074
6.803
8.251
2.309
1.143

2018
2.514
2.037
6.890
8.287
2.286
.157
1

2019
2.577
2.058
6.937
8.432
2.285
.180
1

2020
2.615
2.083
6.955
8,502
2.294
.180
'1

2021

2.614
2.171

6.959

8.512
2.323
1 .203

I
(,

Z,tJJA

8.438

8.351

Med vsemi vkljudenimi obdinami ima v zadnjem obdobju negativen prirast zgolj obdina Sentilj, kar
pripisujemo predvsem trajni migraciji prebivalcev ob mejiv sosednjo Avstrijo zaradi iskanja bolj5e

zaposlitve.

i

I 2015i 2016 i2017 i 2018 i 2019
24,6
11,2

Lenart
Sveta Ana

4,7 -3,'l 4,1 17 ,3
-3,0 -4,3 -10,0 -0,4

Sveti AndraZ v Slov. goricah
Sveti Jurij v Slov. goricah

-3,4 -14,7 13,1 17,9

Sentilj
Vir: https://pxweb.stat.si:443/SibtatDataiso/31

-3,4 10,1 -20,2 9,7
-6,1 3,7 17,6 -9,8

8,8
3,9
0,8
11,0
-10,2

6B

Poleg Stevila prebivalcev je pomemben kazalnik tudi Stevilo samozaposlenih oseb in pa Stevilo podjetij
na obmodju vkljudenih obdin. Statistidni podatki kaZejo, da Stevilo samozaposlenih oseb disto rahlo
nara56a, medtem ko pri novonastalih podjetjih ta trend nara5da malo hitreje.

Tabela 24: Stevilo samozaposlenih oseb in podietii po obcinah

2016

2017

'

2018

139
oseb (po
delovnem
mestu)

Stevilo podjetij

Vir:

289
351
123
76
130
267
35
108r
454,
628
97
75
91

299
355
129
94
142
281
141
126|
455 I
632
100
75
86

314
349
121
94
150
275
141
119) ..
455,
626
103
73
89

AA.l
461

iqL
454

AAA
464

1

312
354
123
89
151
271
1

138

283
358
167
B9
89

131

262

56

120
. . ...

469

.1 ...... ..
|

i

642
108
71

104

i7e
478

https J/pxweb.stat.si :443/SiStatData/sq/3'l 7 1

Regija je za podjetnike dokaj privladna, zato imajo investicije v javno oz. druZbeno korist vedjo teZo, kot
v regijah ali na obmodju z negativnim prirastom prebivalstva. To je zelo pomembno zaradi dejstva,.g[

s

kljub bliZini sosednje Avstrije 5e vedno veliko ljudi ostaja v domadem podjetni5kem okolju, deprav je
splo5no raz5irjeno mnenje, da so pogoji dez mejo bolj privladni.
S pozitivnim prirastom prebivalstva in zdravo podjetni5ko podlago predstavljajo Slovenske gorice stabilno
obmodje z vidika Stevila prebivalstva, saj ljudje oditno vidijo majhnost ob6in in njihov razvoj kot veliko
prednost in kot pomemben dejavnik kakovosti Zivljenja.

2.3. OKOLJE IN OBNOVL'IVI VIRI
2.3.L oKOLJE
Slovenija je z nacionalnim programom Zelena shema slovenskega turizma v zadnjih nekaj letih dosegla
veliko mednarodno priznanje in prepoznavnost kot zelena destinacija, demur je posledidno sledil tudi
vsako leto vedji prihod tujih turistov.
Tem trendom sku5ajo slediti tudi nekatere obcine v Slovenskih goricah, standard pa sta Ze dosegli obcini
Lenart in Sveta Ana. Med podatki, ki so lahko reprezentativen kazalnik vlaganja v ohranjanje na5e
narave, najdemo tudi podatke o intenzivnosti investicij v varstvo okolja.

Tabela 25: lnvesticiie v varstvo okolia, !, % po reqtiah

2015 2016 2017 2018

ISLOVENIJA
I Pomurska
Podravska
Koro5ka
Savinjska
Zasavska
Posavska

'1

6,8
1,2
,6
0,9
1,6
1

Primorsko-notranjska 0,3

5,7
2,4
8,9
0,7
12,6
0,4

GoriSka

ouilno-t<iist<i
Vir:

i

28,1 3,8 4,6
2,0 0,7 3,0
8,0 10,0 ,8
4,5 8,6 1,9
15,5 20,4 22,5
7

O,7 0,5

Osrednjeslovenska 54,0 46,1 23,6 40,2
Golenjska

2019

,100,0 i]00,0 i10010,I 100,0,100,0
4,5 4,3 9r-3,4 1tt2,7 | UrU
3,3

14,5 7,6 4,5 5,0
1,5 4,5 3,0 2,2
1,4 2,7 2,4 2,9

0,2
41,5
5,4
3,5
2,7

,.,

lz zgornje tabele je razvidno, da je deleZ investicije v varstvo okolja na podrodju Podravske regije v
primerjavi z ostalimi regijami od leta 2015 do 2019 upadel in sicer iz 6,8% na 4,6o/o. Podoben trend lahko
opazimo tudi v ved kot polovici regij v Sloveniji. Podatki kaZqo, da se najved investicij v varstvo okolja
izvede v Osrednjeslovenski regiji, sledi pa ji Posavska regija. Z osve5danjem in investicijamiv obnovljive
vire energije Zelimo prispevati k vedjemu deleZu Podravske regije, zato tudi v urbanih naseljih Slovenskih
goric iSdemo uporabne, estetske in okolju prijazne re5itve zazadovoljevanje potreb.

I
(JI

Tabela 26: Sredstva, nameniena za investiciie v varstvo okolia kot % od vseh investicii

2015 2016 2017 2018
i

sLovENtJA

,

8,5

I 4,3
6,6
2,6
4,5
3,8
3,0

1

14,2 14,7 23,6

0,9
4,2
4,3
5,2
2,4

2019

4,3' 4,0 ,
5,8 4,0
2,2 ,5
3,8 1,1
3,7 4,0
2,8 31,2
0,8
4,8
4,0
4,3
2,3

0,9
3,7
2,5
2,0
2,7

3,6
4,4
1,7

4,6
2,9
5,4
26,0
0,6
3,3
2,2
2,9
2,1

Od vseh investicij, izvedenih v Podravski regiji, je bilo leta 2015\e 6,4% investicijskih vlaganj v varstvo
okolja. Ker okolje podpira Zivljenje na Zemlji in zagotavlja naravne vire, ki nam omogocajo preZivetje, bi
siz na5imi storitvami morali zavarovanje okolja cim bolj prizadevati. Zal,paje iz statistike razvidno, da
odstotek investicij v varstvo okolja na obmocju Podravske regije upada, saj je lela 2019 bilo tak5nih
investicij le 5e 1 ,7o/o. DeleZje sicer mocno upadel tudi na nacionalnem nivoju.

Tabela 27: lnvesticiie v izobra2evanre na temo ravrranie z odpadki (v 1.000 EUR)

Vir: https:i/pxweb.stat.si/SiStatDatalpxweb/sl/Data/-/271 18095.ox/table/tableViewlavout2/

Zanimivo je, da znesek investicij v izobraievanje na temo ravnanja z odpadki v zadnjih letih zelo niha.
Leta 2016 je bilo zaizobralevanje porabljenih 855.000 EUR, kar je skoraj dvakrat ved kot v naslednjih
letih. To odstopanje pripisujemo razlidnim promocijskim akcijam izvajalcev gospodarskih javnih sluZb, ki
se ukvarjajo zzbiraryem in predelavo odpadkov, katerih namen je bil gospodinjstva izobraziti o pravilnem
lodevanju odpadkov. Zavest o varstvu okolja se je torej Sirila tudi na tak nadin.
Ekolo5ki odtis (tudi okoljski odtis)je eden najbolj uveljavljenih sinteznih okoljskih kazalcev, ki ponazarjajo
pritiske socialno-ekonomskega razvqa na okolje oziroma dlovekovo poseganje v biosfero. Z ekolo5kim
odtisom spremljamo obseg biolo5ko produktivnih kopenskih in vodnih povr5in, potrebnih za proizvodnjo
porabljenih virov, umestitev infrastrukture in absorpcijo proizvedenih odpadnih snovi. Ekolo5ki odtis
ponazarja povr5ino, ki jo prebivalstvo potrebuje za ohranjanje svojega nadina Zivljenja, in se izraZa v

globalnih hektarih (gha; obicajno na prebivalca), kar omogoda primerjavo med razlicnimi drZavami in
regijami (www.arso.gov.si).

Slika v nadaljevanju prikazuje sestavo ekolo5kega odtisa v Sloveniji v obdobju 1992-2016, sestavo
ekolo5kega odtisa glede na kategorije potro5nje (bivaliSca, osebni promet, hrana, blago in storitve)in tipe
zemlji5d v Sloveniji leta 2016 ter primerjavo slovenskega ekolo5kega odtisa z drZavami EU-28 v letu
2016.

I

o)

Slika 3:Sestava ekolo5keqa odtisa, Sloveniia. 1992-2016
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Vir: http://kazalci.arso.qov.si/sl/content/ekoloski-odtis-0

2.3.2,OBNOVL,M VIRI
Poraba elektridne energue v gospodinjstvih v Sloveniji nara5da in je v letu 2015 zna5ala 3.205 GWh.
Nara5da tudi deleZ gospodinjstev opremljenih z dobrinami, ki za svoje delovanje potrebujejo elektriko,
kot so npr. pomivalni stroj, stroj za su5enje perila, mobilni telefon, mikrovalovna pedica ter osebni
radunalnik. Kljub izbolj5anju energetske udinkovitosti nekaterih naprav se poraba elektrike v povpredju
ne zniZuje, saj Stevilo naprav v gospodinjstvih nara5da, kar prispeva tudi k nara5danju kolidine odpadkov.
Slika 4:Kondna poraba enerqiie v qosoodinistvih. Sloveniia. 1996-2015
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Vir: http://kazalci.arso.oov.si/sl/content/ooraba-elektricne-enerqiie-v-oosoodinistvih-1

Tabela 28: Poraba elektridne enerqiie na prebivalca po letih. v kWh

I

N

Poraba elektridne energije na prebivalca v zadnjem desetletju nara5da manj, kot je bil to trend do leta
2010. Deloma lahko to pripiSemo energetsko bolj vardnim napravam na trgu, deloma pa tudi vi5anju cene
energenta, zaradi desar je prebivalstvo postalo bolj vardno oz. se usmerilo v alternativne vire energije.
Tabela 29: Poraba obnovliivih virov enerqiie in odpadkov (TJ) qlede na enerqetskivir po letih

2015
toplota
Solarna termidna
Geotermalna in
iz okolice

2016

20',t7

2018

2019

2020

1,731,400 1,959,100 2.144,413 2.195,588 2.279,968 2,279J36

434,918 439,895 441.451 442,896 443.298

445,000

Tabela 30: Poraba obnovliivih virov za pridobivanie enerqiie po letih

Analiza stanja rabe obnovljivih virov energije (OVE) v Sloveniji kale, da se na letni ravni pribliZno tretjina
elektricne energije pridobi iz obnovljivih virov, pri demer solarna energija predstavlja manjSi deleZ. Prav
tako ugotavljamo, da je skupni deleZ uporabe OVE v namene pridobivanja energije nilji od 25%.

Slika 5:Skupna raba obnovliivih virov v Podraviu po qorivih (201 5)
Other fu
3,6%

Coal and

0,8%

Electricity; 23,4

Renewables and wastet
14,OYo

Natural gas;
11,9%

oit,
products; 46,7%
Vir: Regionalnienergetski profil (2018), LEA Spodnje Podravje
DeleZ uporabe obnovljivih virov energije glede na skupno porabo energije v Podravju je v letu 2015 zna5al
14o/o, kar je pod slovenskim povpredjem. Parcialne analize kaZejo, da se ta deleZz leti poveduje, vendar

v 6asu priprave tega dokumenta primerjalne statistike niso na voljo.

..}

o

Poglavitni obnovljivi vir elektri6ne energije v Podravju predstavljajo hidroelektrarne, ki se nahajajo na reki

Dravi. Solarna energija je kljub ugodni sondni legi zelo malo zastopana, vendar se
energetsko politiko in ozave5danjem prebivalstva ta trend spreminja.

z bolj spodbudno

Slika 6:Vrednosti soncneqa sevania v Podraviu
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Vir: Regionalni energetski profil (2018), LEA Spodnje Podravie

Raven solarne energue, kijo na obmodju Podravja lahko pridobimo pri optimalno nagnjeni ravnini, znaia
med 1.028 in 1.250 kWh/m2 na leto. Slovenske gorice spadajo med najbolj osondena obmodja v drZavi,
saj povprecna vrednost sondnega sevanja v Podravju zna5a okrog 1.200 kWh/m2.

Povpredno vsak prebivalec Podravja letno proizvede povpredno 438 kg komunalnih odpadkov, kar

pomeni skupaj 141.275 ton. 25 % teh komunalnih odpadkov - tako imenovana lahka frakcija je
primernih za predelavo v energetske namene, saj imata frakcija kaloridno vrednost med 15 - 25 MJ/kg.
To pomeni teoretidni potencial 196 GWh proizvedene energije na leto. Trenutno v regiji nimamo
tovrstnih obratov za energetsko predelavo odpadkov.
V analizi ugotavljamo, da se v investicije v varstvo okolja in v znanje s podrodja varstva okolja 5e vedno
vlaga premalo sredstev. Ker deleZ prebivalstva kljub zmernim migracijam v regiji nara5da, je potrebno
poskrbeti za ustrezno raven kakovosti Zivljenja, ki pa sijo brez sobivanja z naravo te2ko predstavljamo.

I
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Eden izmed kazalnikov kakovosti bivanja je tudi energetska infrastruktura, kjer je odvisnost od elektridne
energije zelo visoka. V preseku varstva narave in pridobivanja energije lahko najdemo obnovljive vire
energije (OVE), kjer spada solarna energije med tiste OVE, ki zahtevajo minimalne posege v naravo.

Slovenske gorice spadajo med najbolj osondena obmodja v 5irSi regiji, zato je spodbujanje in ozave5danje
o izrabi sondne energije zagotovo na mestu. Del na5e urbane krajine tako postajajo tudi elementi, ki
imajo sami po sebi uporabno vrednost in dvigajo kakovost Zivljenja, hkrati pa predstavljajo tudi zgled
udinkovite in vardne uporabe OVE.

2.4.RAZLOGI ZA INVESTIGIJSKO NAMERO
Varovanje okolja je Ze desetletja ena bolj Zgocih tem na svetu. Osnovni namen varovanja okolja je
ohranjanje dolgorodnih pogojev za dlovekovo zdravje, podutje in kakovost Zivljenja ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Varovanje okolja bi lahko najSir5e imenovali kar skupek vseh dejavnosti, ki 56iti in ohranja
naravo.
V zadnjih desetletjih se bistveno poveduje zanimanje javnosti za varovanje okolja. Predvsem se globalna
javnost pri tem zanima za globalne ekolo5ke probleme, kot so tanj5anje ozonske plasti, krdenje gozdov
in udinek tople grede. Ohranjanje okolja je dejansko varovanje naravne dedi5dine, za kar je v veliki meri
odgovoren vsak posameznik, ki pa mora biti kontinuirano in ustrezno ozave5den. Ker smo na osnovi
statistidnih podatkov ugotovili, da je v zadnjih letih bilo izvedenih malo investicij v varstvo okolja ter da se
je povedala kolidina komunalnih odpadkov, 2elimo s tem projektom spodbuditi prebivalstvo regije k vedji
skrbiza okolje in sonaravno rabo lokalnih virov.

Predstavnikom obdin, investitorjem, arhitektom, krajinskim arhitektom, turistidnim ponudnikom in Sir5i
javnosti smo namenili predavanja in delavnice z naslovom >>Zero waste turizem in obdine< in >Trajnostne
soseske<. Na osnovi v svetu poznanih trajnostnih sosesk bomo pripravili strokovno podlago kako razviti
model trajnostne soseske v Slovenskih goricah. Ta delavnica zalema tudi tematiko prilagajanja
podnebnim spremembam v lokalnih skupnostih. Naslednja predavanja in zanimiva izobraZevalna filma
osve66ata o ogromnih kolidinah zavrZene hrane in odpadkov ter hkrati spodbujata ljudi k zvestej5emu
ravnanju. V Sloveniji obstaja kar nekaj centrov ponovne uporabe, ki pa v Slovenskih goricah 5e niso
prisotni in dovolj poznani. Ker je tekstilna industrija ena najvedjih onesnaZevalk okolja, imajo tovrstni
centri velik doprinos k varovanju okolja.
V operacijo Zelene Slovenske gorice smo zajelitudi podjetnike, saj bosta okolje in druZba veliko pridobila,
de bo tudi gospodarstvo zavzelo odgovorno drZo in se zadelo zavedati, daZella po dobidku ne sme vedno

prevladati nad Zeljo po zmerni porabi virov. Podjetnike Zelimo usmeriti v trajnostno podjetni5tvo, ki je
dobidkonosno, vendar ljudem in okolju prijazno. Trajnostno podjetni5tvo spodbuja konkurendno in zeleno
gospodarstvo ter ima visoke cilje spremeniti svet na bolje in se izogniti kolidinskemu materialnemu
razv$u ter zlorabljanju okolja in naravnih virov.

-

Novi delovni procesi in zelene tehnologije so odvisni tudi od informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
od t. i. pametnega omreZja, ki povezuje delovanje podjetja ter lokalno in globalno skupnost. Podjetje, ki
modro preplete vse te elemente, bo v konkuren6ni prednosti pred drugimi. V ta namen smo za podjetnike
pripravili tri delavnice in sicer >Uporaba socialnih omreZij za namene trZenja<, >Poslovanje preko spletne
trgovine< ter >Donosno zgodbarjenje<. Slovenske gorice leZijo v bliZini Avstrije, ki za lokalne ponudffi

o

predstavlja potencial za Siritev mre2e kupcev. V ta namen bomo ponudili tedaj poslovne nem56ine, na
katerem se bodo podjetniki naudili v nem5kem jeziku predstaviti svojo ponudbo in dejavnost in se naudili
poslovne korespondence.
Ker je zadnja triada osnovnoSolcev pred pomembno odloditvijo o svoji nadaljnji poslovni poti, smo za niih
pripravili podjetni5ki kroZek, v sklopu katerega jih bomo seznanili zzelenimi delovnimi mesti.

Uporaba novih tehnologij in komuniciranja preko pametnih telefonov vzpodbuja potrebo po
infrastrukturnih re6itvah v urbanih prostorih, ki uporabnikom omogodajo dostop do energije, omreZij in
odpirajo nove moZnosti komuniciranja. S postavitvijo solarnih polnilnih klopi se bodo uporabniki sredali v
realnem, fizidnem prostoru v parku ali igri$du in imeli ob tem moZnost uporabe orodij virtualne
komunikacije. Solarne polnilne klopi bodo postavljene v osmih obdinah Slovenskih goric, v urbanih
sredi5dih oz. na dobro obiskanih delih obdin.
Z aktivnostmi v operaciji Zelene Slovenske gorice bomo spodbudili prebivalce razli6nih starostnih skupin
in zanimanj k bolj odgovornemu ravnanju v odnosu do okolja in narave, hkrati pa jim predstavili nadine

in trende, kaj lahko sami v svojih organizacijah storijo za bolj5o prihodnost. Z navedenimi edukativnimi
aktivnostmi in postavitvijo solarnih klopi po Slovenskih goricah bomo tako postali dober zgled tudi za
ostala urbana sredi5da, hkrati pa dolgorodno zagotovili boljSo kakovost Zivljenja lokalnega prebivalstva.
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3. opREDELTTEV

RAzvoJNlH MoZruosrl IN

GILJEV INVESTIGIJE TER PREVERITEV
USKLAJ ENOSTI Z RAZI'OJ N I M I
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
3.{ .opREDELITEV RAzltoJNlH
GIL'EV INVESTIGIJE

ruoZttosrt lN

Splo5ni cilji investicije so:

-

-

-

-

OsveSdanje vseh generacij prebivalstva o nadinih in pomembnostitrajnostnega varovanja okolja, saj
bivalni pogoji zagotavljajo kvaliteto obmodja, ki prispeva k trajnostnemu razvoju. Skozi razne
aktivnosti bomo zagotovili programe za udenje, osve5danje in motivacijo pravilne rabe naravnih
vrednot in okolju prijaznih materialov. K ukrepanju v prihodnosti bomo prispevali z naslednjimi

temami: ekologija, zmanjSevanje pridelanih odpadkov v turizmu in v tekstilni industr'lji, varovanje
zdravja, spodbujanje gospodarstva, podjetni5tva in spodbujanje ustvarjanja zelenih delovnih mest.
Operacija je inovativna, saj vzpostavlja in uveljavlja nove proizvode in nove programske vsebine,
zadrtlo se smernice za inovativno zasnovano sosesko, kitemelji na vardni in odgovorni rabi naravnih
virov, ponovni uporabi, kroZnem gospodarjenju in razvoju novih zelenih delovnih mest.
Postavitev novega produkta na obmodju LAS Ovtar, ki pozitivno prispeva k blaZenju podnebnih
sprememb, k dvigu kakovosti okolja in vi5ji Zivljenjski ravni prebivalstva.
Z investicijo v moderno solarno klop med drugim tudi vzpostavimo medgeneracijsko povezovanje.
Mladi so zaradi nadina Zivljenja vedno bolj nedruZabni, prikovani na radunalnike, telefone in tablice.
Z namestitvijo solarne polnilne klopi si bodo lahko med druZenjem v naravi in s prijatelji brez2i6no
napolnilitelefon in USB, uporabljaliwi-fi in predvajali glasbo. Solarna polnilna klop pa ni namenjena
samo mladim, temved tudi medgeneracijskemu druZenju, tako da se s prednostmi moderne
tehnologije lahko seznanijo tudi starej5e generacije.
Nadrtovani dogodki so namenjenivsem ranljivim ciljnim skupinam - osebam s posebnimi potrebami,
otrokom, mladim, mlaj5im odraslim, Zenskam, dolgotrajno brezposelnim ter starej5im, sajje osnovno
izhodi5de delavnic in predavanj prepoznavanje potreb lokalno - regionalne skupnosti, ki v trajnostnih
soseskah sobivajo in zadovoljujejo svoje dnevne potrebe znotraj lastne soseske. Sem sodijo tudi
potrebe razlidnih generacij, kot so varstvo otrok, izobraZevanje, skrb za starostnike, invalide,
medgeneracijsko povezovanje, IKT in digitalne tehnologije.
Programi vzpostavljajo partnerstvo med javnim, gospodarskim in zasebnim sektorjem, ki bodo
prispevali k celostnemu razvoju podeZelja na obmodju LAS.
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3.2. PREVERITET' USKLAJ ENOSTI Z RAAIOJN I MI

STRATEGIJAMI IN POLITII(AIYII
Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 kot strate5ki
dokument in podlaga za 0rpanje sredstev iz skladov EU narekuje celotni pristop k teritorialnemu razvoju.
Eden od ciljev tega pristopa je trajnostni razvol urbanih obmodij.

Strategija prostorskega razvoja RS je temeljni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja drlave.
Prostorska strategija skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje zasnovo bododega
prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za njegovo doseganje. Prioritete v zasnovi so:
enakovredna vkljudenost Slovenije v evropski prostor, policentridni urbanisistem in regionalni prostorski
razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen razvoj Sir5ih mestnih obmodij, povezan in usklajen razvq
prometnega in poselitvenega omreZja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture, vitalnost in
privla6nost podeZelja, krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih znadilnosti krajine ter
prostorski razvq v obmodjih s posebnimi potenciali in problemi.
Prostorska strategija doloda usmeritve zarazvq posameznih prostorskih sistemov na regionalni in lokalni
ravni. Za razvq poselitve so podane usmeritve za razvq mest in drugih naselij, kjer se poudarja njihov
notranji razvoj ter racionalno rabo zemlji5d in objektov.

Strategija opredeljuje, da se pri nadrtovanju prostorskega razvqa zagotavlja prednostno rabo
obnovljivih virov energije (OVE) - med katere uvr5damo vodni potencial, biomaso, energijo vetra,
geotermalno energijo, sondno energijo, toploto okolja, bioplin, biometan, sintetidni metan in odpadno
toploto ter energijo, ki se spro5da pri seZiganju odpadkov, kijih ni mogo6e reciklirati - pred fosilnimi
viri energije.
Akcijski nadrt za obnovljive vire energije za obdobje2010-202O, kiopredeljuje nacionalne cilje drZav
dlanic za deleZe energije iz obnovljivih virov (OVE) in predvidene ukrepe, s katerimi bodo drZave dlanice
EU te cilje dosegle. Akcijski nacrt je skladen tudi z Direktivo 20O9128/ES, ki med drugim doloda, da je
potrebno uveljaviti udinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot prioritete gospodarskega
razvoja ter dolgorodno povedevati obnovljive vire energije.

Operativni program za izvaianie evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot temeljni
programski dokument na drZavni ravni opredeljuje prednostne cilje regionalnega razvqa. Ukrepi
programa so usmerjeni tudi v iskanje sinergij med podrodji ohranjanja narave, varstva kulturne dediSdine,
turizma in kmetijstva.

Regionalni razvojni program Podravske razvojno regije 20'14-2020 v svojih opredelitvah povzema
Strategijo prostorskegarazvoja Slovenije in Operativni program zaizvalanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014-2020. Njegovi ukrepi so usmerjeni k varovanju narave, ohranjanju biotske raznovrstnosti
in kulturne dedi5cine, 5e posebejv povezavi zraztrojem potencialov na podrodju turizma.

Z obravnavano investicijo prispevamo k uresnidevanju zgara! opredeljenih strate5kih prioritet drZave in
regije.
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lnvesticija je skladna tudi s Strategijo lokalnega razvoja LAS OWAR Slovenskih goric in pokriva ved
tematskih podrodij strategije.

V najvedji meri bo investicija prispevala k cilju C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne
dedi6dine; ukrep U4: Aktivnosti in infrastrukluraza spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju
prijaznih oblik transporta podpora za razvoj tr2nih in turistidnih dejavnosti (prosti das, razvoj kulturnih
dejavnosti, tehni5ka dedi5dina, spodbujanje aktivnega Zivljenjskega sloga)

lnvesticija se na podlagi tega dokumenta uvrsti
obdobje izv alan)a operacij e.

v Nadrt razvojnih programov obdin investitork

za

N
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4. PRE DSTAVITEV VARIANT
4.{ .SCENARI J'32' INVESTIGIJO
V okviru operacije so nacrtovane naslednje aktivnosti:

-

Predavanje >Trajnostnasoseska<.
Predavanje in ogled filma >Prazen koS - polna denarnica.
Predavanje in ogled filma >Ne med'mo hrane stran<.
Predavanje/delavnica >Trajnostne odloditve v vsakdanjem Zivljenju<.
Predavanje >Zero waste v turizmu in obdinah<.
Delavnica >Kako z druZbenimi omreZji pridobiti nove stranke in povedati prodajo<.
Predavanje/delavnica Spletna trgovina - za koga, zakaj, kako.
Predavanje in delavnica >Donosno zgodbarjenje - Zgodbe, ki odpirajo srca in denarnice<.
Poslovna nem5dina zzelenimi vsebinami podjetni5tva.
Podjetni5ki kroZek zazadnjo triado osnovno5olcev.
Nakup solarnih polnilnih klopi (investicija).
Nakup IKT opreme (prenosnik in projektor), pisarniSkega materiala in obve5danje po radiu

(investicija).

4"'il
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Nakup solarnih polnilnih klopi
Uporaba novih tehnologij in komuniciranja preko pametnih telefonov vzpodbuja potrebo po
infrastrukturnih re5itvah v urbanih prostorih, ki uporabnikom omogodajo dostop do energije, omreZij in
odpirajo nove moZnosti komuniciranja. Solarna polnilna klop omogoda, da se uporabniki srecajo v
realnem, fizicnem prostoru v parku ali igriSdu in imajo ob tem moZnost uporabe orodij virtualne
komunikacije.

Tehnidne karakteristike izbrane solarne polnilne klopi

-

-

SOL

1:

4x USB polnjenje,
1 xbrezZidnipolnilec,

Wl-Fl lQ polnjenje,
router za vzpostavitev interneta,
modem za namestitev narodniSke kartice vkljucno z nameSceno naro6niSko kartico, z vgrajenim
regulatorjem,
gel akumulator,

kovinsko ogrodje RAL 7016, letvice macesen.

Garancija za Gel akumulator 2 leti, garan cila za kovinsko ogrodje 7 let.

N
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lnvesticija v solarne klopije nadrtovana v naslednjih obdinah: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Sv.
Ana, Sv. Andra2 v Slov. goricah, Slov. Jurij v Slov. goricah, Sentilj.

Nakup IKT opreme. pisarniSkeqa materiala in obve5danie

s

pomocjo projektorja in prenosnika izvajala oziroma organizirala izvedbo programskih
aktivnosti, ki so navedene v nadaljevanju. Ob tem bo nabavljen tudi potreben pisarni$ki material.

RASG bo

4"1.2. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Operacija je sestavljena iz desetih aktivnosti, ki jih povzemamo v nadaljevanju tega poglavja. Vse
aktivnosti izvala oziroma organizira RASG, razen predavanja Trajnostne odloditve v vsakdanjem
Zivljenju, ki ga organizira Dru5tvo zarazvo) podeZelja Ovtar Slovenskih goric.
RASG bo z branimi obvestili po Radiu Slovenske gorice obve5dala in animirala prebivalstvo, da se udeleZi

programskih aktivnosti.

1.

Predavanje >Trajnostna soseska<<

S predstavitvijo trajnostne soseske v tujini se delavnica izpelje v smeri, kako bi lahko na obmodju obdin

LAS Ovtar Slovenskih goric organizirali trajnostno sosesko. Gre za preplet ekosistemskih reSitev,
socialnih inovacij in digitalnih tehnologij. Trajnostne soseske so zasnovne ekovasi in ekomesta, ki
temeljijo na vardni in odgovorni rabi naravnih virov, ponovni uporabi, kroZnem gospodarjenju in razvoju
zelenih delovnih mest. Osnovno izhodi5de je prepoznavanje potreb lokalno-regionalne skupnosti, ki v
trajnostnih soseskah sobivajo in zadovoljujejo svoje dnevne potrebe znotraj lastne soseske.
Trajnostne soseske so znane v svetu kot vitalni deli drZav, saj so nastale izZelle in potreb skupin ljudi, ki
Zelijo Ziveti zdtavo, aktivno, vkljuditi otroke v izkuSenjsko izobraZevanje ter omogoditi starostnikom
aktivno staranje. Trajanje 8 pedago5kih ur.

2.

Predavanje in ogled filma >Prazen ko5

- polna denarnica

Predavanje je sestavljeno iz dveh delov. Pridne se z vedkrat nagrajenim dokumentarnim filmom, s katerim

se igralec Jeremy lrons na svoji poti okoli sveta nameni raziskati razseZnosti in vplive globalne
problematike odpadkov. Vedno znova odkriva dudovite kraje, ki jih je okrnilo onesnaZevanje. To je
podrobno in drzno preiskovalno potovanje, ki nas popelje od skepticizma k Zalosti in od groze k upanju.
Filmu sledi diskusija in predavanje, kako lahko vsak posameznik pripomore k varovanju narave. NaS dom
obladil
jih
precejved
potrebujemo.
globalne
problematike
imamo
kot
Razi5dimo razseZnosti in vplive
odpadkov
in ugotovimo, da je tekstilna industrija druga najvedja onesnaZevalka okolja. Trajanje 3 pedago5ke ure
(film in diskusija).

je poln izdelkov, predmetov, ki jih le redko uporabljamo ali sploh ne. Tudi cenovno dostopnih

3,

Predavanje in ogled filma >Ne me6'mo hrane stran<<

Tudi ta dogodek se pridne z zanimivim dokumentarnim filmom (Just eat it), v katerem se mlada
dokumentarista lotita raziskovanja zavikov hrane na kmetijah, v trgovini in lastnem hladilniku. Ko sta se
na lastne odi prepricala o ogromnih kolidinah zavrlene hrane, sta se odlodila za Sestmesedni poskus
ny

o)

tem dasu hrane ne bosta kupovala ampak se prehranjevala samo s hrano,
so jo Ze zavrgli.

kijo nameravajo zavredi ali

Filmu sledi diskusija. Letno zavrhemo tretjino hrane, ki jo proizvedemo. Z odmetavanjem hrane se
zavrZqo tudivsi naravniviri, ki so bili potrebniza njeno proizvodnjo. Zmanj5evanje kolicin zavrZene hrane
je odlodilnega pomena v 6asu, ko na eni strani nara5da Stevilo ladnih ljudi, na drugi strani pa na tone
hrane pristane v smeteh. Trajanje 2 pedagoSki uri (film in diskusija).

4.

Predavanje >>Zero waste v turizmu in obdinah<

Namen predavanja

je predstavitev >zero waste<< koncepta za obdine in pogojev za pridobitev

naziva
>Slovenska obdina na poti do zero waste.<<. Seznanimo se s postopkom sprejemanlazero waste zaveze
in ravnanja s komunalnimi odpadki. Namen delavnice je definicija dolgorodnih ciljev in iskanje re5itev ter
ukrepov prilagojenim lokalnim razmeram.

Naziv >zero waste< je moZno pridobiti tudi na podrodju turizma, ki je za Slovenijo in njene prebivalce
pomembna gospodarska panoga. Na Zalost pa s turizmom pridejo tudi manj zalelene posledice - ved
odpadkov, povedana poraba vode, elektrike, prometa. Kako delovati, da zadovoljimo goste, istodasno pa
ohranimo naravo? Trajanje 2 pedago5ki uri.

5.

Delavnica >Kako z druZbenimi omreZji pridobiti nove stranke in povedati prodajo<<

Velikemu Stevilu podjetnikov oz. ponudnikov LAS Ovtar Slovenskih goric je zaradi pandemije v letu 2020
upadla prodaja ali pa so celo bili primorani zadasno ustaviti svojo dejavnost. Za ponovni zagon ali
povedanje prodaje ter za vzpostavljanje odnosa s svojimi strankami so druZbena omreZja v veliko pomo6.
Z delavnico na temo druZbenih omreZij bomo spoznali, da je z uporabo teh moZno udinkovito trZenje, ne

glede na to, ali gre za velika ali majhna, nova zagonska podjetja ali 2e uveljavljene blagovne znamke.
Trajanje 4 pedago5ke ure.

6.

Predavanje/delavnica Spletna trgovina

-

za koga, zakaj, kako

Tudi ta delavnica je namenjena podjetnikom, saj se prodaja iz trgovin vedno bolj premika na splet, kjer
se krog kupcev precej raz5iri.
Namen delavnice je seznaniti udeleZence s tem, kaj je spletna trgovina, kako se jo odpre, predvsem pa,
kako se zanjo skrbi. Ravno skrb za trgovino je kljudna za doseganje Zelenega cilja - dolgorodne uspe5ne
prodaje izdelkov in storitev. Trajanje 3 pedago5ke ure.

7.

Predavanje in delavnica >Donosno zgodbarienje - Zgodbe, ki odpirajo srca in denarnice<<

Danes na vsakem koraku poslu5amo in prodajamo le 5e zgodbe. Potrebujemo na5e lastne, originalne in
avtentidne zgodbe. Predavatelj bo udeleZencem pokazal, da lahko vsakdo lastne zgodbe s pridom
uporabi v poslu in da imamo prav vsi sposobnosti, da to dejansko naredimo. UdeleZence bo popeljal do
uporabnega poslovnega zgodbarjenja'. zakal in kako v poslu deluje zgodbarjenje, katera so podrodja

zgodbarjenja, kje lahko drpamo ideje, kako ustvariti uporabne zgodbe in kako svojo zgodbo uporabiti v
praksi. Trajanje 3 pedago5ke ure.
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8.

Poslovna nemSdina z zelenimi vsebinami podjetni5tva

UdeleZenci pripravijo osebno predstavitev svoje dejavnosti ter lokalnega podrodja, spoznajo strokovno

terminologijo vezano na izdelke, pridelke oz. storitve lokalnih ponudnikov za namene trlenja v tujini ter
si pridobijo znan)a, kako sprejemati goste, govoriti z njimi po telefonu in kako tujemu gostu prodati izdelke
tako, da izpostavijo lastno ali ekolo5ko pridelavo. Aktivnost bo izvedena v okviru stro5kov lastnega dela
in bo trajala 30 pedago5kih ur.

9.

Podjetni5ki kroZek za OS

-

Zelena delovna mesta za mlade

Osnovno5olci zadnje triade spoznajo podjetni5tvo na zanimiv nadin. Seznanijo se z osnovami prodaje,
trienia, marketinga in poslovnega bontona, se naudijo skupinskega dela na posameznem projektu ter
izdelajo mini poslovni nadrt za dolodeno zeleno delovno mesto. Aktivnost bo izvedena v okviru stro5kov
lastnega dela in bo trajala 10 pedago5kih ur.
I 0. Predavanje/delavnica >rTraj nostne odl oditve v vsakdanjem Zivljenj

u<

DruStvo za razvq podeielja OWAR SLOVENSKIH GORIC organizira predavanje na temo Trajnostne

v

vsakdanjem Zivljenju. Ustanoviteljica Centra ponovne uporabe predstavi pridetke
ustanavljanja centra, koristi njihovega dela tako za skupnost kot za posameznike ter prikaZe, kako s
ponovno uporabo in s skoraj pozabljenimi tehnikami obnove pohi5tva polep5ati dom. Trajanje 2

odloditve

pedago5ki uri.

S

programskimi aktivnostmi Zelimo vkljuditi razlidne generacije, povezati aktivnosti v obdinah in
ozave5dati prebivalstvo o posameznih tematikah, kizadevajo varstvo okolja in uporabo obnovljivih virov.
Kljudnega pomena je nadin podajanja vsebin, zato smo uporabili razlidne pristope, ki bodo pritegnili
Zelene ciljne skupine.

4.2.SCEN'TRIJ'IBREZ' ! NVESTTGIJE
Scenarij

o

>>brez<<

investicije pomeni ohranjanje obstojedega stanja in zamujeno prilo2nost za osveSdanje

pomembnosti varovanja okolja

in neokrnjene narave ter povedanju zdravja prebivalstva. Brez

postavitve pametne, energetsko popolnoma neodvisne solarne klopi ne bo nujno potrebnih investicij v
sodobno, okolju prijazno re5itev. Ker so spremembe potrebne tudi na nivoju trajnostnih delovnih mest, je
treba o pomembnosti zelenih delovnih mest poduditi Ze mlade, ki so o svoji poslovni poti Sele prideli
razmiSljati.

Z ne izvedbo operacije bo prav tako zamujena priloZnost, da podjetniki pridobijo za obstoj podjetja nujno
potrebna znanja o sodobnih pristopih Sirjenja mreZe kupcev.
Ta scenarij zato ni sprejemljiv in ga je potrebno zavrniti.

N
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s.VRSTA INVESTIGIJE IN OGENA
I NVESTIGIJSKI H STROSKOV
s.{.VRSTA INVESTIGIJE
lnvesticijo, kije bila predstavljena v prejSnjem poglavju, lahko razdelimo na naslednje sklope.
Nakup solarnih klopi (RASG)
Predavanja in delavnice (RASG in Dru5tvo Ovtar Slovenskih goric)
Nakup IKT in pisarni5ke opreme (RASG)
Izdelava radijskih oglasov (RASG)
Delo in koordinacija (RASG)

-

lnvesticijske stro5ke bo sofinanciralo 8 vkljudenih obdin, RASG pa operativno koordinira investicijo.

s.2.OGENI\ I NVESTIGIJSKI H STROSXOV
Stro5ki investicije so ocenjeni na podlagi analize trga (pridobljenih ponudb).

aiez DbV

I

DDv

i

2

DDV i Uprivteeni

I

Za upravidene stro5ke lahko opredelimo vse neto investicijske stroSke, razen DDV, ki skladno Uredbe o
izvajanju lokalnega razvqa, kiga vodiskupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradnilist RS, 5t.
42115,28116,73116,72117,23118,68/18, 68/19 in 157120, v nadaljevanju: Uredba CLLD) ni upraviden do
sofinanciranja.
Upravideni stro5ki po stalnih cenah tako zna5ajo 39.832,63 EUR, preostali (neupravideni) pa 822,90
EUR.

Zakljudek operacije je predviden v decembru 2022. V skladu z dolodili Uredbe smo ob upo5tevanju
Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2021 izradunali investicijske stro5ke tudi po tekodih cenah.

N

(.o

Tabela 33: Celotni investiciiskistro5ki po tekocih cenah (v EUR)

klopi

Nakup evrsr
solarnih
r ilr r r\rvyr

Predavanja
Delavnice

10.673,05
v,u, J,u9
0,00 10.673,05
v,vv
tu.u, J,uJ
10.497,50
tu,+J, ,uu
2.193,54 482,58 2.676,12 2.157,46
I

498,19 0,00 498,19 490,00
radio
290,38 63,88 354,26 285,60
Nakup IKT opreme in pisarna 1.131,76 248,98 1.380,74 1.113,15
Delo in koordinacija
25.481,18 0,00 25.48i,18 25.i04,60
lnformiranje javnosti-

Delavnica Dru5tvo

Ovtar

187,40

41,23 228,63

184,32

; SKUPAJ
Upravideni stro5ki se dolodajo glede na predradunske ocene (po stalnih cena)ostajajo nespremenjeni in
zna5ajo 39.832,63 EUR, medtem ko se preostali (neupravideni) zvi5ajo na 1.459,54 EUR

(^)

o

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, Kt

DOLOGAJO INVESTIGIJO
6.{.pREDHoDNA lDEJNrt RESrev ALt

Sruoun

lnvesticijski stro5ki so ocenjeni na podlagi pridobljenih predradunov in analize trga.
Posebna idejna re5itev ali Studija ni potrebna, prav tako za postavitev predmeta investicije ni potrebno
pridobiti gradbenega dovoljenja.

6,2.OPE LOKAGIJE
Operacija se bo izvajala na sedeZu LAS Ovtar Slovenskih goric, po dogovoru pa tudi v drugih javno
dostopnih objektih po obmodju LAS.
lnvesticija v IKT opremo in pisarni5ko opremo se bo izvedla na sedeZu RASG.
Solarne klopi se bodo postavljale na lokacijah vseh osmih vkljudenih obdin, kot sledi:

1. Obiina

.
.
.

Benedikt

Naslov - najbliZja hi5na Stevilka (nasproti): eolnikov trg 7, Benedikt
Obdina: Benedikt
St. parcele: 460t121, k. o. Benedikt (lastnik je Obcina Benedikt)

Slika 7:Lokaciia v obcini Benedikt

(,
J

2. Obdina Cerkvenjak
. Klop se bo postavila na lokaciji, ki je tik ob objektu Osnovne Sole Cerkvenjak - Vitomarci,
na naslovu Cerkvenjak 24
. St, parcele.l 54t2, k. o. 541 Cerkvenjak
Slika 8:Lokaciia v obdini Cerkveniak

Vir: Obdina Cerkvenjak

3.

Obdina Duplek
o Naslov: Zgornja Korena
. Obdina: Duplek
. St. parcele: 3/13, k. o. 688 -Zgornja Korena

Slika 9:Lokaciia v obdini Duplek

Vir:Obdina Duplek

(.)

N

4.

Ob6ina Lenart
o Naslov: Mestni park dr. JoZeta Pudnika v Lenartu
. Obdina: Lenart
. St. parcele 185/3, k. o. Lenart v Slovenskih goricah

Slika 10:Lokaciia v obcini Lenart

Vir: Obdina Lenart

5.

Obdina Sv. Ana
. Naslov: najbliZji naslov Sv. Ana V Slov. goricah 14, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah

.
.

Obdina: Sv. Ana

St. parcele: 69/13, k. o. KriviVrh

Slika 11:Lokaciia v obcini Sv. Ana

Vir: Obdina Sv. Ana

(^)

(.,

6.

Obdina Sv. Andrai v Slovenskih goricah
o Naslov: Vitomarci 71, 2255Vitomarci
. Obdina: Sveti AndraZ v Slovenskih goricah
. St. parcele: 34912, k. o. 343- Vitomarci

Slika 12:Lokaciia v obdini Sv. AndraZ

Vir: Obdina Sv. AndraZ v Slov. goricah

7.

Obdina Sv. Jurij v Slovenskih goricah
Obdina: Sv. Jurij v Slov. goricah
Stevilka parcele: 111,k.o.529 - Jurovski Dol

r
.

Obmodje omenjene parcele spada pod varovano obmodje Va5ko jedro - kulturna dedi5dina, kjer je
investitor pridobil kulturno-varstveno soglasje za izvedbo investicije.

Slika 13:Lokaciia v obcini Sv. Jurii

Vir: Obdina Sv. Jurij

(.)

s

8.

Obdina Sentilj
. Naslov: Obdina Sentilj, Maistrova ul.2,2212 Sentilj v Slov. goricah

.
.

Obdina: Sentilj

St. parcele: 29911, k. o. Selnica ob Muri

Slika 14:Lokaciia v obcini Sentili

6.3.OKI/IRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA
INVESTICIJSKIH STROSKOV S EASOVNIM
N'\ERTOM IZI|EDBE
lnvesticijski stroski celotne investicije po stalnih cenah znasajo 40.655,53 EUR z DDV in zajemalo:

-

nakup 8 kosov solarnih polnilnih klopi SOL 1;
nakup projektorja, prenosnega radunalnika, pisarni5ke opreme in izvajanje obvescanja;
10 programskih aktivnosti (predavanje in delavnice).
Slika 1 5:Struktura investiciiskih stro5kov po aktivnostih
Delavnica DruStvo
224,87

Predavanja in
delavnice RASG
2.632.10

aY,
t/ _--:--

1

,/

lnformiranje javnosti 5rlouo 161 radio
I

lAO

Predavanja
in delavnice
RASG 2

490,00

10

in "-"'*"
pisarna 1%

ooreme

1.358,03

(I)
C'I

Tabela 34: Predvidena dinamika aktivnosti
Aktivnost

dasovna
)reqet tlev
10t2021
11t2021
1-6t2022
1-6t2022

1-6t2022

1-3t2022
4-5t2022

i
l

Pri dinamiki izvaianja aktivnosti smo upostevali epidemiolo5ke napovedi NIJZ in izku5nje z izvalanjem
aktivnosti v letu 2020 (razmere COVID). Realno je torej teZko opredeliti dasovni na6rt izvedbe. ee bo
epidemija covid trajala 5e v leto 2022, bo potrebno Casovni na6rt aktivnosti prilagoditi novo nastalim
razmeram.

6.4.VARSTVO OKOLJA
Glede na predpise s podro6ja varstva okolja je bila investicija ocenjena z vidika varstva okolja, pri 6emer

je investitor ugotovil:

.
o
.
.

da se kvaliteta zrakav neposredni okolici ne bo poslabsala;
da se emisijsko stanje hrupa v bliZnji okolici ne bo poslab5alo;
da ob rednem vzdrZevanju in nadzoru izvedba investicije ne bo imela degradacijskih vplivov na
kvaliteto povr5inskih voda, podzemne vode in tal;
da se glede na lokacijo stanje ostalih parametrov (krajina, flora, favna, odpadki) ne bo poslab5alo
v taki meri, da bi negativno vplivalo na okolje

Negativne vplive na zrak, tla in posredno na podzemno vodo v casu gradbenih del je potrebno omejiti z
vrsto ukrepov, ki se morajo izvajati na celotnem obmo6ju gradbenih del in transportnih poti, kot npr.:
z uporabo tehniCno brezhibnih transportnih in gradbenih strojev,
z optimizactlo gradbenih poti,
z rednim 6i56enjem in primernim vzdrZevanjem voznih povrSin (prepre6evanje zapra5evanja),
z onesnaZenim materialom se ravna v skladu z veljavnimi pravilniki in drugo pozitivno zakonodajo,
z ustrezno hrambo, skladi56enjem in oddajo ter predelavo gradbenih odpadkov,
z izvedbo gradnje izven nodnega 6asa, nedelj in praznikov,
z uporabo strojev, ki prekomerno ne povzro6ajo hrupa,
zizogibanjem posegov v habitat v obdobju vegetacije in razmnohevanja.

.
.
.
.
o
o
.
.

Eventualno nastali negativni vplivi na okolje bodo odpravljeni na stro5ke povzro6itelja.
Pri naCrtovanju in izvedbi investicije so bili in bodo upo5tevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi:

(,

o)

.
.
.

trajnostna dostopnost (uporabe strojev in transportnih vozil, prijaznih okolju; optimizacija

o

gradbenih in transportnih poti),
zmanj5evanje vplivov na okolje (uporaba manj hrupne mehanizacije, kontrolirano ravnanje z

udinkovitost izrabe naravnih virov (energetska udinkovitost, udinkovita raba vode in surovin)
okoljska u6inkovitost (uporaba najboljsih razpolozt)ivih tehnik),

odpadki).

Pridakujemo, da se bo zaradi demonstracije uporabnosti solarnih klopi oz. solarne energije na
obravnavanem obmodju povedalo Stevilo uporabnikov obnovljivih virov energije in s tem zmanj$ala
uporaba konvencionalnih virov.

6.5. ](ADROVSKGORGAN IZAGIJSKA SH EMA S

PROSTORSKO

O PREDELITVIJO

Projekt bo vodila Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., v sodelovanju s pristojnim ministrstvom in

vsemi vkljudenimi obdinami. Za potrebe izvedbe in koordinacije projekta bo imenovana posebna
medobdinska delovna komisija.
Projektna skupina bo delovala

v prostorih RASG in na kraju izvgarya investicije. Sestajala se bo po

potrebi, praviloma enkrat mesedno. Odloditve skupine bodo razvidne iz vodene dokumentacUe, po potrebi
pa bo skupina vodila tudizapisnike svojega dela oz. pripravljala porocila.

Zaizvedbo investicije RASG ne nadrtuje novih zaposlitev.
RASG in njenizaposleniso siv preteklih letih 2e pridobili izkuSnje zizvajanjem primertjivih investicijskih
projektov. Po potrebi se bo najelo tudizunanjo strokovno pomod (izven stro5kov tega projekta).
Dokumentacija investicije se bo hranila v prostorih RASG.

6.6.PREDVIDENI VIRI FINANGIRANJA IN DRUGI VIRI
lnvestitor zagotavlja zakljudeno finandno konstrukcijo tako, da zagotovi potrebne finandne vire za
realizacijo stro5kov investicije po tekodih cenah.
Sofinanciranje iz finandnega okvirja potrjene SLR LAS se za to operacijo odobri z neposredno potrditvijo
operacije. Neposredna potrditev operacije je mogoda izkljudno za operacije, ki jih bo izvajal vodilni
partner. Tovrstne operacije neposredno potrdi SkupSdina LAS na podlagi pisnega predloga upravnega
odbora. Upravni odbor svoj predlog pripravi na podlagi lodeno pripravljenih pisnih ocen treh interesno
nepovezanih dlanov ocenjevalne komisije, pripravljenih po merilih, dolodenih v SLR za javne pozive. Za
operacije sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvq (ESRR) lahko vlagatelj zaprosi za B0
% sofinanciranja upravidenih stroSkov investicije in najved za 40.000,00 EUR.
Vrednost obravnavanega projekta po stalnih cenah: 40.665,53 EUR.
Vrednost obravnavanega projekta po tekodih cenah: 41.292,17 EUR.

(.)
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Upravi6eni stro5ki po stalnih cenah: 39.832,63 EUR.
Finan6na vrzel: 1 (100 %)

Stopnja sofinanciranja. 80 % upravidenih stro5kov.
Znesek sofinanciranja: 31 .866,10 EUR.
Vire za preostale stro5ke zagotavljajo:
- vse kljubene obcine za preostale stro5ke solarnih klopi;
- DruStvo za razvoi podeZelja Ovtar Slovenskih goric za preostale stro5ke delavnice, ki poteka v
organizaciji in izvedbi dru5tva;
- RASG za ostale preostale stroSke.
Tabela 35: Viri financirania, stalne cene, mai 2021, v EUR
, Viri financiranja
Sklad ESRR
Obdine

Vrednost v

EUR

Leto

2020

Leto 2021

31.866,10
2.099,50

31.866,10
2.099,50

Obtina Cerkvenjak

237,50

237,50

Obiina Benedikt
Obiina Duplek
Obiina Lenart

266,O0

266,00

266,0O

266,00

266,00

266,O0

Obtina Sveta Ana
Obtina Sveti Andrai v Slovenskih goricah
Obiina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Obtina Sentilj
Dru5tvo Ovtar Slovenskih goric
RASG (iz f lanarine LAS Ovtar)
SKUPAJ

266,OO

266,00

266,O0

266,00

266,00

266,O0

266,O0

266,00

77,42

77,42

6.612,5r
40.555,53

0,00

3.586,37
3.585,37

3.026,r2
37.O69,L6

Tabela 36: Viri financirania. tekoce cene. v EUR
, Viri financira
Sklad ESRR

Vrednost v

EUR

Leto 2020

Leto 2022

31.866,10
2.275,05

31.866,10
2.275,05

247,47

241_,47

Obfina Cerkvenjak
Obiina Benedikt
Obiina Duplek

290,5L

290,51

290,5L

290,57

Obiina lenart

2go,5L

290,5L

Obtina
Obiina
Obiina
Obiina

Sveta Ana

290,51

290,51

Sveti Andrai v Slovenskih goricah

290,51

290,51

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

290,5L

290,5L

290,5L

290,57

81,L8
7.069,84

gL,Lg

Sentilj
Drultvo Ovtar Slovenskih goric
RASG (iz dlanarine LAS Ovtar)
SKUPAJ

41.292,17

0,00

3.603,1L
3.503,11

3.466,73
37.689,06

Sofinancerska sredstva bodo Crpana z enim zahtevkom, po zaklju6ku vseh aktivnosti in predhodnem
pla6ilu vseh stroskov operacije.
Sofinancerska sredstva iz ESRR sklada bodo predvidoma povrnjena v zadetku leta 2023.

(.)
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Slika 16:Struktura virov financirania. tekoce cene z DDV

"JLlx"

RASG

'o,T"fo

Obeine

2.275,05
60/o

Partnerji morajo tako zagotavljati likvidnostne vireza celotne stro5ke aktivnosti, t.j,:
Posamezna obdina v vi5ini 1.334,13 EUR v letu 2022;
Dru5tvo za razvoj podeZelja Ovtar Slovenskih goric v vi5ini 228,63 EUR v letu 2022in
RASG v vi5ini 30.390,48 EUR, od tega 3.s86,37 v letu 2021, razliko pav 2022.

-

Najem kredita zaizvedbo naloZbe alizazagotavljanje likvidnostnih sredstev v faziizdelave tega Dllp ni
predviden.
Ne glede na opredelitve v tem DllP bo investitor lahko za sofinanciranje uveljavljal le dejansko nastale in
placane upravi6ene stroske do nominalno odobrene visine sofinanciranja.

o.T.INFORMAGIJA O PruEAKOVANI STOPNJI
IZRABE Z;MOGL' IVOSTI OZI ROM'\ EKONOMSKI
U PRAVI EENOSTI PROJ E](TA
lnvestitor investicijo izvala v javnem interesu, skladno s cilji, opredeljenimi v tem Dllp. V nadaljevanju je
izdelana analiza stro5kov in koristi (CBA), s katero jeizkazanaekonbmska upravicenost projelita.
CBA je izdelana za referen6no obdobje 15 let. Sestavljena je iz:
finandne analize, z upo5tevanjem 4 % finanCne diskontne stopnje,
ekonomska analize, z upostevanjem 5 % druzbene diskontne stopnje;

o
o
o
o

analizeob6utljivosti;
analize tveganja.

Za izdelavo CBA je uporabljena metodologija iz Guide to Cost-Benefit Analysis of lnvestment projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020. Vse vrednosti se upo5tevajo po stalnih ienah,
ki se diskontirajo po prej navedenih diskontnih stopnjah.
Operacija ne ustvarja prihodkov, zato smo ostanek vrednosti, skladno zzgoral navedenim priro6nikom
dolo6ili v viSini neodpisane vrednosti osnovnih sredstev v zadnjem letu referendnega obdobja. Ostanek

vrednosti zna5a 0,00 EUR (Zivljenjska doba predmeta investiranja je dalj5a od upo5tevansreferen6ne
dobe).
lzhodi5ca finan6ne analize:

(,

(.o

a
a

investicijske stro5ke smo upo5tevali po stalnih cenah, kot opredeljeno v tem DllP;
predvidevamo, da rezultaUu6inek izvedbe investicijskega projekta investitorju in partnerjem ne bo
prina5al prihodkov iz poslovanja;
operativne stro5ke smo opredelili na osnovi izku5enj pri upravljanju podobnih objektov.

6.7 .1. OGENA PRIEAKOVAN I H STROSKOV
lnvestitor pridakuje investicijske stro5ke v vi5ini, kot so opredeljeni v tem DllP.

Operativne stro5ke smo ocenili, kot sledi:
. Redno vzdrZevanje zajema 6i56enje, preglede in zavarovanje solarnih klopi. Mesedni stro5ek
rednega vzdrievanja smo izracunali ob povpredni predpostavki 540,00 EUR na leto (3 ure na
mesec, reZijska ura 15 EUR/h). Ker bo osrednja investicija postavljena aprila oz. ma1a2022, smo
stroSke rednega vzdrlevanjazaceli upo5tevati od takrat naprej.
. Menjava akumulatorja in routerja na klopeh - akumulatorji imajo 2 leti garancije, zato
pricakujemo iztro5enost po treh letih, ki smo jo skupaj z upo5tevanjem motery z brezlibnim
omreZjem (router) ocenili na 300,00 EUR na tri leta.
. Med nepredvidene stroike smo zajeli vandalizem, saj v praksi prihaja do po5kodovanja stvari
(npr. trganje sedalnih letev, poSkodovanje solarne tehnike), kjer smo vrednost popravil upo5tevali
na Stiri leta v vrednosti 300,00 EUR.

6.7.2"OCENA PRICAKOVAruIFI PRIFTODKCIV IN KORI$TI
Operacija ne bo ustvarila nobenih prihodkov. predavanja in delavnice bodo udeleZencem na voljo
brezpladno.

lnvesticija bo imela Stevilne pozitivne koristi, ki opravicujejo izvedbo investicije:
. reguski vpliv: prihodki za izvajalce iz regije zaradi izvedbe operacije;
prepre6en trend odseljevanja v mesta oz. ostajanje ljudi na podeZelju (urejene u6ne in rekreativne
povr5ine);
a
a
a

bolj5i estetskividez, vedja urejenost obmo6ja in pove6anje turistiCnih potencialov obmodja;
dvig Zivljenjske ravni prebivalstva na obravnavanem obmo6ju;
mladini prijaznejSi na6in dru2enja in vklju6evanja v dru2bo.

Za potrebe ekonomske analize smo ovrednotili:
RegUskivpliv - ocenili smo, da bo vsaj40 % neto stro5kov projekta realiziranih s strani izvajalcev
v regiji in bo zanje predstavljajo prihodke.
lzbolj5ana turistiCna infrastruktura v tr5kem jedru kraja. Korist smo ocenili v deleZu 10 % BDP na
prebivalca letno (osnova je vrednost BDP na prebivalca za Podravsko regijo v letu 2019 - zadnji
objavljeni statistiCn i podatek).
Prepreden trend odseljevanja prebivalstva v veija urbana obmo6ja. Korist smo oceniliv deleZu 5
% BDP na prebivalca letno (osnova je vrednost BDP na prebivalcaza Podravsko regijo v letu
2019).

.

5
o

6.7.3.

FI

NANENA ANAL IZA

Namen finan6ne analize je izdelati napovedi denarnih tokov investicijskega projekta, da bi lahko
izra6unali kazalnike finan6ne uCinkovitosti/upravi6enosti izvedbe investicijskega projekta. tzdelana je na
podlagi naslednjih predpisanih predpostavk:
Finan6na analizaje izdelana na podlagi 1S-letne referenine dobe projekta (2021-2035).
lnvesticija ni namenjena ustvarjanju dobidka investitorja in partnerjev ter v referen6ni dobi ne
ustvarja prihodkov.
Pri izraCunu prihodkov in stroSkov se je upoStevala inkrementalna metoda, kar pomeni, da so
upo5tevanidodatni prihodki in stro5ki, kibodo nastali zaradi implementacije investicije. Navedeno
je skladno s todko 3 15. 6lena Delegirane uredbe komisije (EU) 4BO12O14, ki pravi >prihodki in
stroiki se izraiunaio po t.i. metodi prirasta, ki temelji na primerjavi prihodkov in stro1kov v
scenariiu nove naloZbe s prihodki in sfro5ki v scenariju brez nove natoZbe. Kadar operactja
zaiema nova sredstva, so prihodkiin stroSki prihodki in stroSki nove naloZbe.<
Finan6na analizaje izdelana na podlagi tabele denarnega toka. Ker si v danem primeru DDV ni
mogode pora6unati, so sestavni deltabele denarnega toka vrednostiz DDV.
Diskontna stopnja, s katero smo diskontirali denarne tokove investicijskega projekta pri finan6ni
analizi zna5a 4,0o/o in je dolo6ena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrodju javnih financ (Uradni list RS, St. 60/2006, E4t2OjO in
2712016) ter Delegirano uredbo komisije (EU) 480/2014 (6ten 15. do 19.).

-

-

-

-

2021

2022

2023
2024

2025
2026

Rezultati finandne analize:
finan6na neto sedanja vrednost je negativna in znasa -44.s44,02EUR;
finan6na interna stopnja donosnosti ni izradunljiva;

o
o
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o

diskontirani neto prihodki so negativni in znaSajo -6.823,06 EUR;
investicija iz finan6nega vidika ni donosna , zalo zaryo interesa zasebnega kapitala ni pri6akovati.

ee

upoStevamo, da bodo investicijski stro5ki delno sofinancirani, se rezultat finan6ne analize sicer
izbolj5a, vendar je 5e vedno izrazito negativen (FNSV = -16.215,17) in je zato investicija za zasebni
sektor nezanimiva . Zaradi tega so javni viri za njeno izvedbo nujno potrebni.

V skladu z metodologijo se na podlagi podatkov finan6ne analize izra6una finan6na vrzel, ki

doloda

maksimalni moZni obseg sofinanciranja s strani EU.
Tabela 36: lzracun financne vzeli
Nediskontirane

vrednosti
I Skupni investicijski stro5ki
i Od tega upravidenistro5ki (EC)
Diskontirani inv. stro5ki (DlC)
Diskontirani neto prihodki (DNR)

37.720,95

I
I
I

*_'__**_-____f

-6.823,06

I

44.544,02

100,00

%

39.832,63

80,00

:

0/o

3'1.866,10

20,00

%o

7.966,53

6.7

. .EKO N O MS KA ANAL IZA

Dodatna izhodi5da ekonomske analize:
za o6i56enje investicijskih stro5kov davkov in prispevkov smo dolo6ili in upo5tevali konvezijski
faktor 0,68256 (konvezijski faktor smo dolo6ili na predpostavki, da je so investicijski stro5ki v 60
% sestavljeni iz stro5kov dela in v 40 % iz stro5kov materiala; v stroSkih dela je 40,88 % davkov
in prispevkov, v stroSkih materiala pa je vklju6en22 % DDV).
operativne stroSke smo o6istili davka na dodano vrednost (22 o/o);
diskontna stopnja, s katero smo diskontirali ekonomske tokove investicijskega projekta pri
ekonomski (CBA/ASK) analizi, znaSa 5o/o.
Tabela 38: Tabela ekonomske analize

-965,12,
-7.497,16
2.064,94
2024

1.764,31
1.680,29
1.783,77

5
N

2027

688,52

2028

442,62

2029

688,52

2030

68S,s,

2031

+A2,ai

2032
2033

442,62
gg4,4g

2034

442,62

2035

442,62

Skupaj

27.750,02

,

2.390,43
2.390,43
1.898,62
2.390,43

1.397,63
1.331,08
1.006,88
1.207,33

7.770,49

Rezultati ekonomske analize:
ekonomska neto sedanja vrednost zna5a 10.764,73 EUR;
ekonomska interna stopnja donosnosti zna5a 21,96 % in presega druZbeno diskontno stopnjo;
rszm€tje koristi/stro5ki: 1,35
investicija je ekonomsko upraviCena in druzbeno sprejemljiva.

o
o
o
o

6.7,5. Aht/[L tizA

O

BeUTIJ TVOSTI

Z analizo obdutljivosti smo ugotovili, da je investicija manj ob6utljiva na dejavnike tveganja:
o pri pove6anju investicijskih stroSkov za 10 % se ekonomska interna stopnja donosnosti zniaa na

o
o

15,63 %;
pri pove6anju investicijskih in operativnih stro5kov za 10 o/o se ekonomska interna stopnja
donosnosti zniZa na 15,01 o/o;
pri pove6anju investicijskih in operativnih stro5kov za 10 o/o in zmanj5anju koristi za 10 o/o se
ekonomska interna stopnja donosnosti zniZa na 9,81 o/o.

Ugotavljamo, da je tudi pri bistveni spremembi vhodnih podatkov naloZba 5e vedno druZbeno spre.lemljiva
(ekonomska interna stopnja donosnosti presega 5% druZbeno diskontno stopnjo).

6.7.6.

ANALI;A TVEGANJA

V analizi tveganja smo najprej ugotavljali, da lastni5tvo objektov in zemljiS6 ni sporno in da gradbeno
dovoljenje ni potrebno - zato v zvezi s tem ne obstajajo nobena tveganja. Tveganja so povezana zlasti
z zagotovitvijo sofinancerskih sredstev, s postopki izvedbe javnega naro6anja, z izvedbo in uspesnim
zakljudkom del ter s poinvesticijskim upravljanjem. V 6asu slabe epidemiolo5ke situacije (COVID) obstaja
tudi tveganje glede pravodasne dobavljivosti solarnih klopi. lnvestitorji in koordinator bodo sproti
spremljali razmere na trgu.

Za zagotovitev sofinancerskih virov bo RASG podala vlogo na neposredno potrditev operacije - sklad
ESRR. V primeru, da prijava ne bo uspe5na, se investicija ne bo izvedla, kar pomeni izgubo koristi iz
naslova tega projekta za druZbo. V izogib temu tveganju, je investitor k pripravi investicijske
dokumentacije in vloge pristopil z visoko stopnjo skrbnosti in strokovnosti.

5

(^)

Po oddaji vloge, bo investitor pristopil k izvedbi ustreznih postopkov javnega narodanja. postopke bo
izvedel na na6in, ki bo omogo6al Sirok konkuren6ni pristop in isto6asno oblikoval pogoje za udele2bo, ki
bodo zagotovili izbiro najugodnej5ega, ustrezno kadrovsko, tehnidno in financno usposobljenega
ponudnika. Razpisno dokumentacijo bo oblikoval 6im bolj transparentno, s spo5tovanjem vseh dolo6il
zakonodaje, ki ureja javno naro6anje.
Strokovni sodelavci RASG bodo izvajali stalno spremljanje in nadzor nad izvedbo del. Ob zakljudku
izvedbe del bodo upravljavci izvajali primeren management opreme v skladu s pravili stroke in stro5kovno
udinkovito.

Strokovni delavci RASG bodo skrbeli tudi za dosledno spo5tovanje dolodil veljavne javno-finan6ne
zakonodaje in sofinancerske pogodbe ter se na ta na6in izognili vsakemu tveganju za nepla6ilo ali zahtevi
za vradilo sofinancerskih sredstev.

5

5

7. NADALJNJA PRIPRAVA DOKUMENTACIJE

s GasovNtM NA6nrorvl
Glede na vrednost investicije, ki po stalnih cenah z DDV ne dosega 100.000,00 EUR, v skladu s 4. dlenom
Uredbe druge investicijske dokumentacije ni potrebno pripravljati. Zalak obseg investicije zado5da ta

poenostavljen DllP.

Za potrebe odobritve sredstev bo investitor ugotavljal potrebo po morebitnih korekcijah tega DllP in jih
tudi izvedel. Do korekcije lahko pride tudi v primeru zagotavljanja drugih virov financiranja, 5e zlasti de
investitor z vlogo za neposredno potrditev operacije ne bi bil uspe5en ter v vseh ostalih primerih, ki jih
opredeljuje Uredba.

s

(JI
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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka: 478-14/2021
Datum: 24. 11. 2021

PREDLOG
SKLEPA O
UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO
•

v katastrski občini 514 – KRIVI VRH
-

parcela št. 186/2 (ID 6233673) v izmeri 36 m2

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju:
ZUreP-2) in določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme sklep, kot je
predložen.

14

Predlog
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in določil Statuta
Občine Sveta Ana (MUV 8/2019), je občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 16. redni seji, dne
……………..2021 sprejel
SKLEP
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro nepremičninam:
•

v katastrski občini KRIVI VRH
-

parcela št. 186/2 (ID 6233673) v izmeri 36 m2

vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17,
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote.
2. člen
Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda odločbo o
ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. člena tega sklepa.
3. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 478-8/2021
Sveta Ana v Slov. gor., dne ………….. 2021

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
Župan
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OBRAZLOŽITEV
Zemljišče v k. o. 514 – Krivi Vrh parc. št. 186/2 je na podlagi Odločbe o podelitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena Občine Sveta Ana številka 47801-001/2008 z dne 21. 4. 2018
grajeno javno dobro lokalnega pomena. Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi.
V skladu z določili Zakona o urejanju prostora – ZUreP se objektu oziroma delu objekta, ki ima
pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z
odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti
upravni organ, ki ji je status podelil.
Predmetno zemljišče v naravi predstavlja zapuščeno javno pot.
Po sprejetju sklepa bo občinska uprava občine Sveta Ana izdala ustrezno upravno odločbo, po
pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za zgoraj
navedena zemljišča.
Zemljišče parc. št. 186/2 k. o. Krivi Vrh je predmet druge menjalne pogodbe z lastniki sosednjega
zemljišča v naravi del občinske javne poti JP 704 151 Sv. Ana (Has – Rojko – Horvat).
Za podpis pogodb je pooblaščen župan občine Sveta Ana.
Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen.
Pripravila:
Renata Trajbar Kurbus

16

OBČINA SVETA ANA - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Začetni prikaz
LEGENDA:
Parcele

št.

0
merilo 1: 945

50 m

0
referenčna linija

10 cm

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 514-KRIVI VRH, parcela: 186/2

https://www.geoprostor.net/piso_int/; čas izpisa: sreda, 24. november 2021 09:07:06; uporabnik: tajnik@sv-ana.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA SVETA ANA
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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka: 478-14/2021
Datum: 24. 11. 2021

PREDLOG
SKLEPA O
UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO
•

v katastrski občini 509 – ZG. ŠČAVNICA
-

parcela št. 1004/3 (ID 6236840) v izmeri 172 m2

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju:
ZUreP-2) in določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme sklep, kot je
predložen.

17

Predlog
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in določil Statuta
Občine Sveta Ana (MUV 8/2019), je občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 16. redni seji, dne
……………..2021 sprejel
SKLEP
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro nepremičninam:
•

v katastrski občini ZG. ŠČAVNICA
-

parcela št. 1004/3 (ID 6236840) v izmeri 172 m2

vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17,
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote.
2. člen
Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda odločbo o
ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. člena tega sklepa.
3. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 478-8/2021
Sveta Ana v Slov. gor., dne ………….. 2021

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
Župan
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OBRAZLOŽITEV
Zemljišče v k. o. 509 – Zg. Ščavnica parc. št. 1004/3 je na podlagi Odločbe o podelitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine Sveta Ana številka 47801-001/2008 z dne
21. 4. 2018 grajeno javno dobro lokalnega pomena. Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi.
V skladu z določili Zakona o urejanju prostora – ZUreP se objektu oziroma delu objekta, ki ima
pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z
odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti
upravni organ, ki ji je status podelil.
Predmetno zemljišče v naravi predstavlja zapuščeno javno pot.
Po sprejetju sklepa bo občinska uprava občine Sveta Ana izdala ustrezno upravno odločbo, po
pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za zgoraj
navedena zemljišča.
Zemljišči parc. št. 1004/3 k. o. Zg. Ščavnica je predmet druge menjalne pogodbe z lastniki
sosednjega zemljišča v naravi del občinske javne poti JP 704 151 Sv. Ana (Has – Rojko – Horvat).
Za podpis pogodb je pooblaščen župan občine Sveta Ana.
Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen.
Pripravila:
Renata Trajbar Kurbus
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OBČINA SVETA ANA - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Začetni prikaz
LEGENDA:
Parcele

št.

0
merilo 1: 1890

100 m

0
referenčna linija

10 cm

OZNAČENA LOKACIJA: E = 564731.0, N = 168403.5 (D96/TM)
OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 509-ZGORNJA ŠČAVNICA, parcela: 1004/3

https://www.geoprostor.net/piso_int/; čas izpisa: sreda, 24. november 2021 09:05:44; uporabnik: tajnik@sv-ana.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA SVETA ANA

stran 1 od 2

OBČINA SVETA ANA - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - lokacijska poizvedba

LOKACIJA
E = 564731.0 m N = 168403.5 m (D96/TM), z =~ 326.9 m
najbližja hišna številka (45 m): Sv. Ana v Slov. goricah 4, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
katastrska občina: 514-KRIVI VRH, parcela: 186/2
Izbrani tematski sklop ne podpira poizvedbe.

https://www.geoprostor.net/piso_int/; čas izpisa: sreda, 24. november 2021 09:05:44; uporabnik: tajnik@sv-ana.si
© PISO - OBČINA SVETA ANA

stran 2 od 2
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OBČINA SVETA ANA

Občinski svet

Številka: 410-0017/2021
Datum: 24.11.2021

ODLOK
O PRORAČUNU
OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2022
~ 2. obravnava ~
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: Stanka Ferš – občinska uprava
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 55.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, 40/12 - ZUJF,
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 85.člena Zakona o javnih
financah (Ur. L. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18), Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Ur. l.
RS, št. 55/15) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019) Občinski svet Občine
Sveta Ana na svoji 16. redni seji, dne 01. decembra 2021 sprejme Sklep o zadolžitvi
proračuna za leto 2022 za investicije, predividene v občinskem proračunu.
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah-ZJF, (Ur. l. RS, št. 11/11-UBP4, 14/13- popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi-ZLS (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15.
člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019) Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji
16. redni seji, dne 01. decembra 2021 sprejme Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2022 kot je predlagan.
20

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah-ZJF, (Ur. l. RS, št. 11/11-UBP4, 14/13- popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi-ZLS (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15.
člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019) Občinski svet Občine Sveta na 16. redni
seji, dne 01.12.2021, sprejel
ODLOK
O PRORAČUNU
OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2022
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
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
VRSTA PRIHODKOV

Skupina
kontov

I.
70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
74
740

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADBI IN PROSTOROV
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH

ZNESEK V EUR
Proračun 2022
4.239.694,59
2.524.273,00
2.074.133,00
1.917.668,00
114.265,00
42.200,00
450.140,00
123.600,00
4.200,00
2.040,00
90.000,00
230.300,00
49.000,00
0
49.000,00
1.666.421,59
903.650,44
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Skupina
kontov

VRSTA ODHODKOV
II.

40
400
401
402
403
409
41
411
412
413
42
420
43
431
432
III.
B
75
44

IV.
V.
VI.

C
Skupina
kontov

VII.
500
VIII.
550
IX.
X.
XI.
XII.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARSTVO
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILO DOMAČIH OBRESTI
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI
NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)

762.771,15

Proračun 2022
4.621.046,30
835.083,97
276.198,58
46.954,00
496.171,39
760,00
15.000,00
813.244,46
588.586,23
36.277,00
188.351,23
2.879.041,14
2.879.041,14
93.676,73
77.456,00
16.220,73
-381.351,71

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA
VRAČILA
DANIH
POSOJIL
IN
PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
NAZIV

0
0

ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. +
VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI. +X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRETEKLEGA
LETA

250.000,00
250.000,00
138.648,29
138.648,29
-270.000,00

0
0

111.351,71
381.351,71
270.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveta Ana.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Vir sredstev za financiranje planiranih odhodkov so planirani prihodki za leto 2022.
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3.člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi,
izdanim na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim
proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
2. prihodki od prodaje zemljišč,
3. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov,
4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
5. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
6. pristojbine za vzdrževanje goznih cest,
7. prihodki iz naslova turistične takse.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg
izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega
uporabnika proračuna) med proračunskimi uporabniki, med področji proračunske porabe in med
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, v višini 10% načrtovanih odhodkov
proračuna odloča na podlagi neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika - župan.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
V proračunu se lahko v tekočem letu za tekoče in investicijske odhodke ter investicijske transfere
razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v proračun oziroma načrt razvojnih
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programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V proračunu
se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za tekoče in investicijske
odhodke ter investicijske transfere, če je tako opredeljeno v proračunu in načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 50% navedenih pravic porabe
2. v ostalih prihodnjih letih 30% pravic porabe.
Skupni obseg v letu 2022 prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
naslednjem letu za odhodke za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic
porabe v posebnem delu proračuna – odhodki iz finančnih načrtov po programski klasifikaciji.
Omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznsoti za izvedbo projektov iz veljavnega NRP za obdobje
2022-2025, če so sofinancirani iz državnega proračuna, iz proračuna Evropske unije ali iz drugih ne
proračunskih virov.
Omejitve iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,
telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za opreativno delovanje občine.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov, in sicer brez omejitev v primeru, da se spreminja vrednost projektov ali postavk znotraj
iste operacije. Za vse ostale projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora spremembo
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna je pooblaščen za uvrščanje novih projektov v načrt
razvojnih programov, na osnovi potrditve občinskega sveta.
8. člen
(sprejem investicijske dokumentacije)
Občinski svet pooblašča župana za sprejem in potrjevanje investicijske dokumentacije.
9. člen
(proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih
financah. Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za
namen, opredeljen v 49. členu Zakona o javnih financah.
Sredstva se izločajo v rezerve postopoma, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo
leto. Od prihodkov proračuna za leto 2022, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloča v
sklad proračuna rezerve za naravne nesreče v višini 10.000,00 €. Na podlagi za finance pristojnega
organa občine odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF do višine 25.000,00 € župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. V drugih
primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu,
odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
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Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv za naravne nesreče pri obravnavi polletnega
in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

10. člen
(tekoča proračunska rezerva)
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva, kot nerazporejen del prihodkov,
za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se v letu 2022 določi v višini 5.000,00 €.
Dodeljena sredstva iz splošne proračunske rezerve se razporedijo v finančni načrt neposrednega
uporabnika. Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve pri
obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

IV.

POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500,00 €
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega
stroška 2,00 €, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, lahko
zadolži za investicije, predvidene v občinskem proračunu.
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.
Javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2022 zadolžijo do
višine, o kateri bo na podlagi predloga o višini zadolžitve s strani teh oseb odločal občinski svet.

VI.

PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja občine Sveta Ana v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se
začne s 1.1.2022.
Številka: 410-0017/2021
Datum: 01.12.2021

ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
Silvo Slaček
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PRORAČUN OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2022
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

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

4.119.491,84
2.549.912,00

4.239.694,59
2.524.273,00

120.202,75 102,9
-25.639,00 99,0

70 DAVČNI PRIHODKI

2.099.772,00

2.074.133,00

-25.639,00

98,8

700 Davki na dohodek in dobiček

1.943.307,00

1.917.668,00

-25.639,00

98,7

1.943.307,00

1.917.668,00

-25.639,00

98,7

1.943.307,00

1.917.668,00

-25.639,00

98,7

114.265,00

114.265,00

0,00

100,0

79.910,00

79.910,00

0,00

100,0

5.500,00

5.500,00

0,00

100,0

550,00

550,00

0,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7000 Dohodnina
700020 Dohodnina - občinski vir

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

Razlika Indeks

10,00

10,00

0,00

100,0

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

8.300,00

8.300,00

0,00

100,0

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

65.000,00

65.000,00

0,00

100,0

550,00

550,00

0,00

100,0

135,00

135,00

0,00

100,0

135,00

135,00

0,00

100,0

6.000,00

6.000,00

0,00

100,0

5.500,00

5.500,00

0,00

100,0

500,00

500,00

0,00

100,0

100,0

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

7031 Davki na premičnine
703100 Davek na vodna plovila

7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davek na dediščine in darila
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

28.220,00

28.220,00

0,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

23.200,00

23.200,00

0,00

100,0

20,00

20,00

0,00

100,0

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

42.200,00

42.200,00

0,00

100,0

700,00

700,00

0,00

100,0

700,00

700,00

0,00

100,0

41.500,00

41.500,00

0,00

100,0

40.000,00

40.000,00

0,00

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

500,00

500,00

0,00

100,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

450.140,00

450.140,00

0,00

100,0

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

123.600,00

123.600,00

0,00

100,0

123.600,00

123.600,00

0,00

100,0

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

15.000,00

15.000,00

0,00

100,0

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja

15.000,00

15.000,00

0,00

100,0

710303 Prihodki od najemnin za opremo

50.000,00

50.000,00

0,00

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
704403 Davek na dobitke od iger na srečo

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704704 Turistična taksa
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

7103 Prihodki od premoženja

710304 Prihodki od drugih najemnin
710305 Prihodki od zakupnin
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
710399 Drugi prihodki od premoženja

711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

712 Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni

Razlika Indeks

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

600,00

600,00

0,00

100,0

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

40.000,00

40.000,00

0,00

100,0

4.200,00

4.200,00

0,00

100,0

4.200,00

4.200,00

0,00

100,0

4.200,00

4.200,00

0,00

100,0

2.040,00

2.040,00

0,00

100,0
100,0

2.040,00

2.040,00

0,00

712001 Globe za prekrške

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

40,00

40,00

0,00

100,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

90.000,00

90.000,00

0,00

100,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

100,0

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

90.000,00

90.000,00

0,00

71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca

70.000,00

70.000,00

0,00

100,0

71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč

20.000,00

20.000,00

0,00

100,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

230.300,00

230.300,00

0,00

100,0

230.300,00

230.300,00

0,00

100,0

40.700,00

40.700,00

0,00

100,0

71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu

6.000,00

6.000,00

0,00

100,0

71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika

3.600,00

3.600,00

0,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev)

Razlika Indeks

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

71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...)

35.000,00

35.000,00

0,00

100,0

71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine

45.000,00

45.000,00

0,00

100,0

100.000,00

100.000,00

0,00

100,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI

49.000,00

49.000,00

0,00

100,0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

49.000,00

49.000,00

0,00

100,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

49.000,00

49.000,00

0,00

100,0

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

49.000,00

49.000,00

0,00

100,0

1.520.579,84

1.666.421,59

145.841,75

109,6

757.849,69

903.650,44

145.800,75

119,2

757.849,69

903.650,44

145.800,75

119,2

0,00

25.641,00

25.641,00

---

50.000,00

71.603,00

21.603,00

143,2
100,0

71410500 Prihodki od komunalnih prispekov

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
74000102 Ministrstvo za okolje in prostor
74000103 Ministrstvo za obrambo

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

40.658,00

40.658,00

---

74000107 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

195.829,45

195.829,45

0,00

100,0

74000112 RS, MZI-za kolesarke

174.695,24

174.695,24

0,00

100,0

75.800,00

78.698,75

2.898,75

103,8

255.525,00

310.525,00

55.000,00

121,5

762.730,15

762.771,15

41,00

100,0

72.949,19

72.990,19

41,00

100,1

72.949,19

72.990,19

41,00

100,1

689.780,96

689.780,96

0,00

100,0

689.780,96

689.780,96

0,00

100,0

74000105 Fundacija za šport

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

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

4.230.843,55

4.621.046,30

390.202,75 109,2

40 TEKOČI ODHODKI

869.210,97

835.083,97

-34.127,00

96,1

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

276.198,58

276.198,58

0,00

100,0

236.938,58

236.938,58

0,00

100,0

221.188,58

221.188,58

0,00

100,0

15.750,00

15.750,00

0,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4000 Plače in dodatki
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

4001 Regres za letni dopust

Razlika Indeks

12.955,00

12.955,00

0,00

100,0

400100 Regres za letni dopust

12.955,00

12.955,00

0,00

100,0

4002 Povračila in nadomestila

15.275,00

15.275,00

0,00

100,0

10.925,00

10.925,00

0,00

100,0

4.350,00

4.350,00

0,00

100,0

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

4003 Sredstva za delovno uspešnost

10.825,00

10.825,00

0,00

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

3.825,00

3.825,00

0,00

100,0

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

205,00

205,00

0,00

100,0

205,00

205,00

0,00

100,0

46.954,00

46.954,00

0,00

100,0

23.330,00

23.330,00

0,00

100,0

23.330,00

23.330,00

0,00

100,0

19.086,00

19.086,00

0,00

100,0

17.685,00

17.685,00

0,00

100,0

1.401,00

1.401,00

0,00

100,0

4004 Sredstva za nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4012 Prispevek za zaposlovanje

273,00

273,00

0,00

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

273,00

273,00

0,00

100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

285,00

285,00

0,00

100,0

285,00

285,00

0,00

100,0

3.980,00

3.980,00

0,00

100,0

3.980,00

3.980,00

0,00

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

520.298,39

496.171,39

-24.127,00

95,4

111.765,39

118.965,39

7.200,00

106,4

Razlika Indeks

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

402000 Pisarniški material in storitve

4.500,00

4.500,00

0,00

100,0

402001 Čistilni material in storitve

2.050,00

2.050,00

0,00

100,0

24.900,00

27.100,00

2.200,00

108,8

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

5.484,65

5.484,65

0,00

100,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

4021 Posebni material in storitve
402100 Uniforme in službena obleka
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev
402199 Drugi posebni materiali in storitve

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 Električna energija

7.500,00

7.500,00

0,00

100,0

63.830,74

68.830,74

5.000,00

107,8

1.515,00

1.515,00

0,00

100,0

950,00

950,00

0,00

100,0

65,00

65,00

0,00

100,0

500,00

500,00

0,00

100,0

272.347,00

241.035,00

-31.312,00

88,5

16.500,00

16.500,00

0,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

9.000,00

9.000,00

0,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

3.560,00

3.560,00

0,00

100,0

402204 Odvoz smeti

1.600,00

1.600,00

0,00

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

4.105,00

4.105,00

0,00

100,0
100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve
40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest
40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest
40229911 Upravljanje stanovanj

4.800,00

4.800,00

0,00

100.000,00

90.000,00

-10.000,00

90,0

70.000,00

51.688,00

-18.312,00

73,8
100,0

400,00

400,00

0,00

40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj

3.900,00

3.900,00

0,00

100,0

40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo

1.982,00

1.982,00

0,00

100,0

40229915 Vzdrževanje športnih igrišč

4.200,00

4.200,00

0,00

100,0

40229920 Božična okrasitev centrov

5.500,00

5.500,00

0,00

100,0

40229922 Vzdrževanje gozdnih cest

800,00

800,00

0,00

100,0

10.000,00

10.000,00

0,00

100,0

40229902 Vzdrževanje okolice centrov

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

40229903 Vzdrževanje pokopališč

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0
100,0

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo

14.000,00

14.000,00

0,00

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave

5.000,00

3.000,00

-2.000,00

60,0

40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat

3.000,00

2.000,00

-1.000,00

66,7

3.200,00

3.200,00

0,00

100,0

1.900,00

1.900,00

0,00

100,0

500,00

500,00

0,00

100,0

4023 Prevozni stroški in storitve
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 Vzdrževanje in popravila vozil
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

402304 Pristojbine za registracijo vozil

200,00

200,00

0,00

100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

600,00

600,00

0,00

100,0

4024 Izdatki za službena potovanja

1.911,00

1.911,00

0,00

100,0

402402 Stroški prevoza v državi

1.860,00

1.860,00

0,00

100,0

51,00

51,00

0,00

100,0

60.585,00

60.585,00

0,00

100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

4025 Tekoče vzdrževanje
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme

4029 Drugi operativni odhodki

8.300,00

8.300,00

0,00

100,0

24.500,00

24.500,00

0,00

100,0

5.735,00

5.735,00

0,00

100,0

18.000,00

18.000,00

0,00

100,0

3.300,00

3.300,00

0,00

100,0

750,00

750,00

0,00

100,0

68.975,00

68.960,00

-15,00

100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

950,00

950,00

0,00

100,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev

300,00

300,00

0,00

100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

7.500,00

7.500,00

0,00

100,0

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

40290500 Nadomestilo podžupan

6.200,00

6.200,00

0,00

100,0

40290501 Sejnine občinski svet in odbori

5.500,00

5.500,00

0,00

100,0

402931 Plačila bančnih storitev

110,00

110,00

0,00

100,0

402945 Davek na nepremičnine

15,00

0,00

-15,00

0,0

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

12.450,00

12.450,00

0,00

100,0

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

15.000,00

15.000,00

0,00

100,0

40299900 Stroški občinskega praznika
40299904 Drugi odhodki
40290502 Sejnine nadzorni odbor
40290503 Nadomestila za OVK in odbore

150,00

150,00

0,00

100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

402923 Druge članarine

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

300,00

300,00

0,00

100,0

760,00

760,00

0,00

100,0

760,00

760,00

0,00

100,0

760,00

760,00

0,00

100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

25.000,00

15.000,00

-10.000,00

60,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

20.000,00

10.000,00

-10.000,00

50,0

20.000,00

10.000,00

-10.000,00

50,0

41 TEKOČI TRANSFERI

812.238,46

813.244,46

1.006,00

100,1

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

588.586,23

588.586,23

0,00

100,0

6.500,00

6.500,00

0,00

100,0

6.500,00

6.500,00

0,00

100,0

4119 Drugi transferi posameznikom

582.086,23

582.086,23

0,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
411103 Darilo ob rojstvu otroka

Razlika Indeks

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

411900 Regresiranje prevozov v šolo

50.000,00

50.000,00

0,00

100,0

411908 Denarne nagrade in priznanja

2.650,00

2.650,00

0,00

100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

78.000,00

78.000,00

0,00

100,0

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

425.836,23

425.836,23

0,00

100,0

21.000,00

21.000,00

0,00

100,0

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

100,00

100,00

0,00

100,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

35.301,00

36.277,00

976,00

102,8

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

35.301,00

36.277,00

976,00

102,8

41200000 Sredstva v kulturi (razpis)

4.895,00

4.895,00

0,00

100,0

41200002 Sredstva za šport (razpis)

4.557,00

4.557,00

0,00

100,0

41200004 Območno združenje RK Lenart

2.320,00

2.320,00

0,00

100,0

41200011 Gasilska zveza Lenart

6.490,00

7.495,00

1.005,00

115,5

41200015 Sofinanciranje političnih strank

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

41200027 PGD Sveta Ana

8.039,00

8.039,00

0,00

100,0

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice

2.300,00

2.271,00

-29,00

98,7

700,00

700,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

411920 Subvencioniranje stanarin
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
411922 Izplačila družinskemu pomočniku
41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov
41199906 Stroški splošno koristnega dela

41200040 Poraba koncesijske dajatve
41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije
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v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

188.351,23

188.381,23

30,00

100,0

10.747,01

10.747,01

0,00

100,0

4130031 Sredstva za plače

7.259,80

7.259,80

0,00

100,0

4130032 Sredstva za prispevke

1.070,79

1.070,79

0,00

100,0

4130033 Sredstva za materilane stroške

2.416,42

2.416,42

0,00

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

176.628,22

176.658,22

30,00

100,0

60.134,40

60.134,40

0,00

100,0

552,28

552,28

0,00

100,0

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig

1.112,90

1.112,90

0,00

100,0

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program

2.769,73

2.769,73

0,00

100,0

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov

1.650,56

1.650,56

0,00

100,0

41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole)

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0
100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi občinam

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški
41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju

41330233 CSD Maribor- Varna hiša
41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
41330246 Pomoč na domu
41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del
41330252 Sredstva za spremljevalca

Razlika Indeks

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

300,00

300,00

0,00

1.520,00

1.550,00

30,00

102,0

40.000,00

40.000,00

0,00

100,0

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

21.213,91

21.213,91

0,00

100,0

41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi

1.655,78

1.655,78

0,00

100,0

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart

34.361,12

34.361,12

0,00

100,0

41330225 Materilani stroški-OŠ Gutava Šiliha

565,00

565,00

0,00

100,0

41330226 Materilani stroški - OŠ dr. Ljudevita Pivka

930,72

930,72

0,00

100,0

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok

2.039,82

2.039,82

0,00

100,0

41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

1.822,00

1.822,00

0,00

100,0

976,00

976,00

0,00

100,0

976,00

976,00

0,00

100,0

4136 Tekoči transferi v javne agencije
413600 Tekoči transferi v javne agencije
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.504.654,39

2.879.041,14

374.386,75

115,0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.504.654,39

2.879.041,14

374.386,75

115,0

120.000,00

120.000,00

0,00

100,0

100.000,00

100.000,00

0,00

100,0

20.000,00

20.000,00

0,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4200 Nakup zgradb in prostorov
420000 Nakup poslovnih stavb
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

4201 Nakup prevoznih sredstev

Razlika Indeks

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

90.000,00

115.000,00

25.000,00

127,8

420102 Nakup avtobusov in minibusov

90.000,00

90.000,00

0,00

100,0

420103 Nakup tovornjakov in kombijev

0,00

25.000,00

25.000,00

---

23.000,00

23.000,00

0,00

100,0

4202 Nakup opreme
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420202 Nakup strojne računalniške opreme

500,00

500,00

0,00

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

500,00

500,00

0,00

100,0

420239 Nakup avdiovizualne opreme

500,00

500,00

0,00

100,0

42029904 Avtobusne čakalnice

16.000,00

16.000,00

0,00

100,0

42029905 Nakup druge opreme

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

2.044.640,55

2.236.940,93

192.300,38

109,4

35.529,72

98.247,21

62.717,49

276,5

200.000,00

200.000,00

0,00

100,0

91.740,71

159.973,60

68.232,89

174,4

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
42040105 Izgradnja poti
42040109 Izgradnja Doma starejših občanov
42040110 Izgradnja vodovoda
42040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije

45.000,00

45.000,00

0,00

100,0

42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana )

45.000,00

45.000,00

0,00

100,0
140,0

42040131 Javna razsvetljava

5.000,00

7.000,00

2.000,00

0,00

29.350,00

29.350,00

---

42040209 Ureditev športnih igrišč

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,0

42040226 Nadstrešnici

25.000,00

25.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

20.000,00

50.000,00

30.000,00

250,0

1.036.370,12

1.036.370,12

0,00

100,0

0,00

20.000,00

20.000,00

---

42040200 Obnova poslovni prostorov

100.000,00

100.000,00

0,00

100,0

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu

416.000,00

416.000,00

0,00

100,0

105.000,00

220.854,67

115.854,67

210,3

105.000,00

220.854,67

115.854,67

210,3

24.000,00

24.000,00

0,00

100,0

24.000,00

24.000,00

0,00

100,0

42040205 Ureditev ulic

42040139 Položitev optičnega kabla
42040140 Izdradnja hodnika za pešce Zg. Ščavnica
42040143 Gradnja - kolesarske steze
42040144 Plezalna stena

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4206005 Nakup zemljišč
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
42080000 Projektna dokumentacija
420801 Investicijski nadzor
42080401 Projekti za cestno infrastrukturo

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

98.013,84

139.245,54

41.231,70

27.468,30

68.700,00

41.231,70

250,1

15.545,54

15.545,54

0,00

100,0

Razlika Indeks

(2)-(1) (2)/(1)
142,1

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

42080403 Geodetske storitve

10.000,00

10.000,00

0,00

100,0

42080405 OPN Sveta Ana

40.000,00

40.000,00

0,00

100,0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

44.739,73

93.676,73

48.937,00

209,4

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

28.519,00

77.456,00

48.937,00

271,6

13.519,00

62.456,00

48.937,00

462,0

43100000 PGD Sveta Ana - taksa

7.063,00

6.000,00

-1.063,00

85,0

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme

1.456,00

1.456,00

0,00

100,0

43100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

0,00

50.000,00

50.000,00

---

15.000,00

15.000,00

0,00

100,0

15.000,00

15.000,00

0,00

100,0

16.220,73

16.220,73

0,00

100,0

141,33

141,33

0,00

100,0

141,33

141,33

0,00

100,0

16.079,40

16.079,40

0,00

100,0

3.201,00

3.201,00

0,00

100,0

12.878,40

12.878,40

0,00

100,0

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

43100004 Sof. obnove orgel

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4320 Investicijski transferi občinam
432000 Investicijski transferi občinam

4323 Investicijski transferi javnim zavodom
43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme
43230002 OŠin VVZ Sveta Ana -nakup opreme
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

-111.351,71

-381.351,71

-270.000,00 342,5

-110.591,71

-380.591,71

-270.000,00 344,1

868.462,57

875.944,57

7.482,00 100,9

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

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

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

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

0,00

0,00

0,00

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

0,00

---

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila

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

Razlika Indeks

(2)-(1) (2)/(1)
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C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

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

0,00 100,0

Razlika Indeks

250.000,00

250.000,00

50 ZADOLŽEVANJE

250.000,00

250.000,00

0,00

100,0

500 Domače zadolževanje

250.000,00

250.000,00

0,00

100,0

250.000,00

250.000,00

0,00

100,0

250.000,00

250.000,00

0,00

100,0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

138.648,29

138.648,29

55 ODPLAČILA DOLGA

138.648,29

138.648,29

0,00

100,0

550 Odplačila domačega dolga

138.648,29

138.648,29

0,00

100,0
100,0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

0,00 100,0

138.648,29

138.648,29

0,00

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

71.981,69

71.981,69

0,00

100,0

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti

66.666,60

66.666,60

0,00

100,0

-270.000,00

---

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

0,00

-270.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

111.351,71

111.351,71

0,00 100,0

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

111.351,71

381.351,71

270.000,00 342,5

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

0,00

270.000,00

Stran 39 od 39

PRORAČUN OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2022
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

00

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

17.300,00

17.300,00

0,00 100,0

01

POLITIČNI SISTEM

17.300,00

17.300,00

0,00 100,0

0101

Politični sistem

17.300,00

17.300,00

0,00

100,0

17.300,00

17.300,00

0,00

100,0

17.300,00

17.300,00

0,00

100,0

402000 Pisarniški material in storitve

500,00

500,00

0,00

100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

500,00

500,00

0,00

100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

1.300,00

1.300,00

0,00

100,0

40290503 Nadomestila za OVK in odbore

15.000,00

15.000,00

0,00

100,0

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
10106 Izvedba volitev
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A. Bilanca odhodkov
10 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

OBČINSKI SVET

6.900,00

6.900,00

0,00 100,0

01

POLITIČNI SISTEM

6.900,00

6.900,00

0,00 100,0

0101

Politični sistem

6.900,00

6.900,00

0,00

100,0

6.900,00

6.900,00

0,00

100,0

5.900,00

5.900,00

0,00

100,0

400,00

400,00

0,00

100,0

5.500,00

5.500,00

0,00

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

01019001 Dejavnost občinskega sveta
10101 Sejnine za občinski svet in odbore
402009 Izdatki za reprezentanco
40290501 Sejnine občinski svet in odbori

10102 Sofinanciranje političnih strank
41200015 Sofinanciranje političnih strank

Stran: 41 od 67

A. Bilanca odhodkov
20 - NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

NADZORNI ODBOR

2.100,00

2.100,00

0,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.100,00

2.100,00

0,00 100,0

0203

Fiskalni nadzor

2.100,00

2.100,00

0,00

100,0

2.100,00

2.100,00

0,00

100,0

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
20201 Sejnine za nadzorni odbor
40290502 Sejnine nadzorni odbor

20203 Materialni stroški nadzornega odbora

600,00

600,00

0,00

100,0

402402 Stroški prevoza v državi

200,00

200,00

0,00

100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

400,00

400,00

0,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30

I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

ŽUPAN

73.168,58

73.168,58

0,00 100,0

01

POLITIČNI SISTEM

63.368,58

63.368,58

0,00 100,0

0101

Politični sistem

63.368,58

63.368,58

0,00

100,0

63.368,58

63.368,58

0,00

100,0

49.492,58

49.492,58

0,00

100,0

36.838,58

36.838,58

0,00

100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

4.100,00

4.100,00

0,00

100,0

400100 Regres za letni dopust

1.050,00

1.050,00

0,00

100,0

875,00

875,00

0,00

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.730,00

2.730,00

0,00

100,0

225,00

225,00

0,00

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

27,00

27,00

0,00

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

47,00

47,00

0,00

100,0

600,00

600,00

0,00

100,0

6.550,00

6.550,00

0,00

100,0

6.400,00

6.400,00

0,00

100,0

150,00

150,00

0,00

100,0

6.200,00

6.200,00

0,00

100,0

6.200,00

6.200,00

0,00

100,0

1.126,00

1.126,00

0,00

100,0

1.100,00

1.100,00

0,00

100,0

26,00

26,00

0,00

100,0

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
30100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki
400000 Osnovne plače

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

30102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana
402009 Izdatki za reprezentanco
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

30103 Nadomestilo plače podžupana
40290500 Nadomestilo podžupan

30105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana
402402 Stroški prevoza v državi
402499 Drugi izdatki za službena potovanja
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A. Bilanca odhodkov
30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
30401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim
402099 Drugi splošni material in storitve
411908 Denarne nagrade in priznanja

30402 Pokroviteljstvo občine
402099 Drugi splošni material in storitve

I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

9.800,00

9.800,00

0,00 100,0

9.800,00

9.800,00

0,00

100,0

9.800,00

9.800,00

0,00

100,0

2.845,00

2.845,00

0,00

100,0

195,00

195,00

0,00

100,0

2.650,00

2.650,00

0,00

100,0

6.955,00

6.955,00

0,00

100,0

6.955,00

6.955,00

0,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
40 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40

OBČINSKA UPRAVA

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

4.029.387,97

4.395.590,72

366.202,75 109,1

14.900,00

14.900,00

0,00 100,0

14.900,00

14.900,00

0,00

100,0

7.900,00

7.900,00

0,00

100,0

750,00

750,00

0,00

100,0

750,00

750,00

0,00

100,0

7.150,00

7.150,00

0,00

100,0

7.150,00

7.150,00

0,00

100,0

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

285.397,34

285.368,34

5.276,00

5.247,00

-29,00

99,5

5.276,00

5.247,00

-29,00

99,5

2.300,00

2.271,00

-29,00

98,7

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice

2.300,00

2.271,00

-29,00

98,7

40626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS)

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

976,00

976,00

0,00

100,0

976,00

976,00

0,00

100,0

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
40404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme

40405 Obveščanje domače in tuje javnosti
40299904 Drugi odhodki

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
40401 Stroški občinskega praznika
40299900 Stroški občinskega praznika

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
40618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric

402923 Druge članarine

40628 Sofinanciranje projektov RRA Podravje
413600 Tekoči transferi v javne agencije

-29,00 100,0
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0603

Dejavnost občinske uprave

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

280.121,34

280.121,34

0,00

100,0

243.986,34

243.986,34

0,00

100,0

189.798,00

189.798,00

0,00

100,0

129.000,00

129.000,00

0,00

100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

8.100,00

8.100,00

0,00

100,0

400100 Regres za letni dopust

6.600,00

6.600,00

0,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

5.500,00

5.500,00

0,00

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

3.100,00

3.100,00

0,00

100,0

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

2.500,00

2.500,00

0,00

100,0

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

14.000,00

14.000,00

0,00

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

10.200,00

10.200,00

0,00

100,0

800,00

800,00

0,00

100,0

93,00

93,00

0,00

100,0

155,00

155,00

0,00

100,0

2.550,00

2.550,00

0,00

100,0

200,00

200,00

0,00

100,0

06039001 Administracija občinske uprave
40601 Stroški dela občinske uprave
400000 Osnovne plače

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402199 Drugi posebni materiali in storitve

40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave

26.600,00

26.600,00

0,00

100,0

402000 Pisarniški material in storitve

4.000,00

4.000,00

0,00

100,0

402001 Čistilni material in storitve

1.300,00

1.300,00

0,00

100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

700,00

700,00

0,00

100,0

402200 Električna energija

2.800,00

2.800,00

0,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402009 Izdatki za reprezentanco

6.000,00

6.000,00

0,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

900,00

900,00

0,00

100,0

402204 Odvoz smeti

700,00

700,00

0,00

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

3.200,00

3.200,00

0,00

100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

3.500,00

3.500,00

0,00

100,0

400,00

400,00

0,00

100,0

400,00

400,00

0,00

100,0

40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
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40605 Pogodbena dela

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

7.800,00

7.800,00

0,00

300,00

300,00

0,00

100,0

7.500,00

7.500,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

6.666,05

6.666,05

0,00

100,0

4.522,00

4.522,00

0,00

100,0

676,00

676,00

0,00

100,0

4130033 Sredstva za materilane stroške

1.401,81

1.401,81

0,00

100,0

432000 Investicijski transferi občinam

66,24

66,24

0,00

100,0

1.300,00

1.300,00

0,00

100,0

1.300,00

1.300,00

0,00

100,0

1.550,00

1.550,00

0,00

100,0

1.550,00

1.550,00

0,00

100,0

3.473,40

3.473,40

0,00

100,0

2.171,52

2.171,52

0,00

100,0

4130032 Sredstva za prispevke

310,20

310,20

0,00

100,0

4130033 Sredstva za materilane stroške

923,64

923,64

0,00

100,0

432000 Investicijski transferi občinam

68,04

68,04

0,00

100,0

650,00

650,00

0,00

100,0

650,00

650,00

0,00

100,0

748,89

748,89

0,00

100,0

566,28

566,28

0,00

100,0

4130032 Sredstva za prispevke

84,59

84,59

0,00

100,0

4130033 Sredstva za materilane stroške

90,97

90,97

0,00

100,0

432000 Investicijski transferi občinam

7,05

7,05

0,00

100,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

40609 Delo preko študentskega servisa
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

40619 Skupne občinske uprave - inšpekcija
4130031 Sredstva za plače
4130032 Sredstva za prispevke

40631 Promocija zdravja na delovnem mestu
402099 Drugi splošni material in storitve

40632 Varstvo osebnih podatkov
402099 Drugi splošni material in storitve

40633 Skupne občinske uprave- redarstvo
4130031 Sredstva za plače

40635 Redna delovna uspešnost- direktor
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

40637 Skupne občinske uprave - notranja revizija
4130031 Sredstva za plače

100,0
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil
402402 Stroški prevoza v državi
402499 Drugi izdatki za službena potovanja

40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

36.135,00

36.135,00

0,00

100,0

525,00

525,00

0,00

100,0

500,00

500,00

0,00

100,0

25,00

25,00

0,00

100,0

23.300,00

23.300,00

0,00

100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.800,00

1.800,00

0,00

100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

18.000,00

18.000,00

0,00

100,0

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

3.500,00

3.500,00

0,00

100,0

500,00

500,00

0,00

100,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave
420200 Nakup pisarniškega pohištva

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

500,00

500,00

0,00

100,0

420239 Nakup avdiovizualne opreme

500,00

500,00

0,00

100,0

40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave

8.810,00

8.810,00

0,00

100,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

300,00

300,00

0,00

100,0

402931 Plačila bančnih storitev

110,00

110,00

0,00

100,0

1.900,00

1.900,00

0,00

100,0

31.030,00

30.972,00

-58,00

99,8

31.030,00

30.972,00

-58,00

99,8

2.982,00

2.982,00

0,00

100,0

2.982,00

2.982,00

0,00

100,0

40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo

1.982,00

1.982,00

0,00

100,0

40299904 Drugi odhodki

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

40299904 Drugi odhodki

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

28.048,00

27.990,00

-58,00

99,8

14.529,00

15.534,00

1.005,00

106,9

41200011 Gasilska zveza Lenart

6.490,00

7.495,00

1.005,00

115,5

41200027 PGD Sveta Ana

8.039,00

8.039,00

0,00

100,0

92,1

40701 Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana

40702 Investicije v gasilstvo

13.519,00

12.456,00

-1.063,00

43100000 PGD Sveta Ana - taksa

7.063,00

6.000,00

-1.063,00

85,0

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme

1.456,00

1.456,00

0,00

100,0

43100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

100,0

300,00

300,00

0,00

100,0

300,00

300,00

0,00

100,0

300,00

300,00

0,00

100,0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost
40801 Svet za preventivo
402199 Drugi posebni materiali in storitve

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti
40621 Program javnih del
41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del

0,00 100,0

0,00 100,0
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11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
41105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo
41200040 Poraba koncesijske dajatve

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
41205 EKO Zelene Slovenske gorice
42029905 Nakup druge opreme

41206 Energetska prenova objektov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest
40229922 Vzdrževanje gozdnih cest
40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest
40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest
42080403 Geodetske storitve

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
41319 Projekti ( ceste,pločniki, križišča, ulice itd.)
42080401 Projekti za cestno infrastrukturo

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

700,00

700,00

0,00 100,0

700,00

700,00

0,00

100,0

700,00

700,00

0,00

100,0

700,00

700,00

0,00

100,0

700,00

700,00

0,00

100,0

1.500,00

39.617,96

38.117,96

---

1.500,00

39.617,96

38.117,96

---

1.500,00

39.617,96

38.117,96

---

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

0,00

38.117,96

38.117,96

---

0,00

38.117,96

38.117,96

---

1.797.095,05

1.828.133,05

1.792.095,05

1.823.133,05

31.038,00

101,7

175.800,00

147.488,00

-28.312,00

83,9

175.800,00

147.488,00

-28.312,00

83,9

800,00

800,00

0,00

100,0

100.000,00

90.000,00

-10.000,00

90,0

70.000,00

51.688,00

-18.312,00

73,8

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

1.575.595,05

1.634.945,05

59.350,00

103,8

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

31.038,00 101,7
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41335 Ureditev ulice Krivi Vrh (Gutman)
42040205 Ureditev ulic

41339 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

0,00

4.350,00

4.350,00

---

0,00

4.350,00

4.350,00

---

1.064.595,05

1.064.595,05

0,00

100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

3.484,65

3.484,65

0,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

9.194,74

9.194,74

0,00

100,0

1.036.370,12

1.036.370,12

0,00

100,0

15.545,54

15.545,54

0,00

100,0

20.000,00

50.000,00

30.000,00

250,0

20.000,00

50.000,00

30.000,00

250,0

25.000,00

25.000,00

0,00

100,0

25.000,00

25.000,00

0,00

100,0

0,00

25.000,00

25.000,00

---

0,00

25.000,00

25.000,00

---

81.000,00

81.000,00

0,00

100,0

81.000,00

81.000,00

0,00

100,0

300.000,00

300.000,00

0,00

100,0

300.000,00

300.000,00

0,00

100,0

41356 Izgradnja pločnika Sveta Ana

45.000,00

45.000,00

0,00

100,0

42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana )

45.000,00

45.000,00

0,00

100,0

35.000,00

35.000,00

0,00

100,0

35.000,00

35.000,00

0,00

100,0

16.000,00

16.000,00

0,00

100,0

16.000,00

16.000,00

0,00

100,0

16.000,00

16.000,00

0,00

100,0

42040143 Gradnja - kolesarske steze
420801 Investicijski nadzor

41346 Ureditev hodnika za pešce Zg. Ščavnica
42040140 Izdradnja hodnika za pešce Zg. Ščavnica

41350 Nadstrešnici ob R3-730
42040226 Nadstrešnici

41351 Ureditev ulice Krivi Vrh ( Kolman - Stovanjski bloki)
42040205 Ureditev ulic

41354 Sofinanciranje modernizacije ceste RIII 730 Žice - Sveta Ana
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu

41355 Ureditev ceste JP 704-231
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu

41357 Modernizacija JP 704-342 (Markuš)
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu

13029003 Urejanje cestnega prometa
41306 Avtobusne čakalice
42029904 Avtobusne čakalnice
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13029004 Cestna razsvetljava

I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

24.700,00

24.700,00

0,00

100,0

24.700,00

24.700,00

0,00

100,0

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo

14.000,00

14.000,00

0,00

100,0

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave

5.000,00

3.000,00

-2.000,00

60,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

700,00

700,00

0,00

100,0

5.000,00

7.000,00

2.000,00

140,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

41.709,72

109.427,21

41.709,72

109.427,21

67.717,49

262,4

4.180,00

9.180,00

5.000,00

219,6

800,00

800,00

0,00

100,0

800,00

800,00

0,00

100,0

41305 Gradnja in vzdrževanje JR

42040131 Javna razsvetljava

1306

v EUR

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
41345 Položitev optičnega kabla
42040139 Položitev optičnega kabla

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
41411 Spominska soba dr. Romanu Lestniki
402099 Drugi splošni material in storitve

41413 Kmečka tržnica

67.717,49 262,4

380,00

380,00

0,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

150,00

150,00

0,00

100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

230,00

230,00

0,00

100,0

3.000,00

8.000,00

5.000,00

266,7

3.000,00

8.000,00

5.000,00

266,7

37.529,72

100.247,21

62.717,49

267,1

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

41424 Slovenia Green Destination
402099 Drugi splošni material in storitve

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
41415 Escape (SI-HU)
402099 Drugi splošni material in storitve

41416 Detox (SI-HR)
402099 Drugi splošni material in storitve
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41426 Doživljajska učna pot: s štrkom Jožkom na pustolovščino
42040105 Izgradnja poti

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
41503 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

35.529,72

98.247,21

62.717,49

276,5

35.529,72

98.247,21

62.717,49

276,5

142.110,00

142.110,00

142.110,00

142.110,00

0,00

142.110,00

142.110,00

0,00

100,0

45.000,00

45.000,00

0,00

100,0

0,00 100,0
100,0

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks

10.000,00

10.000,00

0,00

100,0

42040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije

20.000,00

20.000,00

0,00

100,0

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN

15.000,00

15.000,00

0,00

100,0

7.060,00

7.060,00

0,00

100,0

1.300,00

1.300,00

0,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

360,00

360,00

0,00

100,0

402204 Odvoz smeti

400,00

400,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

36.000,00

36.000,00

0,00

100,0

36.000,00

36.000,00

0,00

100,0

6.050,00

6.050,00

0,00

100,0

1.200,00

1.200,00

0,00

100,0

350,00

350,00

0,00

100,0

4.500,00

4.500,00

0,00

100,0

23.000,00

23.000,00

0,00

100,0

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

500,00

500,00

0,00

100,0

402204 Odvoz smeti

500,00

500,00

0,00

100,0

15.000,00

15.000,00

0,00

100,0

25.000,00

25.000,00

0,00

100,0

25.000,00

25.000,00

0,00

100,0

41509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec
402200 Električna energija

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

41511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
402099 Drugi splošni material in storitve

41512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

41514 Obratovalni stroški čistilne naprave Sveta Ana
402200 Električna energija

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

41515 Izg.kanalizacije Zg.Ščavnica-Sv.Ana
42040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije
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16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

355.624,01

460.073,60

40.000,00

40.000,00

0,00

100,0

40.000,00

40.000,00

0,00

100,0

40.000,00

40.000,00

0,00

100,0

42080405 OPN Sveta Ana

40.000,00

40.000,00

0,00

100,0

Komunalna dejavnost

231.440,71

294.673,60

63.232,89

127,3

93.740,71

176.973,60

83.232,89

188,8

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

41620 Vodovodni hidranti

0,00

5.000,00

5.000,00

---

42040110 Izgradnja vodovoda

0,00

5.000,00

5.000,00

---

91.740,71

110.973,60

19.232,89

121,0

91.740,71

110.973,60

19.232,89

121,0

0,00

26.000,00

26.000,00

---

0,00

26.000,00

26.000,00

---

0,00

10.000,00

10.000,00

---

0,00

10.000,00

10.000,00

---

0,00

8.000,00

8.000,00

---

0,00

8.000,00

8.000,00

---

41640 Vzdrževanje skupnih vodovodnih objektov

0,00

15.000,00

15.000,00

---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

15.000,00

15.000,00

---

100.000,00

100.000,00

0,00

100,0

100.000,00

100.000,00

0,00

100,0

100.000,00

100.000,00

0,00

100,0

16029003 Prostorsko načrtovanje
41610 Prostorski dokumenti občine

1603

v EUR

16039001 Oskrba z vodo
41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
402099 Drugi splošni material in storitve

41622 Vodovod Košaki - Počehova
42040110 Izgradnja vodovoda

41636 Izgradnja vodovoda Kremberk
42040110 Izgradnja vodovoda

41638 Vodovod Žice
42040110 Izgradnja vodovoda

41639 Vodovod - ulica Krivi Vrh
42040110 Izgradnja vodovoda

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
41631 Ureditev razširitve pokopališča Sveta Ana
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

104.449,59 129,4
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16039003 Objekti za rekreacijo
41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme
40229915 Vzdrževanje športnih igrišč
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

41632 Rekonstrukcija športnih površin

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

25.200,00

5.200,00

-20.000,00

20,6

5.200,00

5.200,00

0,00

100,0

2.200,00

2.200,00

0,00

100,0

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,0

42040209 Ureditev športnih igrišč

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,0

16039004 Praznično urejanje naselij

5.500,00

5.500,00

0,00

100,0

41617 Prednovoletna okrasitev

5.500,00

5.500,00

0,00

100,0

5.500,00

5.500,00

0,00

100,0

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

53.168,30

94.400,00

41.231,70

177,6

47.468,30

88.700,00

41.231,70

186,9

20.000,00

40.000,00

20.000,00

200,0

20.000,00

20.000,00

0,00

100,0

0,00

20.000,00

20.000,00

---

27.468,30

48.700,00

21.231,70

177,3

27.468,30

48.700,00

21.231,70

177,3

5.700,00

5.700,00

0,00

100,0

5.700,00

5.700,00

0,00

100,0

400,00

400,00

0,00

100,0

3.900,00

3.900,00

0,00

100,0

400,00

400,00

0,00

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

40229920 Božična okrasitev centrov

16039005 Druge komunalne dejavnosti
41618 Urejanje okolic
40229902 Vzdrževanje okolice centrov

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
41623 Javna najemna stanovanja
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
42080000 Projektna dokumentacija

41637 Poslovno stanovanjski objekt Sv.Ana
42080000 Projektna dokumentacija

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine
40229911 Upravljanje stanovanj
40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj
40299904 Drugi odhodki
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

31.015,00

31.000,00

-15,00

100,0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

41608 Stroški urejanja zemljišč

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

26.015,00

26.000,00

-15,00

99,9

26.015,00

26.000,00

-15,00

99,9

15,00

0,00

-15,00

0,0

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

24.000,00

24.000,00

0,00

100,0

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

100,0

200.000,00

200.000,00

0,00

100,0

200.000,00

200.000,00

0,00

100,0

100.000,00

100.000,00

0,00

100,0

100.000,00

100.000,00

0,00

100,0

93.376,12

228.312,83

42080403 Geodetske storitve

16069002 Nakup zemljišč
41609 Nakupi/prodaja zemljišč
402945 Davek na nepremičnine
40299904 Drugi odhodki
4206005 Nakup zemljišč

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1705

Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost

17059001 Lekarniška dejavnost
41708 Poslovni prostor za lekarniške dajavnosti
420000 Nakup poslovnih stavb
42040200 Obnova poslovni prostorov

0,00 100,0

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

74.399,12

76.599,12

2.200,00

103,0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

34.361,12

34.361,12

0,00

100,0

34.361,12

34.361,12

0,00

100,0

34.361,12

34.361,12

0,00

100,0

41801 Javni zavod - knjižnica Lenart
41330212 Javni zavod knjižnica Lenart

134.936,71 244,5
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18039003 Ljubiteljska kultura

I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

6.973,00

6.973,00

0,00

100,0

6.973,00

6.973,00

0,00

100,0

256,00

256,00

0,00

100,0

41200000 Sredstva v kulturi (razpis)

4.895,00

4.895,00

0,00

100,0

41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

1.822,00

1.822,00

0,00

100,0

24.900,00

27.100,00

2.200,00

108,8

900,00

900,00

0,00

100,0

900,00

900,00

0,00

100,0

4.000,00

6.200,00

2.200,00

155,0

4.000,00

6.200,00

2.200,00

155,0

20.000,00

20.000,00

0,00

100,0

20.000,00

20.000,00

0,00

100,0

8.165,00

8.165,00

0,00

100,0

8.165,00

8.165,00

0,00

100,0

250,00

250,00

0,00

100,0

402200 Električna energija

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

41803 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, društva
402099 Drugi splošni material in storitve

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

41828 Izdaja medobčinskega časopisa
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

41840 Izdaja almanaha
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

18039005 Drugi programi v kulturi
41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana
402001 Čistilni material in storitve

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

800,00

800,00

0,00

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

310,00

310,00

0,00

100,0

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

305,00

305,00

0,00

100,0

5.000,00

55.000,00

50.000,00

---

0,00

50.000,00

50.000,00

---

0,00

50.000,00

50.000,00

---

0,00

50.000,00

50.000,00

---

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte

1804

v EUR

Podpora posebnim skupinam

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
41841 Sofinanciranje izdelave novih orgel v cerkvi Sv.Ane
43100004 Sof. obnove orgel
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18049004 Programi drugih posebnih skupin

I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

13.977,00

96.713,71

82.736,71

692,0

13.977,00

96.713,71

82.736,71

692,0

4.557,00

4.557,00

0,00

100,0

4.557,00

4.557,00

0,00

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

6.420,00

6.420,00

0,00

100,0

400,00

400,00

0,00

100,0

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

500,00

500,00

0,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

350,00

350,00

0,00

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

170,00

170,00

0,00

100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

0,00

62.736,71

62.736,71

---

0,00

62.736,71

62.736,71

---

0,00

20.000,00

20.000,00

---

0,00

20.000,00

20.000,00

---

41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis)
41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije

1805

v EUR

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
41812 Sofinanciranje programov športa
41200002 Sredstva za šport (razpis)

41818 Investicije v športne objekte-športna dvorana
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane
402001 Čistilni material in storitve
402200 Električna energija

41836 Park generacij - vzdrževanje in ureditev
40229915 Vzdrževanje športnih igrišč

41842 Park generacij Sveta Ana - obnova nogometnega igrišča
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

41843 Park generacij Sveta Ana - postavitev plezalne stene
42040144 Plezalna stena
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19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

682.265,73

682.265,73

452.089,96

452.089,96

0,00

100,0

452.089,96

452.089,96

0,00

100,0

387.876,05

387.876,05

0,00

100,0

385.836,23

385.836,23

0,00

100,0

2.039,82

2.039,82

0,00

100,0

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

40.000,00

40.000,00

0,00

100,0

40.000,00

40.000,00

0,00

100,0

21.213,91

21.213,91

0,00

100,0

21.213,91

21.213,91

0,00

100,0

180.175,77

180.175,77

0,00

100,0

180.175,77

180.175,77

0,00

100,0

64.247,30

64.247,30

0,00

100,0

60.134,40

60.134,40

0,00

100,0

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig

1.112,90

1.112,90

0,00

100,0

41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole)

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

552,28

552,28

0,00

100,0

552,28

552,28

0,00

100,0

19029001 Vrtci
41901 Plačila vrtcu
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok

41910 VVZ Sveta Ana - nakup opreme
43230002 OŠin VVZ Sveta Ana -nakup opreme

41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

41926 Sofinanciranje spremljevalca
41330252 Sredstva za spremljevalca

1903

v EUR

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
41902 OŠ - materialni stroški
41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški

41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju
41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju

41904 OŠ - dodatne dejavnosti

0,00 100,0

6.076,07

6.076,07

0,00

100,0

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program

2.769,73

2.769,73

0,00

100,0

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov

1.650,56

1.650,56

0,00

100,0

41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi

1.655,78

1.655,78

0,00

100,0

41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje

13.079,40

13.079,40

0,00

100,0

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme

3.201,00

3.201,00

0,00

100,0

43230002 OŠin VVZ Sveta Ana -nakup opreme

9.878,40

9.878,40

0,00

100,0
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41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane

I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

4.725,00

4.725,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,0

1.200,00

1.200,00

0,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

500,00

500,00

0,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

300,00

300,00

0,00

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

125,00

125,00

0,00

100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

565,00

565,00

0,00

100,0

565,00

565,00

0,00

100,0

930,72

930,72

0,00

100,0

930,72

930,72

0,00

100,0

90.000,00

90.000,00

0,00

100,0

90.000,00

90.000,00

0,00

100,0

50.000,00

50.000,00

0,00

100,0

50.000,00

50.000,00

0,00

100,0

35.000,00

35.000,00

0,00

100,0

35.000,00

35.000,00

0,00

100,0

15.000,00

15.000,00

0,00

100,0

15.000,00

15.000,00

0,00

100,0

354.240,00

354.270,00

402001 Čistilni material in storitve
402200 Električna energija

41924 OŠ Gustav Šilih
41330225 Materilani stroški-OŠ Gutava Šiliha

41929 OŠ dr. Ljudevita Pivka
41330226 Materilani stroški - OŠ dr. Ljudevita Pivka

41931 Nakup avtobusa za prevoz otrok
420102 Nakup avtobusov in minibusov

1906

v EUR

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
41907 Regresiranje prevozov v šolo
411900 Regresiranje prevozov v šolo

41928 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami
411900 Regresiranje prevozov v šolo

100,0

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

9.820,00

9.850,00

30,00

100,3

20029001 Drugi programi v pomoč družini

9.820,00

9.850,00

30,00

100,3

6.500,00

6.500,00

0,00

100,0

6.500,00

6.500,00

0,00

100,0

42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka
411103 Darilo ob rojstvu otroka

30,00 100,0
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42003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin
41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov

42004 Svetovalni centri v pomoč družini
41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

42008 Sofinanciranje delovanja Varne hiše
41330233 CSD Maribor- Varna hiša

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo
42012 Splošno koristno delo
41199906 Stroški splošno koristnega dela

20049002 Socialno varstvo invalidov
42011 Financiranje družinskih pomočnikov
411922 Izplačila družinskemu pomočniku

42015 Financiranje socialnega varstva invalidov
411909 Regresiranje oskrbe v domovih

20049003 Socialno varstvo starih
42009 Financiranje domskega varstva
411909 Regresiranje oskrbe v domovih

42013 Dom starejših Danica Sveta Ana
42040109 Izgradnja Doma starejših občanov

42014 Pomoč na domu
41330246 Pomoč na domu

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

1.520,00

1.550,00

30,00

102,0

1.520,00

1.550,00

30,00

102,0

300,00

300,00

0,00

100,0

300,00

300,00

0,00

100,0

344.420,00

344.420,00

0,00

100,0

100,00

100,00

0,00

100,0

100,00

100,00

0,00

100,0

100,00

100,00

0,00

100,0

53.000,00

53.000,00

0,00

100,0

21.000,00

21.000,00

0,00

100,0

21.000,00

21.000,00

0,00

100,0

32.000,00

32.000,00

0,00

100,0

32.000,00

32.000,00

0,00

100,0

286.000,00

286.000,00

0,00

100,0

46.000,00

46.000,00

0,00

100,0

46.000,00

46.000,00

0,00

100,0

200.000,00

200.000,00

0,00

100,0

200.000,00

200.000,00

0,00

100,0

40.000,00

40.000,00

0,00

100,0

40.000,00

40.000,00

0,00

100,0
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v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

42010 Pomoč pri uporabi stanovanja

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

3.000,00

3.000,00

0,00

100,0

2.320,00

2.320,00

0,00

100,0

2.320,00

2.320,00

0,00

100,0

2.320,00

2.320,00

0,00

100,0

1.140,00

1.140,00

1.140,00

1.140,00

0,00

100,0

1.140,00

1.140,00

0,00

100,0

411920 Subvencioniranje stanarin

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
42007 Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart
41200004 Območno združenje RK Lenart

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
42201 Odplačila zadolževanja

1.140,00

1.140,00

0,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

380,00

380,00

0,00

100,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

760,00

760,00

0,00

100,0

25.000,00

15.000,00

-10.000,00

60,0

20.000,00

10.000,00

-10.000,00

50,0

20.000,00

10.000,00

-10.000,00

50,0

20.000,00

10.000,00

-10.000,00

50,0

20.000,00

10.000,00

-10.000,00

50,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

100,0

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine
42301 Rezerva za naravne nesreče
409100 Proračunska rezerva

2303

0,00 100,0

Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija
42302 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija
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REŽIJSKI OBRAT
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

101.987,00

125.987,00

24.000,00 123,5

48.397,00

73.397,00

25.000,00 151,7

48.397,00

73.397,00

25.000,00

151,7

06039001 Administracija občinske uprave

40.837,00

40.837,00

0,00

100,0

40613 Stroški dela režijskega obrata

20.728,00

20.728,00

0,00

100,0

14.000,00

14.000,00

0,00

100,0

800,00

800,00

0,00

100,0

400100 Regres za letni dopust

1.050,00

1.050,00

0,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

1.050,00

1.050,00

0,00

100,0

475,00

475,00

0,00

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1.500,00

1.500,00

0,00

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

1.130,00

1.130,00

0,00

100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

90,00

90,00

0,00

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

13,00

13,00

0,00

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

20,00

20,00

0,00

100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

450,00

450,00

0,00

100,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

150,00

150,00

0,00

100,0

20.109,00

20.109,00

0,00

100,0

13.850,00

13.850,00

0,00

100,0

750,00

750,00

0,00

100,0

400100 Regres za letni dopust

1.050,00

1.050,00

0,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

40630 Stroški dela upravnika športne dvorane
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

250,00

250,00

0,00

100,0

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

200,00

200,00

0,00

100,0

400400 Sredstva za nadurno delo

205,00

205,00

0,00

100,0

1.330,00

1.330,00

0,00

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

975,00

975,00

0,00

100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

86,00

86,00

0,00

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

13,00

13,00

0,00

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

20,00

20,00

0,00

100,0

380,00

380,00

0,00

100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

7.560,00

32.560,00

25.000,00

430,7

3.200,00

28.200,00

25.000,00

881,3

1.900,00

1.900,00

0,00

100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

500,00

500,00

0,00

100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil

200,00

200,00

0,00

100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

600,00

600,00

0,00

100,0

0,00

25.000,00

25.000,00

---

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

420103 Nakup tovornjakov in kombijev

40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest

40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata

2.360,00

2.360,00

0,00

100,0

402100 Uniforme in službena obleka

200,00

200,00

0,00

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

300,00

300,00

0,00

100,0

60,00

60,00

0,00

100,0

1.800,00

1.800,00

0,00

100,0

402402 Stroški prevoza v državi
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
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10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

43.590,00

43.590,00

43.590,00

43.590,00

0,00

100,0

43.590,00

43.590,00

0,00

100,0

43.590,00

43.590,00

0,00

100,0

27.500,00

27.500,00

0,00

100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

2.000,00

2.000,00

0,00

100,0

400100 Regres za letni dopust

3.205,00

3.205,00

0,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

2.500,00

2.500,00

0,00

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

1.000,00

1.000,00

0,00

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.500,00

3.500,00

0,00

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.650,00

2.650,00

0,00

100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

200,00

200,00

0,00

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

127,00

127,00

0,00

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

43,00

43,00

0,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

50,00

50,00

0,00

100,0

750,00

750,00

0,00

100,0

65,00

65,00

0,00

100,0

3.000,00

2.000,00

-1.000,00

66,7

3.000,00

2.000,00

-1.000,00

66,7

3.000,00

2.000,00

-1.000,00

66,7

3.000,00

2.000,00

-1.000,00

66,7

3.000,00

2.000,00

-1.000,00

66,7

10039001 Povečanje zaposljivosti
40617 Program javnih del
400000 Osnovne plače

402100 Uniforme in službena obleka
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
41318 Urejanje občinskih cest
40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat

0,00 100,0
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16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč
40229903 Vzdrževanje pokopališč

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

7.000,00

7.000,00

0,00 100,0

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0

7.000,00

7.000,00

0,00

100,0
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40

v EUR
I. obravnava
proračuna
za leto 2022

II. obravnava
proračuna
za leto 2022

(1)

(2)

Razlika Indeks

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

OBČINSKA UPRAVA

138.648,29

138.648,29

0,00 100,0

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

138.648,29

138.648,29

0,00 100,0

2201

Servisiranje javnega dolga

138.648,29

138.648,29

0,00

100,0

138.648,29

138.648,29

0,00

100,0

138.648,29

138.648,29

0,00

100,0

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

71.981,69

71.981,69

0,00

100,0

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti

66.666,60

66.666,60

0,00

100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
42201 Odplačila zadolževanja
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Proračun občine Sveta Ana
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
40

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

OBČINSKA UPRAVA

06

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

3.659.486

2.996.256

1.986.678

509.800

189.300

11.300

137.387

30.500

3.300

3.300

3.300

3.300

137.387

30.500

3.300

3.300

3.300

3.300

137.387

30.500

3.300

3.300

3.300

3.300

19.500

500

500

500

500

500

19.500

500

500

500

500

500

12.750

1.000

500

500

500

500

12.750

1.000

500

500

500

500

6.223

500

300

300

300

300

6.223

500

300

300

300

300

49.224

1.000

500

500

500

1.000

49.224

1.000

500

500

500

1.000

5.000

25.000

0

0

0

0

5.000

25.000

0

0

0

0

36.500

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

36.500

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

8.190

500

500

500

500

0

8.190

500

500

500

500

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

110.689

12.456

5.500

5.500

5.500

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

110.689

12.456

5.500

5.500

5.500

0

110.689

12.456

5.500

5.500

5.500

0

69.331

6.000

4.500

4.500

4.500

0

69.331

6.000

4.500

4.500

4.500

0

9.580

5.000

0

0

0

0

9.580

5.000

0

0

0

0

31.778

1.456

1.000

1.000

1.000

0

31.778

1.456

1.000

1.000

1.000

0

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo

0 01.01.2008

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje

0 01.01.2008

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema

0 01.01.2008

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema

0 01.01.2008

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-07-0008 Nakup vozila

30.000 20.10.2021

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje

0 01.01.2008

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-07-0010 Nakup audiovizualne opreme

0 01.01.2009

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

07

v EUR
Pred L. 2022

0703
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost

0 01.01.2008

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževalna dela v GD

0 01.01.2008

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje

0 01.01.2008
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Sveta Ana - Predlog proračuna

31.12.2025
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
12

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

40.500

39.618

0

0

0

0

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

40.500

39.618

0

0

0

0

40.500

39.618

0

0

0

0

500

1.500

0

0

0

0

500

1.500

0

0

0

0

40.000

38.118

0

0

0

0

40.000

38.118

0

0

0

0

508.323

1.662.945

1.234.878

138.000

128.000

3.000

489.812

1.657.945

1.234.878

138.000

128.000

3.000

392.722

1.650.945

1.129.878

133.000

123.000

3.000

0

0

70.000

0

0

0

0

0

70.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

198.920

5.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1206
12069001

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
0 01.01.2021

OB181-21-0011 EKO Zelene Slov.gorice

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
63.118 01.04.2021

OB181-21-0013 Energetska prenova objektov

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva

13

v EUR
Pred L. 2022

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB181-07-0018 JP Lokavec - Pogled 704-670

70.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-07-0028 JP Rožengrunt-Grabe 3 704-663

30.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste,križišča, pločniki)

0 01.01.2014

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-18-0013 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske goric

1.670.125 01.01.2020

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB181-19-0001 Ulica Krivi Vrh (Gutman)

43.500 01.01.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-20-0015 Nadstrešnici ob RIII-730

60.000 01.06.2020

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-21-0001 Rekonstrukcija LC 203-081 Zg. Ščavnica - Lokavec -

380.000 01.01.2022

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-21-0002 Hodnik za pešce Zg. Ščavnica

50.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-21-0015 Ureditev ulice Krivi Vrh

25.000 01.04.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-21-0016 Avtobusne čakalnice

16.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-22-0002 JP Kremberk - Zalokar (nadaljevanje)

30.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-22-0003 Modernizacija ceste RIII 730-Žice - Sveta Ana(sofi

162.000 01.01.2022
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Sveta Ana - Predlog proračuna

31.12.2023

198.920

5.000

3.000

3.000

3.000

3.000

119.652

1.064.595

485.878

0

0

0

0
119.652
0

170.049
214.349
680.197

77.578
97.989
310.311

0
0
0

0
0
0

0
0
0

39.150

4.350

0

0

0

0

39.150

4.350

0

0

0

0

35.000

25.000

0

0

0

0

35.000

25.000

0

0

0

0

0

0

130.000

130.000

120.000

0

0

0

130.000

130.000

120.000

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

16.000

0

0

0

0

0

16.000

0

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

81.000

81.000

0

0

0

0

81.000

81.000

0

0

0
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Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

300.000

300.000

0

0

0

0

300.000

300.000

0

0

0

0

45.000

0

0

0

0

0

45.000

0

0

0

0

0

35.000

0

0

0

0

0

35.000

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

97.090

7.000

5.000

5.000

5.000

0

97.090

7.000

5.000

5.000

5.000

0

97.090

7.000

5.000

5.000

5.000

0

18.511

5.000

0

0

0

0

18.511

5.000

0

0

0

0

18.511

5.000

0

0

0

0

18.511

5.000

0

0

0

0

271.905

100.247

2.000

2.000

0

0

271.905

100.247

2.000

2.000

0

0

271.905

100.247

2.000

2.000

0

0

120.971

1.000

1.000

1.000

0

0

20.108
100.863

1.000
0

1.000
0

1.000
0

0
0

0
0

150.202

1.000

1.000

1.000

0

0

23.967
126.235

1.000
0

1.000
0

1.000
0

0
0

0
0

732

98.247

0

0

0

0

732
0
0

62.717
32.950
2.580

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

267.843

60.000

15.000

15.000

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

267.843

60.000

15.000

15.000

0

0

267.843

60.000

15.000

15.000

0

0

136.343

15.000

15.000

15.000

0

0

136.343

15.000

15.000

15.000

0

0

OB181-22-0006 Cesta JP 704-231

600.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-22-0007 Pločnik Sveta Ana

45.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-22-0008 JP 704-342 Ledinek (Markuš)

35.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB181-23-0001 Pokrito parkirišče nad športno dvorano

100.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja)

0 01.01.2016

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

1306

Telekomunikacije in pošta

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB181-16-0010 Širokopasovno omrežje

20.000 01.01.2016

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB181-16-0002 Escape (SI-HU)

118.971 01.01.2016

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB181-16-0003 Detox (SI-HR)

148.202 01.01.2016

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB181-21-0007 Doživljajska pešpot

98.979 01.01.2021

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OV - Domači partnerji

15

v EUR
Pred L. 2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

1502
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB181-07-0045 Izg.malih ČN-sofinanciranje

0 01.01.2008
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Sveta Ana - Predlog proračuna

31.12.2025
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB181-19-0014 Izgradnja sekundarne kanalizacije

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja
0 01.01.2020

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-21-0014 Izgradnja kanalizacije Zg.Ščavnica-Sv.Ana

0 01.04.2021

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602
16029003

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Prostorsko načrtovanje

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana

150.000 01.01.2017

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB181-19-0002 Tranzitni vodovod Košaki-Počehova

110.974 01.01.2019

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB181-19-0006 Vodovodni hidranti

5.000 01.02.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-21-0009 Vodovod Kremberk

26.000 01.03.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-21-0012 Vodovod Žice

10.000 01.04.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-21-0021 Vodovod ulica Krivi Vrh

18.000 21.10.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-22-0009 Vzdrževanje skupnih vodovodnih objektov

0 01.01.2022

01.01.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB181-20-0011 Ureditev pokopališča

238.400 01.01.2020

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
16039003

Objekti za rekreacijo

OB181-07-0065 Inv.vzdrževanje športnih igrišč

0 01.01.2016

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

1605
16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje
Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB181-17-0013 Javna najemna stanovanja

578.000 01.01.2017
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Sveta Ana - Predlog proračuna

31.12.2024

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

68.500

20.000

0

0

0

0

68.500

20.000

0

0

0

0

63.000

25.000

0

0

0

0

63.000

25.000

0

0

0

0

1.792.611

441.674

334.000

234.000

42.000

5.000

84.400

40.000

0

0

0

0

84.400

40.000

0

0

0

0

84.400

40.000

0

0

0

0

84.400

40.000

0

0

0

0

207.900

277.974

3.000

3.000

3.000

0

51.000

174.974

0

0

0

0

0

110.974

0

0

0

0

0
0

39.370
71.603

0
0

0
0

0
0

0
0

5.000

5.000

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

26.000

26.000

0

0

0

0

26.000

26.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

8.000

0

0

0

0

10.000

8.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

138.400

100.000

0

0

0

0

138.400

100.000

0

0

0

0

138.400

100.000

0

0

0

0

18.500

3.000

3.000

3.000

3.000

0

18.500

3.000

3.000

3.000

3.000

0

18.500

3.000

3.000

3.000

3.000

0

191.500

89.700

181.000

201.000

1.000

0

186.800

88.700

180.000

200.000

0

0

178.000

40.000

180.000

200.000

0

0

178.000

40.000

180.000

200.000

0

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB181-21-0010 Poslovno stanovanjski objekt Sv.Ana

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

57.500 01.04.2021

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
16059003

Drugi programi na stanovanjskem področju

OB181-19-0010 Vzdrževanje občinskih stanovanj

0 01.04.2019

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

OB181-07-0070 Komunalna oprema stavb.zemljišč Lokavec

0 01.01.2010

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-07-0081 Geodetske storitve

0 01.01.2008

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
16069002

Nakup zemljišč

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo

0 01.01.2008

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost

1705
17059001

Lekarniška dejavnost

OB181-22-0004 Lekarna Sveta Ana

0 01.01.2022

01.01.2022

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804
18049002

Podpora posebnim skupinam
Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

OB181-22-0010 Sofinanciranje izdelave orgel

0 01.01.2022

30.04.2023

PV - Lastna proračunska sredstva

1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane

0 01.01.2011

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-21-0006 Medgeneracijski park Sveta Ana-Park generacij III.

180.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB181-22-0011 Nogometno igrišče z umetno travo

62.237 01.12.2021
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Sveta Ana - Predlog proračuna

31.12.2022

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

8.800

48.700

0

0

0

0

8.800

48.700

0

0

0

0

4.700

1.000

1.000

1.000

1.000

0

4.700

1.000

1.000

1.000

1.000

0

4.700

1.000

1.000

1.000

1.000

0

1.308.811

34.000

150.000

30.000

38.000

5.000

672.200

10.000

130.000

10.000

8.000

5.000

424.000

0

120.000

0

0

0

424.000

0

120.000

0

0

0

248.200

10.000

10.000

10.000

8.000

5.000

248.200

10.000

10.000

10.000

8.000

5.000

636.611

24.000

20.000

20.000

30.000

0

636.611

24.000

20.000

20.000

30.000

0

636.611

24.000

20.000

20.000

30.000

0

0

200.000

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

267.851

133.237

81.000

101.000

1.000

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

267.851

83.237

81.000

101.000

1.000

0

267.851

83.237

81.000

101.000

1.000

0

267.851

1.000

1.000

1.000

1.000

0

267.851

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0

0

80.000

100.000

0

0

0
0

0
0

50.000
30.000

60.000
40.000

0
0

0
0

0

62.237

0

0

0

0

0
0

31.118
31.118

0
0

0
0

0
0

0
0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB181-22-0012 Plezalna stena

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

20.000 01.10.2021

31.12.2022

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci

OB181-15-0010 VVZ Sveta Ana - nakup opreme

0 01.10.2020

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ

0 01.01.2008

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-18-0010 Nakup osnovnih sredstev za šolo

0 01.01.2018

01.01.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB181-22-0005 Avtobus za prevoz otrok

90.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva

20

SOCIALNO VARSTVO

2002
20029001

Varstvo otrok in družine
Drugi programi v pomoč družini

OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka

0 01.01.2012

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

2004
20049003

Izvajanje programov socialnega varstva
Socialno varstvo starih

OB181-18-0012 Dom starejših Danica Sveta Ana

5.165.771 01.01.2018

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
20049004

Socialno varstvo materialno ogroženih

OB181-13-0011 Subvencija stanarin

0 01.01.2012
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Sveta Ana - Predlog proračuna

31.12.2025

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

20.000

0

0

0

0

0
0

9.541
10.459

0
0

0
0

0
0

0
0

35.752

106.079

1.500

1.500

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

35.752

103.079

1.500

1.500

0

0

35.752

103.079

1.500

1.500

0

0

29.752

3.201

1.500

1.500

0

0

29.752

3.201

1.500

1.500

0

0

6.000

9.878

0

0

0

0

6.000

9.878

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

226.626

209.500

309.500

9.500

9.500

0

49.176

6.500

6.500

6.500

6.500

0

49.176

6.500

6.500

6.500

6.500

0

49.176

6.500

6.500

6.500

6.500

0

49.176

6.500

6.500

6.500

6.500

0

177.450

203.000

303.000

3.000

3.000

0

155.150

200.000

300.000

0

0

0

155.150

200.000

300.000

0

0

0

155.150

200.000

300.000

0

0

0

22.300

3.000

3.000

3.000

3.000

0

22.300

3.000

3.000

3.000

3.000

0

22.300

3.000

3.000

3.000

3.000

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Skupaj NRP:

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

PV-EU
PV-LS

PV - EU sredstva
PV - Lastna proračunska sredstva

PV-TDP

PV - Transfer iz državnega proračuna

Skupaj PV - Proračunski viri
OV-DP

OV - Domači partnerji

Skupaj OV - Ostali viri

Občina Sveta Ana - Predlog proračuna

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

3.659.486

2.996.256

1.986.678

509.800

189.300

11.300

227.098
3.363.057

784.750
1.992.218

340.311
1.564.289

40.000
465.300

0
184.800

0
11.300

69.331

216.709

82.078

4.500

4.500

0

3.659.486

2.993.676

1.986.678

509.800

189.300

11.300

0

2.580

0

0

0

0

0

2.580

0

0

0

0
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PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA
LETO 2022
PK

Opis

1

2

Sprejeti proračun:
2022/1
3

01

POLITIČNI SISTEM

87.568,58

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

14

GOSPODARSTVO

109.427,21

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

142.110,00

2.100,00
24.700,00
358.765,34
30.972,00
300,00
46.590,00
700,00
39.617,96
1.830.633,04

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
16

DEJAVNOST

467.073,60

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

200.000,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

227.812,84

19

IZOBRAŽEVANJE

682.265,73

20

SOCIALNO VARSTVO

354.270,00

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1.140,00
15.000,00

4.620.546,31
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FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZA LETO 2022
1
01

2
JAVNA UPRAVA

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev
0133 Druge splošne zadeve in storitve
0160 Druge dejavnosti javne uprave

3
510.273,92
355.091,92
2.100,00
116.495,00
35.447,00

0171 Servisiranje javnega dolga države

1.140,00

02

2.982,00

OBRAMBA

0220 Civilna zaščita
03

JAVNI RED IN VARNOST

0310 Policija
0320 Protipožarna varnost
04

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem
0421 Kmetijstvo
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije
0451 Cestni promet
0460 Komunikacije

2.982,00
28.290,00
300,00
27.990,00
2.126.968,21
9.180,00
46.590,00
700,00
39.617,96
1.800.933,04
5.000,00

0473 Turizem

100.247,21

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

124.700,00

05

142.110,00

VARSTVO OKOLJA

0520 Ravnanje z odpadno vodo

142.110,00

06

336.073,60

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

0610 Stanovanjska dejavnost

94.400,00

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja

40.000,00

0630 Oskrba z vodo
0640 Cestna razsvetljava
07

ZDRAVSTVO

0711 Oskrba z zdravili
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN
08
DRUGIH INS

176.973,60
24.700,00
200.000,00
200.000,00
230.132,84

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije

96.213,72

0820 Kulturne dejavnosti

49.499,12

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva

27.100,00

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

57.320,00

09

IZOBRAŽEVANJE

682.265,73

0911 Predšolska vzgoja

452.089,96

0912 Osnovnošolsko izobraževanje

180.175,77

0960 Podporne storitve pri izobraževanju
10

50.000,00

SOCIALNA VARNOST

361.950,00

1012 Varstvo invalidnih oseb

53.000,00

1040 Varstvo otrok in družine

9.850,00

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti

289.000,00
10.100,00
4.621.046,30
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NAČRTOVANJE RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI ZA LETO 2022
Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20) načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet
samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševaje proračuna
samoupravnih lokalnih skupnosti, v rokih, določenih za sprejetje proračuna samoupravne
lokalne skupnosti za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto. Svet samoupravne lokalne
skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno
vrednostjo sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih
skupnosti.
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se pripravi na predpisanem obrazcu in obsega
podatke o:
- upravljavcu,
- vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri upravljavec načrtuje nakup,
- okvirni površini nepremičnine, izraženi v kvadratnih metrih, in
- načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.
V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb
in zemljišča s stavbo.
Načrt razpolaganja z zemljišči se pripravi na predpisanem obrazcu in obsega podatke o:
- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče,
- šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče,
- parcelni številki zemljišča,
- površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih, in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali
orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena ZSPDSLS-1.
Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb se pripravi na predpisanem obrazcu, in obsega
podatke o:
- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja stavba ali del stavbe,
- točnem naslovu dela stavbe,
- identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
- površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali
orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena ZSPDSLS-1.
Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo se pripravi na predpisanem obrazcu in obsega podatke
o:
- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
- šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
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-

parcelni številki zemljišča,
površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih,
točnem naslovu dela stavbe,
identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali
orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena ZSPDSLS-1.

V skladu z določili 25. člena ZSPDSLS-1, načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje
načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 eurov in načrt
razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 eurov. Občina
Sveta Ana v letu 2020 ne načrtuje pridobitev in razpolaganje s premičnim premoženjem v
vrednosti nad 10.000 eurov, zato načrt ne bo pripravljen.

Priloga:
- Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
- Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči
- Obrazec št. 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb
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Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

BODOČI LASTNIK: OBČINA SVETA ANA
Zap. št.
1.

Vrsta nepremičnine

Upravljalec
Občina Sveta Ana

90/8 k. o. Zg. Ročica – zazidano

Samoupravna lokalna
skupnost
Sveta Ana

Okvirna površina
nepremičnine
156

Predvidena sredstva

stavbno zemljišče
2.

Občina Sveta Ana

90/7 k. o. Zg. Ročica - zazidano

Sveta Ana

168

Sveta Ana

2200

Sveta Ana

766

Sveta Ana

1687

Sveta Ana

1488

Sveta Ana

100

Sveta Ana

976

Po cenitvi

Sveta Ana

458

Po cenitvi

stavbno zemljišče
3.

Občina Sveta Ana

78/6 k. o. Krivi Vrh - stavbno
zemljišče – del, kmetijsko zemljišče
– del,

4.

Občina Sveta Ana

77 k. o. Krivi Vrh - kmetijsko
zemljišče

5.

Občina Sveta Ana

76 k. o. Krivi Vrh – kmetijsko
zemljišče

6.

Občina Sveta Ana

80 k. o. Krivi Vrh - stavbno
zemljišče

7.

Občina Sveta Ana

328 k. o. Kremberk – poslovni
prostror, št. stavbe 289

8.

Občina Sveta Ana

370/3 k. o. Zg. Ščavnica – stavbno
zemljišče – del javne poti

9.

Občina Sveta Ana

114/19 k. o. – stavbno zemljišče –
del javne poti
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Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči

LASTNIK: OBČINA SVETA ANA
Zap. št.

Upravljalec

Samoupravna
lokalna skupnost

Šifra in ime k.o.

Parcelna
številka

Površina parcele v
m2

Ocenjena,
posplošena
ali
orientacijska
vrednost
nepremičnine

1.

Občina Sveta Ana

Sveta Ana

515 Zg. Ročica

107/9

1858

Ceniitev

2.

Občina Sveta Ana

Sveta Ana

515 Zg. Ročica

107/11

50

Cenitev

3.

Občina Sveta Ana

Sveta Ana

515 Zg. Ročica

107/10

777

Cenitev

4.

Občina Sveta Ana

Sveta Ana

515 Zg. Ročica

105/3

48

Cenitev

5.

Občina Sveta Ana

Sveta Ana

507 Lokavec

128/3

2552

Cenitev

6.

Občina Sveta Ana

Sveta Ana

507 Lokavec

411/2

1675

Cenitev

7.

Občina Sveta Ana

Sveta Ana

513 Kremberk

301/12

61

cenitev

8.

Občina Sveta Ana

Sveta Ana

514 Krivi Vrh

5/19

716

9.

Občina Sveta Ana

Sveta Ana

514 Krivi Vrh

29

3700

Sklep o višini
najemnine
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Obrazec št. 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb
Zap.
št.

Upravljalec

1. Občina

Samoupravna
lokalna
skupnost

Parcelna
številka

Naslov dela
stavbe

ID
oznaka
dela
stavbe

Površina
dela stavbe
v m2

Ocenjena,
posplošena
ali
orientacijska
vrednost
nepremičnine

Sveta Ana

58/4

Sv. Ana v

120-3

18,80

Najemnik

Sveta Ana

Slov. gor.

KGZS

17,
2. Občina

Sveta Ana

58/4

Sv. Ana v
Slov. gor.
17,
Kremberk
36 A

120-2

38,17

Najemnik
Telekom

Sveta Ana

328/2

289-6

100,00

90/60

Krivi Vrh 4
a

377-7

51,60

Zdravstvene
oskrba
občanov
Neprofitni
najem

Sveta Ana

5. Občina
Sveta Ana
6. Občina
Sveta Ana
7. Občina
Sveta Ana
8. Občina
Sveta Ana

Sveta Ana

90/60

377-9

81,80

Sveta Ana

90/60

377-10

52

Sveta Ana

90/60

Krivi Vrh 4
a
Krivi Vrh 4
a
Krivi Vrh 4
a

377-11

52

Sveta Ana

5/19

109-4

61,20

9. Občina
Sveta Ana

Sveta Ana

322/5

Sveta Ana
27
Kremberk
35

296-6

422

10.Občin
Sveta Ana

Sveta Ana

69/12

Sveta Ana v
Slov. gor.
14

30-1

1178,20

11.Občin
Sveta Ana

Sveta Ana

90/71

12.Občin
Sveta Ana

Sveta Ana

90/71

Krivi Vrh 4
b,
Krivi Vrh 4
b,

Sveta Ana
3. Občina
Sveta Ana
4. Občina
Sveta Ana

Tržni
najem/odkup
Tržni
najem/odkup
Tržni
naje/odkup
Neprofitni
najem

60,0

Izvajanje
kulturne in
društvene
dejavnosti
Izvajanje
športne in
društvene
dejavnosti,
tržni najem
Tržni najem

60,00

Tržni najem
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KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA
ZA LETO 2022 - 2023
1. UVOD
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11
- ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819,
13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP) v 13. členu določa, da je sestavni del
obrazložitve občinskega proračuna načrt delovnih mest z obrazložitvami.
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20
- ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 28/21 skl. US) v 42. in 43. členu nalaga pripravo kadrovskega načrta in določa, da organi sklepajo
delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim
načrtom se namreč prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu
in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.
Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik (župan) ob pripravi proračuna, predlog
kadrovskega načrta pa mora biti usklajen s predlogom proračuna. Župan sprejme kadrovski
načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali
začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih
uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.
Predlog kadrovskega načrta vsebuje:
- tabelarni del (določi se dovoljeno število zaposlenih za preteklo leto, na dan 31.12. za tekoče
leto in za naslednji dve proračunski leti) in
- obrazložitev.
V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je navedeno:
- dovoljeno število zaposlenih za preteklo leto in na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče
leto
- predlog števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.
Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse
zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.
Dovoljeno število zaposlenih vključuje:
- število funkcionarjev;
- število zaposlenih za nedoločen čas;
- število zaposlenih za določen čas.
V obrazložitvi kadrovskega načrta so navedeni razlogi za predlagane spremembe v skupnem
številu zaposlenih glede na veljaven skupni kadrovski načrt.
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali
začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih
uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.
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2.) Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2020
V letu 2020 je bilo (skupaj z županom) zaposlenih devet (9) oseb, od tega eno (1) delovno
mesto na položaju, štiri (4) uradniška delovna mesta, tri (3) strokovno tehnična.
Na dan 31. 12. 2020 je šest (6) javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas. Dve delovni
mesti sta nezasedeni. Izven sistemizacije je za določen čas zaposlena ena (1) oseba – čistilka
II.
STRUKTURA
DELOVNIH MEST
IN DEJANSKA
ZASEDENOST:
VRSTA
DELOVNEGA
MESTA
Položajno
Uradniško
Uradniško
Uradniško
Uradniško
Strokovnotehnično
Strokovnotehnično
Strokovnotehnično
Strokovnotehnično
Strokovnotehnično

NAZIV DELOVNEGA
MESTA

Direktor občinske uprave
Višji svetovalec za pravne
zadeve
Višji svetovalec za finance
Svetovalec za družbene
dejavnosti, kulturo in
turizem
Svetovalec za splošne
zadeve in CZ
Poslovni sekretar
Vzdrževalec IV (II)
Vzdrževalec II
Upravnik V.
Čistilka II

DEJANSKA
ZASEDENOST

1
nezasedeno
1
1

1
nezasedeno
1
nezasedeno
1
1 – za določen čas1

3.) Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2021
Predvideno je do bo občinska uprava štela 9 javnih uslužbencev, od tega bo ena zaposlitev za
določen čas (do 31. 12. 2022).
4.) Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2022
V letu 2022 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V letu 2022 ni planiranih dodatnih
zaposlitev.

Skladno z drugim odstavkom 55. člena ZJU, se izven sistemizacije lahko sklene delovno razmerje za
določen čas in za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega
usposabljanja.
1
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5. Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2023
V letu 2023 je predvidena zaposlitev strokovn9o tehničnega delovnega mesta čistilka za
nedoločen čas, drugih dodatnih zaposlitev ni planiranih.
KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE
OD 2020 DO 2023
Št.
zaposlenih
na dan
31. 12.
preteklega
leta - 2020
22

Na dan 31.
12. 2021

Predvideno
na dan 31.
12. 2022

Predvideno na
dan 31. 12.
2023

2

2

2

A)Uradniki

5

5

5

5

B) Strokovno
tehnični delavci

33

34

35

3

C)Pripravniki

0

0

0

0

Skupaj

9

9

9

9

Funkcionarji
(župan,
podžupan)
Javni uslužbenci

Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno
Čistilka za določen čas 4 ure do 25. 8. 2021
4
Čistilka za določen čas 4 ure do 31. 12. 2022
5
Čistilka za določen čas 4 ure do 31. 12. 2022
2
3
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OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA
O B Č I N E S V E TA A N A
ZA LETO 2022
(DRUGA OBRAVNAVA)
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1. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB V DRUGI OBRAVNAVI
V drugi obravnavi proračuna Občine Sveta Ana za leto 2022 se načrtovani prihodki povečujejo za
120.202,75 € na 4.239.694,59 €.
18. 11. 2021 je Državni zbor potrdil državna proračuna za prihodnji dve leti. Zvišujejo se tudi sredstva
za lokalno raven države. Povprečnina za občine, ki je za letos določena v višini 628,20 € na prebivalca,
se bo prihodnje leto zvišala na 645,00 € in leto pozneje na 647,00 €. Posledično se povečujeta tudi obseg
sredstev za finančno izravnavo občin in obseg sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. Občina Sveta
Ana bo prejela sredstva iz vplačane dohodnine v višini 1.917.668,00 € in 25.641,00 € finančne
izravnave. Vlada RS je podprla amandma k ZIPRS 22/23 na podlagi predloga SOS, po katerem bodo
občine v proračunskih letih 2022 in 2023 prejele sredstva v višini 8 % (do zdaj 6%) skupne primerne
porabe. Ker do priprave gradiva še niso znani podatki, smo te ocenili v višini 55.000,00 €.
Načrtujejo se sredstva Fundacije za šport za sofinanciranje projekta Park generacij Sveta Ana - obnova
nogometnega igrišča in Park generacij Sveta Ana - postavitev plezalne stene v skupni višini 40.658,00
€.
Prihodki iz naslova sofinanciranja investicij:
•
projekt »Vodovod Košaki – Počehova«,
•
projekt »Izgradnja prizidka k vrtcu«,
•
projekt »Kolesarske povezave za območje ORP Slovenske gorice« in
•
prejeta sredstva za uravnoteženje razvitosti občin.
Načrtuje se ostanek sredstev na računu v višini 270.000,00 €.
Odhodki se povečujejo za 390.202,75 € na 4.621.046,30 €.
Proračunska postavka 40701 Sofinanciranje GZ Lenart
Na predlog finančnega načrta GZ Lenart za leto 2022 se sredstva za delovanje zveze povečujejo za
1.005,00 € (7.495,00 €). GZ Lenart je pojasnila, da je razlog za povečanje sredstev v zavarovanju
premoženja in vozil PGD, kakor tudi ostala zavarovanja, ki jih sklepajo za potrebe PGD (zavarovanje
gasilcev in odgovornosti). Prav tako je v izračunu upoštevana tudi rast prebivalstva po lokalnih
skupnosti (na dan 30.6.2021).
Proračunska postavka 41206 Energetska prenova objektov
S sprejetim Sklepom o potrditvi Novelacije investicijskega programa – nIP za celovito energetsko
prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana se zagotovijo
sredstva v višini 38.117,96 € in sicer za stavbo OŠ Sveta Ana v višini 19.967,39 €, za stavbo OŠ Lokavec
v višini 7.323,39 € in za stavbo Občinska stavba v višini 10.827,18 €. Sredstva se zagotovijo iz ostanka
sredstev na računu.
Proračunska postavka 41335 Ureditev ulice Krivi Vrh (Gutman)
Dokončanje del na sklopu bo opravljeno v mesecu decembru. V skladu s pogodbo se 10 % pogodbene
vrednosti plača po predaji objekta in odpravi pomanjkljivosti.
Proračunska postavka 41346 Ureditev hodnika za pešce Zg. Ščavnica
V mesecu novembru je bila izdana naročilnica v višini 47.676,38 € za gradnjo hodnika za pešce Zg.
Ščavnica (Grah – Ketiš) v dolžini 280 m in širini 1,5 m. Sredstva so bila zagotovljena v NRP za leto
2021 in 2022. Investicija bo zaključena v letu 2022. Prav tako bo izvedeno plačilo. Sredstva se
zagotovijo iz ostanka sredstev na računu.
Proračunska postavka 41351 Ureditev ulice Krivi Vrh (Kolman – stanovanjski blok)
Pričetek investicije se načrtuje v letu 2021 (investicija v NRP za leto 2021 v višini 25.000,00 €).
Dokončanje investicije in plačilo bo sledilo v letu 2022. Sredstva se zagotovijo iz ostanka sredstev na
računu.
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Proračunska postavka 41305 Gradnja in vzdrževanje JR
Načrtujejo se sredstva za izgradnjo javne razsvetljave ob ureditvi ulice Krivi Vrh (Gutman). Sredstva se
prerazporedijo iz konta vzdrževanje javne razsvetljave v višini 2.000,00 €.
Proračunska postavka 41424 Slovenia Green Destination
V letu 2022 občini Sveta Ana kot destinaciji poteče veljavnost znaka Green Destination. Planirana
sredstva se bodo porabila za pripravo dokumentacije za podaljšanje veljavnosti znaka, plačilo članarine
in prijavnine. Sredstva se zagotovijo iz ostanka sredstev na računu.
Proračunska postavka 41426 »Doživljajska učna pot: s štrkom Jožkom na pustolovščino«
Z investicijo Doživljajsko učna pot: s štrkom Jožkom na pustolovščino, se je občina prijavila na Javni
poziv LAS Ovtar Slovenskih goric in sicer za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP). Dne 23.9.2021 je občini z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano bilo odobrenih 39.766,55 € sredstev. V mesecu oktobru je bil objavljen razpis za oddajo
naročila male vrednoti. Z izvajalcem del je bila podpisana pogodba v novembru. Investicija se vodi v
NRP za leto 2021 in 2022. Dokončanje in plačilo investicije bo v letu 2022. Sredstva se zagotovijo iz
ostanka sredstev na računu.
Proračunska postavka 41622 Vodovod Košaki - Počehova
S strani občine Šentilj smo obveščeni, da se bo investicija pričela izvajati v letu 2022. Skupni delež
sredstev, ki jih mora zgotoviti občina Sveta Ana je 110.973,60 €, od tega lastnih sredstev 39.370,30 €.
Sredstva se zagotovijo iz ostanka sredstev na računu.
Na področju oskrbe z vodo, je s strani predlagana plana investicij Mariborskega vodovoda za leto 2021
bilo izvedeno samo zamenjava in pregled hidrantov. Ostale investicije oziroma vzdrževalna dela na VH
in prečrpanih postajah se bodo izvedla v letu 2022. Sredstva se zagotovijo iz ostanka sredstev na računu.
Proračunska postavka 41623 Javna najemna stanovanja
Občina je izdala naročilnico za izdelavo projektne dokumentacije DGD + PZI v višini 19.990,60 € za
stanovanjski blok na območju lovskega doma. Projekti še niso dokončani, zato načrtujemo plačilo v letu
2022. Sredstva se zagotovijo iz ostanka sredstev na računu.
Proračunska postavka 41637 Poslovno stanovanjski objekt Sv. Ana
Občina je podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt "Poslovno stanovanjski
objekt Sveta Ana" v višini 48.696,30 €. Načrtovali smo, da bo DGD projektna dokumentacija izdelana
in plačana v letu 2021. Ker projektant še ni izdelal DGD, se celotna pogodbena obveznost prenese v
plačilo v leto 2022. Sredstva se zagotovili iz ostanka sredstev na računu.
Proračunska postavka 41841 Sofinanciranje izdelave novih orgel v cerkvi Sveta Ana
Župnija Sveta Ana bo pristopila k izdelavi novih orgel v cerkvi Sveta Ana. Ponudbena vrednost je
296.094,00 €. Župnija je na občino naslovila vlogo za sofinanciranje. V proračunu predlagamo sredstva
v višini 50.000,00 €. Sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov za uravnoteženje razvitosti občin.
Proračunska postavka 41842 Park generacij Sveta Ana – Obnova nogometnega igrišča
Objavljen je javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za
šport v naravi v letu 2022 in 2023. Občina se bo prijavila na razpis s projektov obnova nogometnega
igrišča z umetno travo. Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jih namenja
fundacija, lahko pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500,00 € brez davka
na dodano vrednost, predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti celotne investicije. Ponudbena
vrednost zamenjave umetne trave je 62.236,71 €.
Proračunska postavka 41843 Park generacij Sveta Ana – postavitev plezalne stene
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Tudi s tem projektom se bo občina prijavil na razpis Fundacije za šport. Sofinanciranje največ 50%.
Montaža plezalne stene se bo izvedla na zunanji oporni zid. Ponudbena vrednost je 19.080,80 €.
Proračunska postavka 40614 Stroški službenih vozil – režijski obrat
V letu 2021 ima občina zagotovljena sredstva za nakup novega kombija. Ker se je dobava avtomobilov
zaustavila načrtujemo, da bomo v letu 2021 poravnali avans (5.000,00 €), preostanek v višini 25.000,00
€ pa v letu 2022. Sredstva se zagotovijo iz ostanka sredstev na računu.
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2. PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM PRORAČUNA
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi
se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Pri
pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov se
uporabijo naslednje predpise:
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF),
Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.; v nadaljevanju: ZFisP),
• Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi
45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih
lokalnih skupnosti,
• Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
• Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05popr.,138/06 in 108/08),
• Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi predpise:
• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju:
ZR);
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17,
82/18, 79/19 in 10/21).
• V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov moramo upoštevati:
• Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
• Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem,
občine upoštevajo:
• Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18
in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).
• Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:
• Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
• Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in
občin (Uradni list RS, št. 3/13).
• Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati
tudi:
• Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18
– popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju ZFO-1), vsakokratno veljavni Zakon
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.
Bistven vpliv na proračune občin ima v Uradnem listu RS št. 189/20 objavljen Zakon o finančni
razbremenitvi občin (ZFRO), ki je s 1. januarjem 2021 za občine prinesel nekaj bistvenih sprememb.
Z vidika financiranja občin je tako posegel v Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v delih, ki se nanašajo
na:
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▪
▪
▪

uvedbo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (nov 15. a člen ZFO-1),
zadolževanje občin (nov prvi in drugi odstavek 10. a člena ZFO-1),
uvedbo sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti (nov 20. a
člen ZFO-1),
▪
ukinitev financiranja občinskih investicij z nepovratnimi in povratnimi sredstvi preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (črtana drugi odstavek 21. člena ZFO-1 in 23.
člen ZFO-1),
▪
spremembo določbe, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih uprav (sprememba
četrtega odstavka 26. člena ZFO-1).
Posamezne vrste dosedanjih obveznosti občin pa so na podlagi ZFRO postale obveznost državnega
proračuna in sicer s spremembami:
▪
▪
▪
▪

Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakona o socialnem varstvu,
Stanovanjskega zakona,
Zakona o gasilstvu.

3. SPLOŠNO O PRORAČUNU
Proračun je normativni akt, s katerim občina izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne
porabe v okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, vseh
prejemkov in izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja in
upravljanje z javnim dolgom občine. Proračun sprejema najvišji organ oblasti, na državni ravni je to
Državni zbor, v lokalni skupnosti pa sprejema proračun Občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in
namenskosti porabe proračunskega denarja je ustanovljeno Računsko sodišče, ki deluje kot samostojna
in neodvisna institucija. Iz vsebinskega vidika je proračun temeljni finančni instrument, s katerim občina
opredeli izvajanje svojih osnovnih nalog. Javni izdatki se v proračunu razvrščajo po namenih in po
nosilcih v posamezne vrste izdatkov in se črpajo na podlagi posebnih postopkov in predpisov, ki veljajo
za področje javnih financ.
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh
programov. Pri določitvi proračuna občine je potrebno upoštevati makroekonomski okvir, v katerem se
določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet se določi
okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se podrobneje opredeli v finančnih
načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavljajo za neposredne uporabnike zgornjo mejo
pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti
v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).
Zaradi jasnega ločevanja pojmov proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna pojasnjujemo
na podlagi 3. člena ZJF:
•
•

•

proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter
odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
spremembe proračuna je akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega
proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu
pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če
proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine
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začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno
financiranje). Prav tako mora Občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša,
sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta,
na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun. Če se proračun oziroma
spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena
ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

4. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA
Predlog občinskega proračuna mora biti Občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi:
▪
▪
▪

Splošni del,
Posebni del,
Načrt razvojnih programov – NRP.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (po ekonomski klasifikaciji):
A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov
izkazujejo: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki
in prejeta sredstva iz Evropske unije ter na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo: tekoče odhodke,
tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske
unije).
B. Račun finančnih terjatev in naložb (izkazujejo se vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od
prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup
kapitalskih naložb).
C. Račun financiranja (izkazujejo se odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu
financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v
proračunskem letu).

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA (po neposrednih proračunskih uporabnikih):
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna
pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih
proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in
podprogramih v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter
proračunskih postavkah, kontih in podkontih.
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so
odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt
financiranja prikazan za prihodnja štiri leta. NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte
ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem
dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnešeno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP
so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega
razvojnega načrtovanja).
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Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno
vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:
▪
▪
▪

42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
43 – Investicijski transferi,
41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

IV. OBRAZLOŽITEV
▪
▪
▪

splošnega dela proračuna,
posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna),
načrta razvojnih programov.

PRORAČUN OBČINE
----------------------------------------------------------------------------ODLOK
PRORAČUN – SPLOŠNI DEL
PRORAČUN – POSEBNI DEL
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
OBRAZLOŽITVE:
SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
--------------------------------------------------------LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE
-------------------------------------------------------KADROVSKI NAČRT
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5.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA

Skladno s 17. členom ZJF mora minister pristojen za finance obvestiti občine o temeljnih ekonomskih
izhodiščih in predpostavkah za pripravo predloga proračuna. Upoštevana bodo izhodišča, ki nam jih je
posredovalo Ministrstvo za finance in Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2022
in 2023, tako da lahko občina na podlagi priročnika pripravi proračun za leto 2022.
Podlaga za pripravo občinskih proračunov so Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021-2024, z dne
08.09.2021, Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR),
ki so predstavljene v nadaljevanju.
Tabela 1: Napoved glavnih makroekonomskih agregatov Slovenije
Jesenska napoved
(september 2021)

2020
2021

2022

2023

BRUTO DOMAČI PROIZVOD
BDP, realna rast v %

-4,2

6,1

4,7

3,3

Izvoz proizvodov in storitev, realna rast v %

-8,7

10,9

8,2

5,6

Uvoz proizvodov in storitev, realna rast v %

-9,6

12,6

8,8

5,8

Zaposlenost, statistika nacionalnih računov, rast v %

-0,6

0,8

1,5

1,2

Št. registriranih brezposelnih, povprečje leta, v tisoč

85,0

75,4

67,8

65,0

Stopnja registrirane brezposelnosti v %

8,7

7,7

6,9

6,6

Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili v %

5,0

4,7

4,3

4,2

Bruto plače na zaposlenega, nominalna rast v %

5,9

4,3

-0,8

1,0

Realna rast prispevne osnove (%)

2,3

7,2

1,4

2,5

ZAPOSLENOST, PLAČE IN PRODUKTIVNOST

CENE IN EFEKTIVNI TEČAJ
Inflacija (dec./dec.), v %

-1,1

2,5

1,9

2,0

Inflacija (povprečje leta), v %

0,8

1,4

2,0

1,7

PREDPOSTAVKE
Cena nafte Brent v USD / sodček

41,8

68,1

67,3

53,3

Razmerje USD za 1 EUR

1,141

1,193

1,180

1,208

Vir: Leto 2021 SURS, BC,ECB,EIA, 2021-2024 napoved UMAR.
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6. TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA IN IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO KADROVSKIH NAČRTOV ZA LETO 2022
6.1 NEPOSRENI IN POSAREDNI UPORABNIKI OBČINSKEGA PRORAČUNA

V skladu z 18. členom ZJF je potrebno posrednim in neposrednim proračunskim uporabnikom
posredovati navodila, ki temeljijo na temeljnih izhodiščih in predpostavkah, ki jih občini posreduje
pristojno ministrstvo. Torej navodila so namenjena posrednim in neposrednim proračunskim
uporabnikom z namenom pridobitve predlogov financiranja le teh.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v 2. in
3. členu določa, da so neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov:
•

•

državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z
zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom (5. in 6. točka prvega odstavka 3.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718,
71/17 - ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju besedila: ZJF) in
ožji deli občin, ki so pravne osebe (prvi odstavek 1. člena ZJF).

Neposredni uporabniki Občine Sveta Ana so:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Občinska volilna komisija,
Občinski svet,
Župan,
Nadzorni odbor,
Občinska uprava,
Režijski obrat.

Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: posredni uporabniki)
so pravne osebe:
•
•
•

ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad,
katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine,
ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo
javne funkcije in
•
ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije in drugih virov.
Kot posredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna se ne šteje pravna oseba, ki je organizirana
kot delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, javni gospodarski zavod, ali v drugi
pravnoorganizacijski obliki, čeprav ima v firmi besedo zavod, sklad ali agencija.
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6.2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO
UPORABNIKOV PRORAČUNA

KADROVSKIH

NAČRTOV

POSREDNIH

Sprejeta je bila Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20), ki določa
način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja
njihovega izvajanja. Kadrovske načrte posrednih proračunskih uporabnikov države in občin pripravijo
predstojniki.
Posredni uporabniki proračuna, za katere veljajo določbe Uredbe, so posredni uporabniki, kot jih določa
ZJF. Skladno s 6. točko 3. člena ZJF so posredni uporabniki proračuna javni skladi, javni zavodi in
agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina.
Pri izvajanju Uredbe je potrebno upoštevati tudi 60. člen ZIPRS2122, ki določata pripravo finančnih
načrtov uporabnikov proračuna in politiko zaposlovanja, na podlagi katerih predstojnik uprave lokalne
skupnosti – župan posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristojnosti posreduje izhodišča za
pripravo finančnih in kadrovskih načrtov. Za leto 2022 je izhodišče za pripravo kadrovskih načrtov,
da se število zaposlenih ne povečuje, razen v primeru ko za to obstajajo utemeljeni razlogi.

6.3 OKVIRNI PREDLOG OBSEGA FINANČNEGA NAČRTA POSAMEZNEGA NEPOSRE
DNEGA UPORABNIKA V PRIHODNJIH LETIH
Neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Sveta Ana so:
00 – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA: so načrtovana sredstva za delo članov OVK in stroškov
izvedbe volitev za župana in občinske svetnike.
10 – OBČINSKI SVET: znotraj uporabnika občinski svet so načrtovana sredstva za delovanje
občinskega sveta, kot so sejnine, materialni stroški za občinski svet, stroški seminarjev,
obveščanje javnosti, financiranje političnih strank, stroški priprav in objav gradiva, izvedbe
protokolarnih dogodkov.
20 – NADZORNI ODBOR: sredstva namenjena za delovanje nadzornega odbora so sejnine, stroški
seminarjev, prevozni stroški, nakup strokovne literature.
30 – ŽUPAN: sredstva namenjena za stroške dela župana so potni stroški, sejnine podžupanov, potni
stroški podžupanov, stroški izvedbe protokolarnih dogodkov, kot so zlate poroke, jubileji,
sprejemi župana, sprejemi odličnjakov,…
40 – OBČINSKA UPRAVA: znotraj tega proračunskega uporabnika so zajeti stroški dela občinske
uprave, materialni stroški za delo občinske uprave, tekoče in investicijsko financiranje vrtca,
tekoči in investicijski transferi v šolstvu, sociali, zdravstvu, tekoči in investicijski transferi za
zaščito in obrambo (civilna zaščita, gasilstvo,..), sredstva namenjena za šport, turizem in kulturo,
kmetijstvo, sredstva namenjena za okolje in financiranje komunalne infrastrukture, sredstva
rezerv za naravne nesreč, stroški dela – komunalna dejavnost in stroški dela za javna dela,
materialni stroški, odhodki namenjeni za promet, prometno infrastrukturo in komunikacije, kot
so modernizacija in tekoče vzdrževanje cest, javne razsvetljave ipd.. Prav tako so odhodki
namenjeni za izvajanje javne službe odvoza komunalnih odpadkov,… velik del odhodkov
predstavljajo tudi odhodki namenjeni za prostorsko in stanovanjsko komunalno dejavnost, kot so
izgradnja komunalne infrastrukture, vodovod,…
42 – REŽIJSKI OBRAT: znotraj tega proračunskega uporabnika so sredstva namenjena za vzdrževanje
pokopališča (tekoče in investicijsko) in za stroške dela komunalnega delavca.
Vsi proračunski uporabniki morajo svoje tekoče odhodke v letu 2022 načrtovati v okviru veljavnega
proračuna v letu 2021, ob zasledovanju cilja znižanja celotnih tekočih odhodkov in transferov na katere
ima vpliv občina. Zavedati se je potrebno, da na področju socialnih transferov (financiranje vrtca, doma
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za ostarele in invalide,…) je občina zakonsko dolžna plačevati te storitve, nima pa nobenega vpliva na
višino plačila, normative, itd. Priprava finančnih načrtov naj temelji na odražanju dejanske potrebe in
realne možnosti financiranja, upoštevaje realna znižanja razpoložljivih sredstev. Finančni načrti morajo
biti pripravljeni v skladu s Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov za leto 2022
in 2023.

7. PRIMERNA PORABA OBČINE
Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki
ju je potrebno izračunati na podlagi ZFO-1.
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in
javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev,
starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za
financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za
financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje
primerne porabe. Vir za financiranje primerne porabe je 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu
pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Med občine se razdeli najprej v višini
70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren
obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in
primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se
občinam razdeli razlika med dohodnino in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in
sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od
primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu
dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje
primerne porabe.
V postopku določitve povprečnine, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe ter s tem
dohodnine in finančne izravnave, se najprej izračunajo povprečni stroški na podlagi Uredbe o
metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18)
in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje
nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Poleg izračunanih povprečnih stroškov se pri določitvi
povprečnine upošteva tudi okvir za pripravo proračunov sektorja država za naslednji dve leti in znesek
dohodnine. Povprečnina za leti 2022 in 2023 bo določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov
Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: ZIPRS2223). O predhodnih oziroma končnih
podatkih o dohodnini za leti 2022 in 2023 morajo biti občine obveščene najkasneje do 15. oktobra (po
predložitvi predloga ZIPRS2223 v zakonodajni postopek) oziroma po sprejemu predloga ZIPRS2223.
Z Zakonom o razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/2020) se v državnem proračunu zagotavljajo
dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto
zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Sredstva za uravnoteženje razvitosti
občin se občini nakazuje po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec, razen nakazil v znesku
do 5.000 eurov, ki se opravijo v dveh obrokih, in sicer do 20. junija in do 20. decembra tekočega leta.

8. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije
proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:
▪
▪

institucionalni,
ekonomski,
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▪
▪

programski,
funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na
vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija
proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so
nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za
financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so
določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov
pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati
predlagatelji finančnih načrtov. Na splošno bo najbolj tipična razdelitev neposrednih proračunskih
uporabnikov v občini na naslednje institucionalne enote: občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska
uprava oziroma notranje organizacijske enote občinske uprave (oddelki, uradi, režijski obrat) in
morebitni skupni organ občinske uprave.
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje,
kaj se plačuje iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji
izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so
določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom
o programski klasifikaciji izdatkov ločimo tri nivoje:
•
•

•

Področja proračunske porabe so področja delovanja države (izraženo preko izdatkov državnega
proračuna), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.
Glavni programi so splošni, širše definirani programi za izvajanje strateških ciljev (navadno
srednjeročnih in dolgoročnih), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.
Podprogrami so sestavni deli glavnega programa, ki imajo jasno določene specifične cilje in
kazalce učinkovitosti (indikatorje). Vsak podprogram je v pristojnosti samo enega proračunskega uporabnika.

Področja proračunske porabe so naslednja:
01
02
03
04
05
06
07
08
10

Politični sistem
Ekonomska in fiskalna administracija
Zunanja politika in mednarodna pomoč
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Znanost in tehnološki razvoj
Lokalna samouprava
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Notranje zadeve in varnost
Trg dela in delovni pogoji
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11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
14 Gospodarstvo
15 Varovanje okolja in naravne dediščine
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
17 Zdravstveno varstvo
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
19 Izobraževanje
20 Socialno varstvo
22 Servisiranje javnega dolga
23 Intervencijski programi in obveznosti
Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov
Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je
namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države
oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno
COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.
Področja funkcionalne klasifikacije so naslednje:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Javna uprava
Obramba
Javni red in varnost
Gospodarske dejavnosti
Varstvo okolja
Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj
Zdravstvo
Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij, združenj, društev in drugih institucij
Izobraževanje
Socialna varnost

9. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA
1) Priprava navodil za pripravo proračuna občine
Za finance pristojen organ občinske uprave posreduje neposrednim in posrednim uporabnikom navodilo
za pripravo občinskega proračuna po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za
pripravo predloga državnega proračuna. Na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proračuna
pripravijo neposredni porabniki predlog svojega finančnega načrta z obrazložitvijo, ga predložijo za
finance pristojnemu organu občine.
2) Predlog proračuna
Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa
zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega sveta, na kateri bo predlog proračuna
predstavljen in opravljena splošna razprava. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet
sprejema dva proračuna, za vsako leto posebej.
V okviru predstavitve se občinskemu svetu predstavi:
▪ temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
▪ načrtovane politike občine,
▪ oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v
prihodnjih dveh letih,
▪ okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v
prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt,
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▪ načrt razvojnih programov
▪ načrt nabav.
Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o
predlogu opravi javna razprava. Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno
razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v roku sedem dni predloži občinskemu svetu
popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi občinskega sveta v njem
upoštevani. Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga
skupaj s stališči in predlogi občinskega sveta pošlje v javno razpravo župan.
3) Javna razprava o predlogu proračuna
Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni. V času javne razprave mora biti zagotovljen
vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih
straneh občine ali zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine. Občina objavi način
in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih spletnih
straneh ali na krajevno običajen način.
V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta ter zainteresirana
javnost. Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu. Predsedniki delovnih teles
občinskega sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na
njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.
4) Dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjen
predlog proračuna občine in odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta
obravnavala. Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani občinskega sveta
vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta. Amandmaji se vložijo
pisno pri županu.
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o
ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna
se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.
Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej
pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles občinskega
sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna
obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna. V
nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o
proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj
umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve
proračunskega ravnovesja.
Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjavi
oziroma se župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev ter v
kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je
potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom občinskega sveta. Glasovanje se izvede o
vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni
sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.
5) Sprejem proračuna
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun
medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje
nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so
sprejeti k odloku o proračunu občine. Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S
sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine.
Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo
situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom strokovne
službe lahko župan prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog
uskladitve.
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Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.
Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o
proračunu v celoti in o odloku o proračunu občine. Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni
sprejet. Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog
proračuna. Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega
poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem
financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom občinskega
sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah poslovnika, ki veljajo za hitri
postopek za sprejem odloka.
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I. SPLOŠNI DEL
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A . B I L A N C A PR I H O D K O V I N O D H O D K O V
4.621.046,30 €

4 ODHODKI
Graf: Odhodki v letu 2022
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40 TEKOČI ODHODKI

835.083,97 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

276.198,58 €

Obrazložitev konta
V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za lenti dopust, povračila in
nadomestila, ter druge izdatek zaposlenim (povračila stroškov prehrane in stroškov prevoza na delo in
izd dela), in sicer v skladu s kadrovskim načrtom. Za leto 2022 smo predvideli stroške po oceni
realizacije za leto 2021 in sprejetih dogovorov med vlado in sindikati ter napredovanja. V primeru, da
bodo s strani vlade sprejeti kakšni ukrepi bomo veljavno zakonodajo tudi upoštevali pri izplačilu le teh.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

46.954 €

Obrazložitev konta
Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost
(pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za
zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

496.171,39 €

Obrazložitev konta
V okviru teh izdatkov so zajeta sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in
opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov. Pokrivajo izdatke, ki so namenjeni
operativnemu delovanju občinske uprave in režijskega obrata, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih
nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za energijo, komunalne storitve in
komunikacije, založniške in tiskarske storitve, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja
občinskega premoženja (ceste, stavbe, zelene površine, javna razsvetljava, pokopališče, vodovodni
sistem, športni objekti,…) za pogodbena in študentska dela, za različne članarine v neprofitnih
institucijah, sejnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.
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409 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI

760,00 €

Obrazložitev konta

Planirajo se sredstva za plačilo obresti dolgoročnega kredita najetega v letu 2021.

409 REZERVE

15.000,00 €

Obrazložitev konta
Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije. V skladu z Zakonom o javnih financah se
v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije
se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene,
za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov
iz bilance prihodkov in odhodkov.
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba,
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo
naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih
prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov
proračuna. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok,
s katerim se sprejema občinski proračun, odloča župan na podlagi za finance pristojnega organa
občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinskih svet s pisnim poročilo. V drugih primerih
uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višini, določeno z odlokom o proračunu, odloča
občinski svet s posebnim odlokom. V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela
proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo in se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč.

41 TEKOČI TRANSFERI
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

813.244,46 €
588.586,23 €

Obrazložitev konta
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom
ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa
plačila za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim
dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste
izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo
nikakršnih storitev , oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi posameznikom, ki se
izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov ter drugih transferov
posameznikom. Transferi zajemajo regresiranje prevozov, regresiranje oskrbe v domovih, razlika cene
programov v vrtcih, družinski pomočnik in razne pomoči posameznikom kot so, pomoč ob rojstvu
otoka, subvencija najemnine.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM

36.277,00 €

Obrazložitev konta
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri
čemer se z nepridobitnim organizacijam razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni
pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen in dobrodelen. Ta podskupina
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predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo
dobrodelne organizacije, društva (kulturna, izvajajo programe v javnem interesu.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

188.381,23 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi zajemajo plačila v javne zavode kot so šole, vrtec, knjižnica. Ta sredstva
se namenjajo javnim zavodom za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.879.041,14 €
2.879.041,14 €

Obrazložitev konta

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, zemljišč in naravnih bogastev, za
študije o izvedljivosti projektov, za projektne dokumentacije, za investicijo vzdrževanje in obnove ter
za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Podrobneje so obrazloženi v posebnem delu proračuna.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

93.676,73 €

431 INV.TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PRORAČ. UPORABNIKI
77.456,00 €
Obrazložitev konta

Zajemajo transfere namenjene gasilskemu društvu občine, posameznikom za sofinanciranje malih
čistilnih naprav.

432 INV.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

16.220,73 €

Obrazložitev konta

Transfer namenjen javnemu zavodu, ki ga financira oziroma sofinancira občina, kot so investicijsko
vzdrževanje in nakup oprem v šoli in vrtcu.
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4.239.694,59 €

7 PRIHODKI
Graf: Prihodki za leto 2022
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2.074.133,00 €
1.917.668,00 €

Obrazložitev konta

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
Ministerstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine cest in javnih
poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od
65 let v občini, števila prebivalcev v občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje
primerne porabe (dohodnine) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje
primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne
porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli
najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega
primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine
in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava
se občinam razdeli med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne
izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne
porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem
proračunskem letu dodelijo občin, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more
financirati svoje primerne porabe.
Na podlagi predhodnih izračunov, ki smo jih prejeli od Ministrstva za finance znaša povprečnina za leto
2022 645,00 eur.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

114.265,00 €

Obrazložitev konta
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in
nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali bo
prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva med premoženjem zaradi dedovanja,
daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so sestavljeni iz davkov na nepremičnine, davkov na
premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in finančno premoženje.
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Najpomembnejši prihodek predstavlja prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je
uveden za zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za plačevanje pa določi občina z odlokom.
Pri planiranju obsega sredstev iz tega vira smo upoštevali določila Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Sveta Ana.
Med davke na premičnine spada davek od premoženja na posest plovnih objektov. Nakazila prihajajo v
občinski proračun v obliki praznitve iz MF.
Davek na dediščine in darila se plačuje na podlagi Zakona o davku na dediščine in darila. Predmet
obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo.
Davek odmerja Finančna uprava RS. Prilivi prihajajo v proračun občine na podlagi izdanih odločb oz.
sklepov o dedovanju.
Davek na promet nepremičnin odmerja Finančna uprava RS, prilivi prihajajo v proračun občine.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

42.200,00 €

Obrazložitev konta

Drugi davki na blago in storitve zajemajo naslednje prihodke:
•
•
•
•

Davek na dobitke od iger na srečo;
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda, ki nam jo nakazuje podjetje
AGJ;
Turistična taksa se na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o določitvi
turistične takse v občini Sveta Ana določi v točkah. Taksa se nakazuje na posebni podračun
občine;
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

450.140,00 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV
PRIH.NAD ODHOD
123.600,00 €
Obrazložitev konta

Na kontih 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino
davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od premoženja, takse in
pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu.
Prihodki od premoženja so prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore, stanovanj v lasti občine,
opreme, zakupnin. Prihodki iz naslova najemnin izvirajo iz oddaje občinskih poslovnih prostorov v
najem. Najemniki so Telekom in Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj.
Prihodke od najemnin za športno dvorano planiramo glede na predvideno zasedenost dvorane in v skladu
s sprejetim cenikom.
Načrtovani so prav tako prihodki iz naslova najemnin infrastrukture oddane v najem Mariborskemu
vodovodu.
V skladu z veljavno zakonodajo smo oddali v najem občinska zemljišča parc. št. 301/12 k.o. Kremberk,
128/3 k.o. Lokavec. Na podlagi sklenjenih pogodb predvidevamo skupni letni prihodek od najemnin
zemljišč.
Prihodki od koncesnin so načrtovani na podlagi realizacije preteklih let.
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711 TAKSE IN PRISTOJBINE

4.200,00 €

Obrazložitev konta
Zakon o upravnih taksa ureja plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v upravnih in drugih
javnopravnih zadevah pri upravnih organih. Takse se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih
določa taksna tarifa tega zakona.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

2.040,00 €

Obrazložitev konta
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova nadomestilo za degradacijo
in uzurpacijo prostora ter prihodke od glob skupnega organa Medobčinskega redarstva in inšpektorata
Maribor.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

90.000,00 €

Obrazložitev konta
Načrtujemo prihodke plačil ekonomske cene programa vrtec za tiste otroke, kateri nimajo stalnega
prebivališča v občini Sveta Ana obiskujejo pa vrtec Sveta Ana.
Prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki iz naslova izdanih računov za opravljeno storitev
uporabe mrliške vežice na pokopališču Sveta Ana in za vzdrževanje pokopališča.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

230.300,00 €

Obrazložitev konta
Drugi nedavčni prihodki so planirani prihodki iz različnih naslovov, predvsem pa gre za prihodke iz
naslova komunalnih prispevkov, spornih terjatev, okoljske dajatve in kanalščine,…
Komunalni prispevek se zaračunava na podlagi Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr., 34/19) in Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območju občine Sveta Ana (MUV, št. 12/19).
Prispevki za sofinanciranje družinskih pomočnikov so načrtovani glede na trenutno število družinskih
pomočnikov. Znesek mesečno nakazuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Gre za
dodatek, ki bi pripadal invalidni osebi, vendar se zaradi izbranega družinskega pomočnika nakazuje v
občinski proračun za sofinanciranje družinskih pomočnikov. Na podlagi prvega odstavka 44. člena
Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški
za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35% njihove primerne porabe, zagotovijo po preteku
proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračun.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

49.000,00 €

722 PRIHDOKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
49.000,00 €
Obrazložitev konta
V skladu s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18 in 17/18) sprejem Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občinski svet
na podlagi župana, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno
vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna. Na podlagi navedenega se predlaga, da se
med letom v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem lahko vključijo zemljišča, ki ne presegajo
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vrednosti 10.000,00 €. O vključitvi posameznih nepremičnin v načrt organ, pristojen za izvrševanje
proračuna poroča, ob polletnem poročilu in zaključnem računu.
Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine se bo vršilo v skladu z zakonom. Pred prodajo bo vsako
zemljišče uradno ocenjeno s strani uradnega cenilca.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.666.421,59 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
903.650,44 €
Obrazložitev konta
Glavne vrste prihodkov iz tega naslova so:
Prilivi iz naslova požarne takse, ki se vršijo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom z Uredbo o
požarni taksi. Sredstva se zbirajo v državnem proračunu, razdeljuje pa jih republiški Odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v skladu ZIPRS in sklepi Vlade RS.
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – načrtovana sredstva sofinanciranja
odhodkov za plačila družinskim pomočnikom za sredstva, ki presegajo 0,35% primerne porabe na
podlagi ZFO, sredstva za delovanje skupne občinske uprave, sredstva sofinanciranja javnih del.
Z Zakonom o razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/2020) se v državnem proračunu zagotavljajo
dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto
zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Sredstva za uravnoteženje razvitosti
občin se občini nakazuje po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec, razen nakazil v znesku
do 5.000 eurov, ki se opravijo v dveh obrokih, in sicer do 20. junija in do 20. decembra tekočega leta.
Prihodki iz naslova sofinanciranja investicij:
•
projekt »Vodovod Košaki – Počehova«,
•
projekt »Izgradnja prizidka k vrtcu«,
•
projekt »Park generacij Sveta Ana - obnova nogometnega igrišča«,
•
projekt »Park generacij Sveta Ana – postavitev plezalne stene«,
•
projekt »Kolesarske povezave za območje ORP Slovenske gorice« in
•
prejeta sredstva za uravnoteženje razvitosti občin.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EU

762.730,15 €

Obrazložitev konta
Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje projektov;
•
projekt »Miniaturna vasica«,
•
projekt »Doživljajska pot« in
•
projekt »Kolesarske povezave na obočju OPR Slovenske gorice«.
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C. RAČUN FINANCIRANJA
5 RAČUN FINANCIRANJA
Obrazložitev konta
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu
financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v
proračunskem letu.

50 ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

250.000,00 €
250.00,00 €

Obrazložitev konta
Načrtujemo sredstva za najem dolgoročnega kredita za financiranje občinskih projektov, ki so izkazani
v NRP.

55 ODPLAČILA DOLGA
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

138.648,29 €
138.648,29 €

Obrazložitev konta
Na podlagi podpisane pogodbe o zadolževanju (najet dolgoročni kredit v letu 2009 v višini 800.000,00
€ z dobo odplačila 15 let), moramo v letu 2022 vrniti 66.666,60 € glavnice od dolgoročnega kredita.
V letu 2022 bomo vrnili del najetega kredita pri državnem proračunu za financiranje investicij po
23.členu ZFO-1. Znesek glavnic je 71.981,69 €.
Višina odplačila je izračunana na podlagi točne višine vseh glavnic in skupno znaša 138.648,29 €.
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II. POSEBNI DEL
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00 OBČINSKA VOLILNA KOM ISIJ A
01 POLITIČNI SISTEM

17.300,00 €
17.300,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan,
odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega
sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje
političnih strank
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev
je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega
sistema v Občini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo
stopnjo kakovosti življenja v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem
0101 Politični sistem

17.300,00 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
- občinskega sveta.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski
funkcionarji.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih
ciljev političnega sistema.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov.
Opis podprograma

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitev v ožje dele
občin, izvedba referendumov.
10106 Izvedba volitev

17.300,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj občinske volilne komisije so načrtovana sredstva za izvedbo lokalnih volitev v letu 2022 v višini
17.300,00 €. Potreben obseg sredstev se načrtuje na podlagi realizacije v letu 2018, ko so bile prejšnje
lokalne volitve.
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10 OBČINSKI SVET

6.900,00 €

01 POLITIČNI SISTEM

6.900,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan,
odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega
sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje
političnih strank
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev
je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega
sistema v občini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo
stopnjo kakovosti življenja v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem
0101 Politični sistem

6.900,00 €

Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
- občinskega sveta.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski
funkcionarji.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih
ciljev političnega sistema.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
01019001 Dejavnost občinskega sveta

6.900,00 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij in
financiranje političnih strank.
Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut občine Sveta
Ana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, Sklep o financiranju
političnih strank v občini Sveta Ana.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in
njegovih delovnih teles.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
10101 Sejnine za občinski svet in odbore

5.900,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in odborov ter komisij, ki delujejo
v okviru občinskega sveta občine Sveta Ana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.
10102 Sofinanciranje političnih strank

1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti lahko na podlagi 26. člena Zakon o političnih strankah financirajo stranke v skladu s
tem zakonom. Občinski svet občine Sveta Ana je na svoji 2. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel sklep o
načinu financiranja političnih strank v občini Sveta Ana.
Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov,
potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov
delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank,
se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme
presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje
občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skupna višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih.

20 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.100,00€

2.100,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih
zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno
področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo
stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev.
113

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
0203 - Fiskalni nadzor
0203 Fiskalni nadzor

2.100,00 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.100,00 €

Opis podprograma

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij (sejnine),
materialni stroški.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Sveta Ana, Pravilnik o usmeritvah
za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ, Poslovnik o delu nadzornega sveta občine
Sveta Ana.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega
organa občine, čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta
občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v
občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora.
20201 Sejnine za nadzorni odbor

1.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obračun sejnin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt in program dela nadzornega odbora ter ocena na podlagi realizacije preteklega leta.
20203 Materialni stroški nadzornega odbora

600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški usposabljanja in izobraževanja članov nadzornega odbora.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt in program dela nadzornega odbora ter ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

30 ŽUPAN

73.168,58 €

01 POLITIČNI SISTEM

63.368,58 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,
podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej
občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta,
financiranje političnih strank.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev
je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje organov občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega
sistema v 8bčini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo
stopnjo kakovosti življenja v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 - Politični sistem
0101 Politični sistem

63.368,58 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega
sistema:
- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski
funkcionarji.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih
ciljev političnega sistema.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
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01019003 Dejavnost župana in podžupanov

63.368,58 €

Opis podprograma
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: stroški dela
župana, materialni stroški pri opravljanju funkcije župana, stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti,
nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine
Sveta Ana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje
ustavnih pravic državljank in državljanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje župana in podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati
kvaliteto strokovne in organizacijske podpore.
30100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki

49.492,58 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana so sredstva za plače in prispevke za poklicno opravljanje funkcije župana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače in prispevki, ki pripadajo županu za
profesionalno opravljanje funkcije. Sredstva so načrtovana v skladu z zakonom in izhodišči Ministrstva
za finance.
Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z
uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine. Župan Občine
Sveta Ana se uvrsti v funkcijo župan VI, plačni razred 49. Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen
dodatka na delovno dobo in znaša 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
30102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana

6.550,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.
30103 Nadomestilo plače podžupana

6.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podžupanu se plača določi podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v
plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine.
Podžupan Občine Sveta Ana, se uvrsti v funkcijo podžupan VI, katerega plačni razred je določen v
razponu od 34 do 41. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih
pooblastil.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil,
če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan prav tako ob upoštevanju obsega
podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Podžupanom ne pripada sejnina na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta.
30105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana

1.126,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za opravljanje službenih poti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
9.800,00 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki
jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na
področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja
domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim
premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje
domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 - Kadrovska uprava
0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe
0403 Druge skupne administrativne službe

9.800,00 €

Opis glavnega programa
Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih
dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva
za poslovne prostore občine
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske Zagotavljano je celovito obveščanje
domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem tudi zadovoljevanje posebnih skupnih
potreb občanov na območju posameznih naselij, ter izvedba protokolarnih dogodkov uprave in
funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih dogodkih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

9.800,00 €

Opis podprograma
Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih
dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva
za poslovne prostore občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljane pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da protokolarni dogodki ostanejo na
določenem nivoju.
30401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim

2.800,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ob praznovanju občinskega praznika se podelijo denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom za
posebne uspehe in dosežke pri učnem uspehu. Sredstva se podeljujejo na podlagi razpisa
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se načrtujejo v enaki višini, kot v preteklem letu.
30402 Pokroviteljstvo občine

6.955,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za obdaritev ob jubilejih in zlatih porokah naših občanov, kjer pripravimo za
posameznika majhno protokolarno darilo. Prav tako se sredstva namenijo za različne sprejeme pri
županu in protokolarna in poslovna darila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

40 OBČINSKA UPRAVA

4.029.387,97 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
14.900,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov dolgoročnega
razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb, ki se
pojavljajo ob tovrstnih dogodkih.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje
pogojev za višji nivo občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

14.900,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti,
izvedbo protokolarnih dogodkov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo
protokolarnih storitev in promocijo občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih
ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

7.900,00 €

Opis podprograma
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pripravo in objavo gradiva in sredstva za celostno
podobo občine ter obveščanje javnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi
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Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
objava občinskih predpisov v uradnih glasil,
- celostna podoba občine zaradi prepoznavnosti in promocije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Seznaniti občane z novostmi, ki se dogajajo v sami občini (projekti, dogodki, ipd.).
40404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine

750,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izdelava celotne podobe občine zaradi prepoznavnosti in promocije, v sklopu te postavke gre stroške
vzdrževanja spletne strani.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.
40405 Obveščanje domače in tuje javnosti

7.150,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Znotraj tega so načrtovana sredstva za obveščanje občanov preko medijev, kot so radio, televizija,
spletnih strani.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

7.000,00 €

Opis podprograma
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri
prireditvah ob praznovanju občinskega praznika.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljane pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da protokolarni dogodki ostanejo na
določenem nivoju.
40401 Stroški občinskega praznika

7.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se načrtujejo za izvedbo občinskega praznika in vseh prireditev v sklopu občinskega praznika.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Načrtovana sredstva so v okviru veljavnega proračuna za leto 2021.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

285.368,34€

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
5.247,00 €
Opis glavnega programa
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino
proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih
skupnih zadev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki
predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je
odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob
gospodarski porabi proračunskih sredstev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0603 - Dejavnost občinske uprave
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

5.247,00 €

Opis podprograma
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (delovanje regionalne
razvojne agencije).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih,
Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o kazenskem postopku,
Uredba o upravnem poslovanju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj občine je s članstvom v nekaterih domačih organizacijah usmerjati aktivnosti v
povezovanje občine z drugimi članicami v teh organizacijah, pridobivanje izkušenj od drugih članic na
pomembnih področjih razvoja lokalnih skupnosti. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se
bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji, ki izhajajo iz dolgoročno zastavljene usmeritve občine na tem področju, se
nanašajo predvsem na obveščenost občine kot redne članice o vseh najaktualnejših aktivnostih.
Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji.
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40618 Sofinanciranje delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenski goric 2.271,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Sveta Ana je ena izmed ustanoviteljic lokalne akcijske skupine LAS Ovtar Slovenskih goric in
s tem zavezana sofinancirati delovanje društva. Gre za pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih
subjektov s skupnim namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja
občin članic društva
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne navezuje na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt Društva LAS Ovtar Slovenske gorice.
40626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS)

2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Sveta Ana je članica dveh reprezentativnih združenj: Skupnosti občin Slovenije (SOS) in
Združenja občin Slovenije (ZOS). Članstvo predstavlja možnost udeležbe na številnih cenovno
ugodnejših seminarjih in izobraževanjih, obe instituciji pa dosledno skrbita za sprotno obveščanje o
spremembah veljavne zakonodaje in drugih aktualnih predpisih pomembnih za občino. Obe instituciji
zastopata občine članice pred vladnimi institucijami in sodelujeta v pogajanjih (npr. o financiranju
občin,…).
V navedeno postavko je vključen tudi strošek članarine v Društvu Genuss am Fluss (Užitek ob reki),
katerega članica je občina od leta 2016 dalje. Gre za čezmejni projekt (SI – AT), ki na obeh straneh
vključuje lokalne ponudnike v skupno blagovno znamko, ki je namenjena krepitvi prepoznavnosti regije
in regionalnega gospodarstva (kulinarika, obrti, kultura, ekologija, voda, življenjski slog…)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Stroške načrtujemo glede na oceno realizacije preteklega leta.
40628 Sofinanciranje projektov MRA-RRA

976,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana proračunska sredstva se namenijo za sofinanciranje dejavnosti Mariborske razvojne
agencije (MRA), ki je nepridobitna strokovna organizacija in opravlja naloge regionalne
razvojne agencije (RRA) Podravske regije. Njene naloge so:
1.

priprava in izvajanje Regionalnega razvojnega programa Podravske regije,

2.

spodbujanje regionalnega pristopa k obravnavi razvojnih vprašanj Podravske regije,

3.

privabljanje novih gospodarskih razvojnih iniciativ v regijo,

4.

promocija trajnostnega razvoja ter razvoja turizma in podeželja,

5.

svetovanje podjetij pri internacionalizaciji poslovanja,

6.

povezovanje znanstvenega okolja in gospodarstva,

7.

sodelovanje z občinami in strokovnimi institucijami, ki skrbijo za prihodnost regije.
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0603 Dejavnost občinske uprave

280.121,34 €

Opis glavnega programa
Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj: prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 - Administracija občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

280.121,34 €

Opis podprograma
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki,
regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje)
materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave. Prav tako so znotraj tega podprograma
načrtovana sredstva materialne stroške, stroške seminarjev, plačila pogodbenih del in stroški skupne
občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o
izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji
postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku,
Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev
naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
40601 Stroški dela občinske uprave

189.798,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na postavkah stroški dela občinske uprave za
zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za
letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). Načrtujejo se sredstva za 5 delovnih mest
(direktorica občinske uprave, tajništvo – svetovalka za splošne zadeve in civilno zaščito, finance – višja
svetovalka za finance, okolje in prostor - višja referentka za prostor, družbene in kulturne dejavnosti ter
turizem - svetovalka za družbene dejavnosti, kulturo in turizem).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju plač smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo (možnost napredovanj), izhodišča, ki
nam jih je posredovalo ministrstvo za finance.
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40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave

26.600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Znotraj tega so zajeti stroški pisarniškega materiala in storitev (papir, pisala in ostali drobni pisarniški
material), čistilni material, časopisi, revije, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti,
telefon, elektronska pošta, poštnina in poštne storitve. Sredstva smo načrtovali v višini, ki je le nujno
potrebna za nemoteno delovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.
40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih

400,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za strokovno in kvalitetno izvajanje nalog občinske uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Načrtujejo se stroški udeleže zaposlenih na strokovnih seminarjih in predavanjih, ocena preteklega leta.
40605 Pogodbena dela

7.800,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Znotraj proračunske postavke je zajeto izplačilo opravljenega dela po pogodbi za prevoz otok v šolo
Sveta Ana. Planirana so tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.
40609 Delo preko študentskega servisa

5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Znotraj proračunske postavke se planirajo sredstva za izplačilo opravljenega dela študentki, ki
nadomešča odsotnost delavke na porodniškem dopustu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
40619 Skupne občinske uprave-inšpekcija

6.666,05 €

40633 Skupne občinske uprave-redarstvo

3.473,40 €

40637 Skupne občinske uprave-notranja revizija

748,89 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (v nadaljevanju MIRM) je organ skupne občinske uprave
občin ustanoviteljic, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi.

124

MIRM potrebuje za izvajaje zakonsko določenih nalog zagotavljanja javne varnosti, javnega reda, javne
snage in čistoče ter zagotavljala varnega ter neoviranega prometa in varstva občinskih cest, določena
finančna sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta za leto 2022.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprav
36.135,00 €
Opis podprograma
Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovne
stavbe in opreme, investicijsko opremljanje občinske uprave in razne stroške, ki so potrebni za delovanje
občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o
javnem naročanju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovanje premoženja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava,
- dobava električne energije in energije za ogrevanje,
- dobava vode in odvoz odpadkov,
- varovanje stavbe.
40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil

525,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za stroške na službeni poti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklem letu.
40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme

23.300,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena stroškom tekočega vzdrževanja, zavarovanja, vzdrževanja programske opreme
in vzdrževanja druge opreme (gasilni aparati,…). Sredstva so preračunana na podlagi višine trenutnih
stroškov. Največji strošek predstavlja vzdrževanje programske opreme in zavarovalne premije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.
40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave

3.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave in sicer
za nakup pisarniškega pohištva in opreme ter programske opreme. Načrtujejo se manjši stroški (v
primeru okvare) nakupa tiskalnika, mobilnega telefona in avdiovizualne opreme. Načrtujejo se stroški
ureditve poslovnih prostorov (bivšo stanovanje).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-07-0001, OB181-07-0002, OB181-07-0003, OB181-07-0006, OB181-07-0009, OB181-070010, OB181-09-0002.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančnega načrta neposrednega uporabnika občinske uprave.
40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave

8.810,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glede na višino proračuna je občina dolžna zagotoviti revizijo. Revizija oz. zunanji nadzor mora
zagotoviti, da finančno poslovodenje in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti,
učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Znotraj te postavke so načrtovana tudi sredstva za stroške,
ki nastanejo v zvezi s sodnimi postopki in stroški notarjev. V podprogramu se načrtujejo tudi plačila
stroškov vodenja podračunov pri UJP in stroški za prejemanje in izdajanje E-računov preko UJP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

30.972,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite,
obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Področje zajema dejavnost na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred
naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v
primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem,
poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju
je pomembno omeniti naslednje dokumente:
- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost
prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Sveta Ana. Stalna
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pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v
tekoče delo in investicije na tem področju.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

30.972,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečanjem usposobljenosti in
opremljenosti, z izboljševanjem organiziranosti); zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na
nesreče; hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati pripravljenost, usposobljenost, operativnost in opremljenost gasilskih društev in enote
civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

2.982,00 €

Opis podprograma
Znotraj tega podprograma je zajeto organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb
civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in
drugih organizacij ter usposabljanje in opremljanje gasilcev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilje je, da vzpostavimo potreben sistem civilne zaščite, ustrezno usposobljene in opremljene
enote civilne zaščite za primer naravnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Predvsem je pomembno spremljanje samih nevarnosti in nato izvajati zaščitne ukrepe.
40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja

2.982,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na območju severovzhodne Slovenije že več let izvaja obrambo pred točo Letalski center Maribor.
Letalski center Maribor s protitočno obrambo pokriva 54 občin. Vsako leto se v ta namen podpiše
pogodba. Prav tako se načrtujejo sredstva nakup opreme za civilno zaščito.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

27.990,00 €

Opis podprograma
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov,
enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški
dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko
vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso),
investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki bo
lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom na
preventivi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.
40701 Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana

15.534,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja
Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana in za delovanja GZ Lenart v smislu sofinanciranja skupnih
nalog gasilstva v okviru celotne UE Lenart.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt Prostovoljnega društva Sveta Ana in Gasilke zveze Lenart.
40702 Investicije v gasilstvo

12.456,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Požarna taksa je namenski prihodek občine, ki ga je občina dolžna razdeliti gasilskim društvom.
Sredstva požarne takse se v skladu z zakonodajo lahko uporabijo izključno za nabavo opreme za
zagotavljanje požarne varnosti. Višina sredstev je dejansko odvisna od pridobljenih sredstev požarnega
sklada. Na podlagi prejetega finančnega načrta društva se planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje
gasilskega doma v višini 5.000,00 eur in nakup gasilske opreme v višini 1.456,00 eur.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-07-0014, OB181-0016
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt PGD Sveta Ana.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

300,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi
področne zakonodaje.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varnosti cestnega prometa
Zakon o policiji
Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilje je vzpostavitev varnega voznega reda, spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih
pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave, vzpostavitev varnih šolskih poti, z različnimi
brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, predvsem pa otroke.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

300,00 €

Opis glavnega programa
Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti čim večjo varnost cestnega prometa.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Čim bolj obvestiti vse udeležence cestnega prometa, predvsem pa šolarje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
08029001 - Prometna varnost
08029001 Prometna varnost

300,00 €

Opis podprograma
Sredstva so zajeta za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar
pomeni predvsem obveščanje javnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa
Zakon o policiji
Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
vzpostavitev varnega voznega reda,
- spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave,
- vzpostavitev varnih šolskih poti,
- z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, predvsem
pa otroke.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilje je v organizaciji aktivnosti v katere so vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah,
dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa.
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40801 Svet za preventivo

300,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva so namenjena za nakup opreme, katera so potrebna za opravljanje izpitov v cestnem
prometu za osnovnošolce.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

3.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike
zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Program ukrepov aktivnega zaposlovanja,
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije, Program Javna dela za posamezno leto.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

3.000,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih
delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih
del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih,
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega
pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v
odprto brezposelnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je aktivna politika zaposlovanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 Povečanje zaposljivosti
10039001 Povečanje zaposljivosti

3.000,00 €

Opis podprograma
10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela,
sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju trga dela, Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Katalog
programov javnih del, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine Sveta Ana.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela, njihova socializacija-socialna
vključenost ter razvoj delovnih sposobnosti.
40621 Program javnih del

3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predviden je skupni program – gre za program javnih del, ki se izvajajo preko Centra za socialno delo
Maribor.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

700,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na
področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za
kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje
podeželja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

700,00 €

Opis glavnega programa
Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za
varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti ustrezno varstvo divjačine na območju občine Sveta Ana z veljavno zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo živali.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
131

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

700,00 €

Opis podprograma
Sredstva so predvidena za izvajanje ukrepov varstva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o divjadi in lovstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poraba sredstev v te namene.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti oskrbo divjadi.
41105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo

700,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu in se
namensko porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Sveta Ana. Sredstva
se dodelijo na podlagi javnega razpisa na podlagi sprejetega odloka o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je višina koncesijske dajatve od lova v posameznem letu.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN
39.617,96 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
41205 EKO Zelene Slovenske gorice

1.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za pilotni projekt območja LAS Ovtar Slovenskih goric s ciljem razvijanja trajnostnih sosesk,
varovanja okolja in podjetniških dejavnosti. V okviru projekta bomo nabavili solarno polnilno klop, ki
deluje na principu fotovoltaike z gel akomulatorjem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-21-0011.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena je bila podana na osnovi dokumentacije projekta.
41206 Energetska prenova objektov

38.117,96 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za projekt celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Sveta Ana.
Zagotovijo se sredstva v višini 38.117,96 € in sicer za stavbo OŠ Sveta Ana v višini 19.967,39
€, za stavbo OŠ Lokavec v višini 7.323,39 € in za stavbo Občinska stavba v višini 10.827,18 €.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-21-0013.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena je bila podana na osnovi dokumentacije projekta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1.828.133,05 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema
področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne
infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestne prometu, Zakon
o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih
cest, Občinski prostorski načrt
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilje je predvsem v novi gradnji cest ter ohranjanje že obstoječe infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.828.133,05 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega
prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko
vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj na področju cestnega prometa in infrastrukture je vzdrževanje občinskih cest ter v
zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem
prometu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 - Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 - Urejanje cestnega prometa
13029004 - Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

147.488,00 €

Opis podprograma
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih
cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko),
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upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne
ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah , Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o pravilih cestnega prometa , Zakon o javnih
cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času in ob vsakem vremenu,
- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je vzdrževanje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.
41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest

147.488,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za tekoče vzdrževanje občinskih cest planirano proračunska sredstva. Kot že ime postavke pove, gre za
tekoča vzdrževalna dela na javnih občinskih cestah kot so: krpanje udarnih jam, krpanje in saniranje
drugih poškodb na cestah, letno gramoziranje makadamskih odsekov občinskih cest, urejanje bankin,
čiščenje jarkov, prepustov, sanacije prepustov ter drugih cestnih teles, menjava in dopolnitve prometne
signalizacije, čiščenje v varovalnem pasu občinskih cest kot je košnja in obrezovanje drevja ter razna
druga dela. Čeprav se delež makadamskih cest počasi zmanjšuje in je s tem nekoliko manj gramoziranja
pa so vsako leto vse bolj potrebne določene sanacije asfaltiranih cest starejšega datuma. K vse večjim
poškodbam na cestah vpliva tudi vse gostejši in predvsem promet z večjimi osnimi obremenitvami ter
tudi s čedalje večjimi medosnimi širinami predvsem kmetijskih strojev, kar posledično vpliva na večanje
poškodb. Skratka za vzdrževanje cest, bi bilo potrebno nameniti še veliko več sredstev v kolikor bi bila
razpoložljiva, saj je ravno sprotno vzdrževanje osnova za dolgo življenjsko dobo komunalne
infrastrukture, predvsem pa neredno vzdrževanje vpliva na razne večje poškodbe, kot so plazovi, usadi,
vdori, ki kasneje predstavljajo zelo velik strošek.
Zimska služba predstavlja relativno velik strošek za katerega si vsekakor prizadevamo, da bi bil čim
manjši. V glavnem seveda strošek najbolj zavisi od vremena oz. jakosti zim, ki so zadnja leta vse bolj
muhaste. Iz leta v leto se povečuje tudi obseg predvsem asfaltnih površin, ki jih je potrebno posipavati,
saj le to v osnovi predstavlja največji strošek. Ker živimo v času, ko so zahteve oz. pričakovanja po
prevoznosti cest ne glede na vremenske ne prilike s strani uporabnikov vse večje, hkrati je tudi občina
dolžna zagotavljati varen promet, je temu primerno tudi podrejeno odločanje pri pluženju zimske službe.
Poleg direktnega stroška zimske službe, pa posledično le ta dostikrat za sabo potegne tudi večja
vzdrževalna dela, saj je sol eden izmed hujših sovražnikov narave in cestnih materialov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.634.945,05 €

Opis podprograma
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za rekonstrukcijo in
modernizacijo občinskih cest, javnih poti in ne kategoriziranih cest ter za sanacijo občinskih cest po
plazovih. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za investicijski nadzor, načrte in drugo
projektno dokumentacijo.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah , Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v
cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oziroma prevoznosti cest,
- zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije, obnove in preplastitve
cest.
41319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.)

5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in gradnjo občinskih cest je ustrezna projektna
dokumentacija (PZI, PGD, IP, DIIP, IDZ,…). Za izdelavo le-teh je v letu 2022 planirana poraba v višini
5.000,00 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-14-0004
41335 Ureditev ulice Krivi Vrh (Gutman)
4.350,00 €
Dokončanje del na sklopu bo opravljeno v mesecu decembru. V skladu s pogodbo se 10 % pogodbene
vrednosti plača po predaji objekta in odpravi pomanjkljivosti
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-19-0001
41339 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice

1.064.595,05 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Operativnega program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP
EKP), Regionalnega razvojnega programa (RRP) Podravske razvojne regije 2014-2020 , smo občine
območja Slovenskih goric pripravile projekt »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«.
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.048.289,61 €,
Ministrstva za infrastrukturo RS v višini 262.072,40 € in vključenih občin.
S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju
Slovenskih goric. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega
mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih središčih Lenartu, Ptuju in Mariboru oziroma od
doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri
iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji
stopni telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva
na območju.
Prebivalci regije potrebujejo ustrezno urejeno infrastrukturo za lažjo in varnejšo uporabo trajnostnih
oblik prevoza ter hojo. Varen dostop do stavb javnega pomena, trgovskih centrov ter postajališč javnega
potniškega prometa je ključen za razvoj trajnostne mobilnosti med prebivalstvom. Z ustrezno urejeno
infrastrukturo za kolesarje in pešce bi se izboljšali pogoji za varno rekreacijo prebivalcev. Posledično bi
se povečala dnevna aktivnost ter zdravje prebivalcev regije. Razdalje med kraji znotraj regije znašajo
tudi več kot 5 km, zato slabše fizično pripravljeni prebivalci potrebujejo pogoje za izvajanje raznovrstnih
oblik e-mobilnosti.
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Projekt se navezuje na projekte razvoja turizma, saj bo celostno izboljšanje mobilnosti v regiji imelo
pozitivne vplive na razvoj turističnih produktov in turističnih storitev. Regija se bo lahko predstavljala
kot turistom prijazna, atraktivna in lahko dostopna.
Projekt presega občinske meje, saj združuje območje treh območnih razvojnih partnerstev in dveh
razvojnih regij. Navezuje pa se tudi na že vzpostavljeno kolesarsko mrežo v sosednji Avstriji.
Cilji investicije so:
• izboljšanje mobilnosti in dostopnosti,
• izboljšanje okolja in zdravja prebivalcev regije,
• izboljšanja kakovosti bivanja,
• izboljšanje podobe občin in regije,
• izboljšanje pogojev za razvoj turizma,
• izboljšanje meddržavne, medregijske in regijske povezanosti in celovitosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-18-0013
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena je bila podana na osnovi dokumentacije projekta.
41346 Ureditev hodnika za pešce Zg. Ščavnica

50.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi vse večje frekvence sprehajalcev in števila novogradenj na tem območju, moramo poskrbeti za
večjo varnost prometa. Na tem območju smo v preteklosti že zgradili kamnite zidove in del hodnika za
pešce.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-21-0002
41351 Ureditev ulice Krivi Vrh (Kolman – stanovanjski bloki)

25.000,00 €

Pričetek investicije se načrtuje v letu 2021 (investicija v NRP za leto 2021 v višini 25.000,00 €).
Dokončanje investicije in plačilo bo sledilo v letu 2022. Sredstva se zagotovijo iz ostanka sredstev na
računu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-21-0015
41354 Sofinanciranje modernizacije ceste RIII 730 – 4101 Žice – Sveta Ana

81.000,00 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V državnem proračunu je planirana investicija rekonstrukcija državne ceste RIII 730 Žice – Sveta Ana.
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo dogovor o sofinanciranju, kateri je v usklajevanju. Dogovor,
ki velja za celotno državo zajema financiranje države v delu kateri se nanaša na rekonstrukcijo ceste,
občina pa financira izgradnjo infrastrukture (vodovod, elektrika, pridobivanje zemljišč in sorazmerni
delež tehnične dokumentacije in nadzora).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-22-0003
41343 Ureditev ceste 704-231

300.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je pridobila EU sredstva za izgradnjo kolesarskih stez. Glede na stanje ceste in elementov na
cestišču (širina ceste 3 m) želimo izvesti rekonstrukcijo in razširitev ceste v celi dolžini kot predvideva
kolesarska steza (3.150 m). Sočasno z gradnjo in rekonstrukcijo ceste, se bo izgradil nov most čez reko
Ščavnico pri Rožmanovem mlinu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-22-0006
41356 Izgradnja pločnika Sveta Ana

45.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z rekonstrukcijo RIII-730 skozi center, ki se je zaključila pred leti, se je zgradil nov pločnik na desni
strani vozišča (od Grajnera do gostilne Šenk) in delno tudi pločnik na levi strani. Ob takratni izgradnji
ni bil rekonstruiran del pločnika pri Uroševiču v dolžini 180 m. Glede na predvideno gradnjo poslovno
stanovanjskega objekta, želimo celovito urediti okolico na tem območju, kar pomeni, da planiramo
rekonstrukcijo omenjenega pločnika .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-22-0007
41357 Modernizacija JP 704-342 Ledinek (Markuš)

35.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na navedenem odseku občinske ceste so stroški letnega vzdrževanja ceste visoki. Zato se planirajo
sredstva za ureditev ceste; odvodnjavanje za meteorno vodo, navoz tampona in izvedba asfaltne
prevleke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-22-0008

13029003 Urejanje cestnega prometa

16.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujejo se stroški postavitve dveh montažnih avtobusnih čakalnic na postajališču v Ledineku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-21-0016

13029004 Cestna razsvetljava

24.700,00 €

Opis podprograma
Gre za gradnjo in vzdrževanje cestne razsvetljave.
137

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ,Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Osvetljenost čim večjega dela občine oziroma vsaj strnjenih delov naselij in s tem preprečevanje
vandalizma zaradi osvetljenosti naselij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost z novimi varčnimi
svetilkami.
41305 Gradnja in vzdrževanje JR

24.700,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izboljšanje prometne varnosti, kvalitete bivanja. Postavka zajema stroške tokovine, vzdrževanja in
zavarovanja javne razsvetljave. Določen je prioritetni vrstni red ob upoštevanju zahteve, da se ob
novogradnjah izvaja tudi zamenjava obstoječih, neustreznih svetilk in s tem znižanje električne porabe.
V letu 2022 je načrtovanih 3.000,00 € za izgradnjo nove javne razsvetljave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-16-0016
41345 Položitev optičnega kabla

5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za izkop in položitev optičnega kabla v naseljih občine se zagotovijo sredstva v višini 7.000,00 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-16-0010

14 GOSPODARSTVO

109.427,21 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe gospodarstva zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje
in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in
konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni
sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov,
programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva. Poslanstvo občine je na tem
področju omejeno bolj na promocijo občine kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Razvojni program občine Sveta Ana.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za razvoj malega gospodarstva ter vzpostavljanje pogojev za razvoj
turizma in s tem zniževati brezposelnost na lokalnem in regionalnem nivoju.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

109.427,21 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo
občine in spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za
razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih
dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno izvedeni zastavljeni projekti
Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 Promocija turizma
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

9.180,00 €

Opis podprograma
Zagotovljena so sredstva za razne prireditve, sejme in sponzorstva.
Načrtovana so tudi sredstva za različne programe in ukrepe, ki bi na območju občine izboljšala
promocijo in razvoj turizma.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilniki.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
širša prepoznavnost občine,
- promocijske aktivnosti (zloženke, razglednice,...).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Več prihodov turistov.

41411 Spominska soba dr. Romanu Lestniki

800,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje prostora in promocijo spominske sobe, ki
predstavlja turistično zanimivost v kraju. V spominski sobi se nahaja medicinska zbirka iz prve polovice
20. stoletja – gre za medicinsko opremo, ki jo je pri svojem delu uporabljal dr. Roman Lesnika, ki se je
rodil na Kriechenbergu pri Sveti Ani.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.
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41413 Kmečka tržnica

380,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje kmečke tržnice – osrednjega prireditvenega
prostora in razgledne ploščadi v kraju. Prostor je namenjen tudi ponudnikom lokalnih dobrot in številnim
drugim dogodkom, ki se odvijajo v kraju. V znesek je všteta tudi letna zavarovalna premija za objekt.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.
41424 Slovenia Green Destination

8.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 občini Sveta Ana kot destinaciji poteče veljavnost znaka Green Destination. Planirana
sredstva se bodo porabila za pripravo dokumentacije za podaljšanje veljavnosti znaka, plačilo članarine
in prijavnine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
41415 Escape (SI-HU)

100.247,21 €
1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S programom sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Madžarska želimo povečati privlačnost območja
preko diverzifikacije in čezmejnega povezovanja na področju trajnostnega turizma, varovanja kulturne
in naravne dediščine ter razvoja skupnih (čezmejnih) turističnih produktov in storitev.
41416 Detox (SI-HR)

1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Program sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška je namenjen razvoju trajnostnega, varnega in
živahnega obmejnega območja, s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in
upravljanju naravnih in kulturnih vrednot in koristi ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.
41426 Doživljajska pešpot

98.247,21 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sklopu projekta so glavne aktivnosti:
Vzpostavitev krožne doživljajsko učne poti v dolžini 3000m,
Postavitev kažipotov (označitev poti),
Ureditev JP 704-381 Kremberk – Zgornja Ščavnica – Zver (deloma v asfaltni, deloma v
makadamski obliki),
Vzpostavitev treh postajališč na poti z bogato vsebino za spoznavanje narave, spodbujanja
naravnih oblik gibanja (hoja, plezanje, skakanje, tek…) in orientacijo v naravi s spoznavanjem
življenjskega okolja in reliefnih oblik Slovenskih goric,
Razvoj vsebin (5 razlagalnih tabel in zloženka) z maskoto poti: štrkom Jožkom
Tisk in oblikovanje promocijske zloženke,
Nabava in sajenje dreves (5 kom),
Otvoritveno – promocijski dogodek s promocijo zdravega načina življenja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-21-0007
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

142.110,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za
izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varstva okolja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Izboljšanje stanja okolja; izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja; ureditev čiščenja
odpadnih voda;
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

142.110,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in
ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje
kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih
virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in
ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti
proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo
spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo
razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in
plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden
tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti
emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno
vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih
snovi. Potrebno bo upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje
obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.
Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

142.110,00 €

Opis podprograma
15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o
vodah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zavarovanje vodotokov in podtalnice,
- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami,
- preprečevanja onesnaženosti okolja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva so namenjena za delovanje in upravljanje čistilnih naprav, stroški pobiranja okoljske dajatve
in kanalščin in izgradnjo sekundarne kanalizacije.
41503 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN

45.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena storitvam obračuna okoljske dajatve in kanalščine za občino, katero izvaja
zunanji izvajalec. V to skupino spadajo tudi stroški za potrebe morebitnih navezav, povezav med
obstoječimi sistemi kanalizacije. Prav tako se planirajo sredstva za sofinanciranje izgradnje
individualnih ČN v višini 15.000,00 EUR. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-07-0045, OB181-19-0014
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izgradnjo individualnih malih čistilnih naprav.
41509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec

7.060,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno načrtovati tudi stroške upravljanja
in tekočega vzdrževanja čistilne naprave. Znotraj teh stroškov so zajeti stroški porabe vode, električne
energije in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, vključno z izvedbo manjših
intervencijskih vzdrževalnih del in posegov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta .
41511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

36.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovani so stroški okoljske dajatve in omrežnine za kanalščino.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.
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41512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek

6.050,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno načrtovati tudi stroške upravljanja
in tekočega vzdrževanja čistilne naprave. Znotraj teh stroškov so zajeti stroški porabe vode, električne
energije in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, vključno z izvedbo manjših
intervencijskih vzdrževalnih del in posegov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.
41514 Obratovalni stroški čistilne naprave Sveta Ana

23.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno načrtovati tudi stroške upravljanja
in tekočega vzdrževanja čistilne naprave. Znotraj teh stroškov so zajeti stroški porabe vode, električne
energije in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, vključno z izvedbo manjših
intervencijskih vzdrževalnih del in posegov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.
41515 Izgradnja kanalizacije Zg. Ščavnica – Sveta Ana

25.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nadaljevala se bo izgradnja kanalizacijskega cevovoda v naselju Zg. Ščavnica (Moleh).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-21-0014

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

460.073,60 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v
prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Občinski prostorski načrti
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbude stanovanjske gradnje
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16029003 Prostorsko načrtovanje

40.000,00 €

Opis podprograma
Načrtovana so sredstva za prostorske dokumente občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in
stavb.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih
prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je izvedba in sprejem načrtovanih prostorskih aktov.
41610 Prostorski dokumenti občine

40.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Sveta Ana je v letu 2018 začela postopek obsežnejše spremembe in dopolnitve svojega
prostorskega plana. Z namenom, da se zagotovijo dodatne površine za potencialne dolgoročne razvojne
potrebe različnih pravnih in fizičnih oseb in na podlagi zakonskih obvez je občina pričela s pripravo
novega prostorskega akta, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-15-0004
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt za celotno območje občine, ki kot enoviti
dokument celovito obravnava prostorsko problematiko občine. Pred pričetkom aktivnosti za izdelavo
OPN občine je potrebno analizirati razpoložljive podlage za izdelavo OPN, smernice nosilcev urejanja
prostora, pridobiti geodetske in druge podlage. Pripraviti je potrebno strokovne podlage za poselitev in
prikaz stanja prostora in stališč do pobud občanov. V nadaljevanju se pripravi osnutek in pridobijo
smernice nosilcev urejanja prostora, po analizi teh se pripravi dopolnjen osnutek OPN. V kolikor je
potrebno, se pripravi okoljsko poročilo v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Pripravi se
dopolnjenj osnutek, ki se javno razgrne in izvede se javna obravnava. Sledi proučitev pripomb in
predlogov javnosti, potrdijo stališča do pripomb in pripravi predlog OPN. Pridobijo se mnenja nosilcev
urejanja prostora in ugotovi usklajenost predloga OPN. Usklajeni predlog se sprejme na občinskem
svetu. Sprejem izdelanega predloga OPN se načrtuje v letu 2022.

1603 Komunalna dejavnost

294.673,60 €

Opis glavnega programa
Glavni program komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč,
objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode in s tem
varčevanje potencialni vodnih zalog na tem območju, skrb za naravno okolje kar je povezano tudi z
varčevanjem vodnih virov, dolgoročna skrb za zdravje in počutje občanov (izboljšanje zdravstvenega
stanja prebivalcev), dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih
investicijskih posegov, izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj občine.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo; zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost oskrbe, vodne količine);
zmanjšanje izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju in s tem posredno varčevanje pitne vode;
zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo; izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode;
odprava tveganj izpostavljenosti prebivalstva pesticidom ali nitratom v pitni vodi; zagotovitev stroškovno
učinkovite oskrbe s pitno vodo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

294.673,60 €

Opis podprograma
16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov,
Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik za določitev vodovarstvenega območja,
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov za zagotavljanje neoporečne pitne vode.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno z hidrantno mrežo).
41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovijo se finančna sredstva za izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda
na vodovarstvenem območju črpališča Mariborskega vodovoda.
41620 Vodovodni hidranti

5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s potrjenim načrtom investicijskih vzdrževanj in gradenj, s strani Mariborskega
vodovoda d.d., se načrtujejo sredstva za popravilo hidrantov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-19-0006
41636 Vodovod Kremberk

26.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim investicijskim načrtom za leto 2021 s strani Mariborskega vodovoda, se
načrtujejo sredstva za izgradnjo vodovodnega cevovoda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-21-0009
41638 Vodovod Žice

10.000,00 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim investicijskim načrtom za leto 2021 s strani Mariborskega vodovoda, se
načrtujejo sredstva za izgradnjo vodovodnega cevovoda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-21-0012
41639 Vodovod – ulica Krivi Vrh

8.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob ureditvi ulice Krivi Vrh (Gutman) bo položen tudi vodovodni cevovod za priključitev
poslovno-stanovanjskega objekta. V letu 2021 bo poravnan račun za material , v letu 2022 pa
za gradbena dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-21-0021
41640 Vzdrževanje skupnih vodovodnih objektov

15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za realizacijo investicijskega načrta za leto 2021 s strani Mariborskega vodovoda in sicer:
-

obnovo prečrpališča Krivi Vrh 7.000,00 eurov,
obnovo prečrpališča Porčič 5.000,00 eurov,
sanacijo vodovodnih celic v VH Lenart 3.000,00 eurov.

41622 Vodovod Košaki – Počehova

110.973,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Sklepa o sofinanciranju operacije »REKONSTRUKCIJA TRANZITNIH CEVOVODOV
NA POTEZI KOŠAKI – POČEHOVA-DRR«, št. 544-123/2019-2550-35 z dne 13. 7. 2021 smo občine
Šentilj, Benedikt, Cerkvenjak, Kungota, Lenart, Mestna občina Maribor, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah smo občine upravičenke do finančnega prispevka
za zgoraj navedeno operacijo. Na podlagi Dogovora o zagotavljanju varnosti in standarda vodooskrbe
na sistemu mariborskega vodovoda dogovorile za skupno izvedbo projekta »REKONSTRUKCIJA
TRANZITNIH CEVOVODOV NA POTEZI KOŠAKI - POČEHOVA«. Nosilka projekta je Občina
Šentilj. S projektom se zasleduje specifični cilj – večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno
vodo. Projekt vključuje gradnjo transportnih cevovodov s pripadajočimi objekti ter zagotavljanje
hidravlično ustreznega vodovodnega sistema.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

100.000,00 €

Opis podprograma
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških
vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- vzpostavitev urejenost pokopališča.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni izvedbeni cilj podprograma je možnost večjega koriščenja pokopališča.
146

41631 Ureditev razširitve pokopališča Sveta Ana

100.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z investicijo smo pričeli v letošnjem letu in nadaljujemo v letu 2022. Investicija obsega razširitev in
ureditev pokopališča ter postavitev žarnega zidu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-20-0011

16039003 Objekti za rekreacijo

25.200,00 €

Opis podprograma
16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov, gradnja in investicijsko
vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja
Zakon o urejanju prostora
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- vzpostavitev urejenost športnih površin.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je možnost koriščenja športnih površin.
41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme

5.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana so sredstva za vzdrževanje športnih igrišč in sredstva za manjša investicijsko vzdrževalna
dela na igriščih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-07-0065
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.
41632 Športne površine

20.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Sveta Ana v letu 2022 načrtuje postavitev plezalne stene na športnem igrišču Sveta Ana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-21-0004

16039004 Praznično urejanje naselij

5.500,00 €

Opis podprograma
Načrtovana so sredstva za urejanje okolice, kjer v glavnem gre za prednovoletno okraševanje centra.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja
Zakon o urejanju prostora
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter
zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.
41617 Prednovoletna okrasitev

5.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujejo se sredstva za obešanje in snemanje praznične (božične) javne razsvetljave v naselju Sveta
Ana in Lokavec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se na navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

7.000,00 €

41618 Stroški komunalne dejavnosti

7.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujejo se sredstva za nakup urbane opreme in zasaditev trajnic na območju centra Svete Ane in
Lokavca ter sprehajalnih poti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

94.400,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo,
spodbujanje stanovanje gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje stanovanj za mlade družine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju izgradnje stanovanj.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059001 – Podpora individualni gradnji,
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje,
16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju.
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16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

94.400,00 €

Opis podprograma
Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in
službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih stanovanj.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Stanovanjski zakon.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje stanovanjske gradnje in s tem zagotoviti stanovanja mladim družinam.
41623 Javna najemna stanovanja

40.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V NRP-ju se planirajo sredstva za nakup štirih stanovanj v novem večstanovanjskem objektu Krivi Vrh.

Izdana je naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije DGD + PZI v višini 19.990,60 € za
stanovanjski blok na območju lovskega doma. Projekti še niso dokončani, zato načrtujemo
plačilo v letu 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-17-0013
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Javni razpis in sklenitev pogodbe.
41637 Poslovno stanovanjski objekt Sveta Ana

48.700,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt "Poslovno
stanovanjski objekt Sveta Ana" v višini 48.696,30 €. Načrtovali smo, da bo DGD projektna
dokumentacija izdelana in plačana v letu 2021. Ker projektant še ni izdelal DGD, se celotna
pogodbena obveznost prenese v plačilo v leto 2022. Sredstva se zagotovili iz ostanka sredstev
na računu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-21-0010

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

5.700,00 €

Opis podprograma
16059003 Drugi programi na stanovanjem področju : upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj
in stanovanj za socialno ogrožene osebe.
Zakonske in druge pravne podlage
Stanovanjski zakon, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, zakon
o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vlaganja v občinska stanovanja z namenom ohranjanja kvalitete oziroma izboljšanja življenjskih
pogojev najemnikov občinskih stanovanj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z letnim programom in razpoložljivimi sredstvi zagotoviti obnove stanovanj in plačilo stroškov
upravljanja stanovanj.
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41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine

5.700,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje stroške vzdrževanja in upravljanja stanovanj v lasti občine. Občina ima v lasti pet
stanovanji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Tekoče vzdrževanje občinske lastnine.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
31.000,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine)
za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi
uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem),
gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna
zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Letni kazalec
pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih
predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

5.000,00 €

Opis podprograma
16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
ohranjanju narave, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v
urejenem okolju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017.
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Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na
podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.).
41608 Stroški urejanja zemljišč

5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujejo se sredstva za geodetske storiva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-07-0070,OB181-07-0081
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

16069002 Nakup zemljišč

26.000,00 €

Opis podprograma
16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko
nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih financah,
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkupi zemljišč po planu za določene projekte.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uresničiti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.
41609

Nakupi/prodaja zemljišč

26.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega
premoženja občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-07-0071

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

200.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega
in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega
varstva in druge programe na področju zdravstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Razvojni program občine
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 - Primarno zdravstvo
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
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1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost

200.00,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost vključuje sredstva za
financiranje investicijske dejavnosti na področju lekarniške dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17059001 Lekarniška dejavnost

17059001 Lekarniška dejavnost

200.000,00 €

Opis podprograma
17059001 Lekarniška dejavnost: gradnja in investicijsko vzdrževanje lekarn.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lekarniški dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonskih obveznosti
41708 Poslovni prostor za lekarniške dejavnosti

200.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je v letu 2021 sprejela oz. še z drugimi občinami iz (Maribor, Hoče, Rače, Šentilj,
Ruše, Lovrenc na Pohorju,…) pristopila k ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne
Maribor), kjer je predvideno delovanje lekarniške podružnice Sveta Ana.
Svet zavoda Lekarne Maribor je v juniju sprejel sklep o uvrstitvi lekarniške podružnice na Sveti Ani v
plan investicij za leto 2022. Podružnična lekarna bo imela svoje prostore v poslovno-stanovanjskem
objektu na naslovu Kremberk 36 A, v sedanjih prostorih trgovine Mercator. V ta namen je potrebno
prostor od sedanjega lastnika odkupiti in ga ustrezno urediti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO181-22-0004

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

228.312,83 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih
dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.
Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno
dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na
spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene,
glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na
spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do
svobodnega izražanja.
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V okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja
sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske
dejavnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sprejet je bil Lokalni program kulture v Občini Sveta Ana. Lokalni program kulture občine predstavlja
programski in izvedbeni dokument, ki določa usmeritve ter izvedbo osnovnih nalog in storitev na
različnih področjih kulture ter postavlja smeri razvoja in prioritete občinske kulturne politike. Predmetni
dokument določa predvsem obseg in vsebine javnega kulturnega interesa s tem, da skuša v čim večji
meri zagotavljati pogoje za uresničevanje javnih kulturnih dobrin ter izbrati odgovorne nosilce in
podporne mehanizme za njegovo realizacijo.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno,
mladinsko in društveno dejavnost
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
1803 - Programi v kulturi
1804 - Podpora posebnim skupinam
1805 -Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

76.599,12 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško
dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe
v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnosti, zagotoviti pogoje za dejavnost in
razvoj ljubiteljske kulture
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarke dejavnosti o zagotoviti pogoje za dejavnost ljubiteljske
kulture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 -Knjižničarstvo in založništvo
18039003 - Ljubiteljska kultura
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 - Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

34.361,12 €

Opis podprograma

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus,
drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.
153

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti oziroma povišati raven bralne kulture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljane knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice.
41801 Javni zavod - knjižnica Lenart

34.361,12 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Finančnim načrtom se načrtujejo sredstva za delovanje Knjižnice Lenart glede na število
prebivalcev v občini Sveta Ana (Knjižnico Lenart financirajo vse občine na območju UE Lenart). V
Finančnem načrtu so zajeti tudi stroški financiranja izposojevalnice (knjižnica) Sveta Ana
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi predloženega finančnega načrta knjižnice.

18039003 Ljubiteljska kultura

6.973,00 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za sofinanciranje delovanja kulturnih društev v občini
in kulturnih prireditev. Prav tako se planirajo sredstva z sofinanciranje programa Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Zakon o varstvu kulturne dediščine
Zakon o društvih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- pomoč pri uresničitvi programa kulturnih društev,
- s sofinanciranjem kulturnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečati interes za vključevanje v dejavnost kulture.
41803 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, društva

6.973,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Lenart in sicer
za sofinanciranje udeležb kulturnih društev in kulturnih skupin, ki delujejo v občini Sveta Ana na
območnih, regijskih, državnih revijah in prireditvah ter sofinanciranje udeležb vodij in članov kulturnih
skupin iz občine Sveta Ana na izobraževalnih oblikah na področju ljubiteljske kulture.
V postavko so vključena tudi sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in projektov v občini Sveta Ana. Sofinancirajo se vse oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na področju:
•

književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske dejavnosti, varstva kulturne
dediščine, razstavne in knjižne dejavnosti ter založništva,
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•

mednarodno kulturno sodelovanje,

•

raziskovalna dejavnost s področja kulture,

•

posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno umetniških
dogodkov na nekomercialni in neprofitni osnovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

27.100,00 €

Opis podprograma

V okviru tega programa se izdaja ali izvaja lokalni radio, lokalni časopis, lokalna televizija ter
sofinanciranje glasil.
Zakonske in druge pravne podlage
- informiranje občanov in občank.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj vidimo v tem, da imamo možnost s časopisi in radiji se približati občanom in
občankam.
41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur

900,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujejo se sredstva za izdajo lokalnega časopisa Anine novice, kateri je namenjen informiranju
občanov o vsakoletnih občinskih razpisih. Časopis izide 1x letno. Brezplačno ga prejmejo vsa
gospodinjstva v občini. Strošek zajema tisk in oblikovanje časopisa ter poštne stroške. Vsebino Aninih
novic pripravi občinska uprava.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.
41828 Izdaja medobčinskega časopisa

6.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje izdajanja lokalnega informativnega časopisa
Ovtarjeve novice, ki ga izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice kot mesečnik in ga brezplačno
prejmejo vsa gospodinjstva na območje UE Lenart, razen na območju občine Cerkvenjak, ki časopisa
ne sofinancira. Prispevek občine pokriva stroške tiska in oblikovanja, izplačila avtorskih honorarjev,
stroške distribucije časopisa ter stroške poštnine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.
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41840 Izdaja almanaha

20.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina namerava izdati almanah v katerem bi bilo predstavljeno delovanje občine od ustanovitve do
leta 2022.

18039005 Drugi programi v kulturi

8.165,00 €

Opis podprograma
V okviru tega programa se zajeti stroški obratovanja kulturno turističnega centra.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj kulture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali kulturno dejavnost v občini.
41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana

8.165,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovani obratovalni stroški kulturno turističnega centra Sveta Ana .Navezava na
projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

1804 Podpora posebnim skupinam

55.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program v okviru podpore posebnim skupin vključuje sredstva za financiranje društev, zvez in
organizaciji na podlagi razpisa.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in
druženja občanov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049002 Podpora duhovnim in verskim skupinam

50.000,00 €

Opis podprograma
Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij,
verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin
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41841 Sofinanciranje izdelave novih orgel v cerkvi Sveta Ana

50.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župnija Sveta Ana bo pristopila k izdelavi novih orgel v cerkvi Sveta Ana. Ponudbena vrednost je
296.094,00 €. Župnija je na občino naslovila vlogo za sofinanciranje. V proračunu se predlagajo sredstva
v višini 50.000,00 €.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

5.000,00 €

Opis podprograma

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o
društvih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov.
41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis)

5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in
projektov raznih društev v občini Sveta Ana. V okviru razpisa se sofinancirajo programi in projekti
društev, zvez, klubov, združenj… ki niso predmet drugih razpisov (kulturnih, športnih…), a so v javnem
interesu občine ter soustvarjajo in bogatijo kakovost ter pestrost življenja v občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

96.713,71 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na
področju športa in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 - Programi športa
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18059001 Programi športa

96.713,71 €

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov
športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno
izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje
športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport,
rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč
obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice,
igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.
41812 Sofinanciranje programov športa

4.557,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov, ki bodo na javnem razpisu
kandidirali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sveta Ana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.
41818 Investicije v športne objekte-športna dvorana

1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje športne dvorane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-11-0014
41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane

6.420,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za obratovalne stroške in stroške tekočega vzdrževanja objekta športna dvorana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
41836 Park generacij

2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujemo sredstva za vzdrževalna in ureditvena dela na športno rekreacijskem centru Park generacij.
41842 Park generacij Sveta Ana – obnova nogometnega igrišča

62.736,71 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se bo prijavila na razpis s projektov obnova nogometnega igrišča z umetno travo.
Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jih namenja fundacija,
lahko pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500,00 € brez davka
na dodano vrednost, predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti celotne investicije.
Ponudbena vrednost zamenjave umetne trave je 62.236,71 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-22-0011
41842 Park generacij Sveta Ana – postavitev plezalne stene

20.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt zajema dobavo in montažo plezalne stene na zunanji oporni zid v športnem centru Sveta
Ana. Tudi ta projekt bo občina prijavila na razpis Fundacije za šport. Sofinanciranje največ
50%. Ponudbena vrednost je 19.080,80 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB181-22-0012

19 IZOBRAŽEVANJE

682.265,73 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja,
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Sveta Ana.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa osnovne šole in programa za
predšolske otroke.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 - Drugi izobraževalni programi
1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

452.089,96 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in
drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole in programa za
predšolske otroke.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno opravljeni programi predšolskega varstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

452.089,96 €

Opis podprograma

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili
staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in
vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o oblikovanju
cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca.
41901 Plačila vrtcu

387.876,05 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike med plačili staršev in polno ekonomsko
ceno vrtca za vrtec Sveta Ana in Lokavec. Prav tako so načrtovana sredstva za novoletno obdaritev
otrok in nakup pralnega (sušilnega) stroja ter zamenjavo dotrajanih ležalnikov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt vrtca.
41910 VVZ Sveta Ana – nakup opreme

3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V finančnem načrtu, ki smo ga prejeli s strani šole, se planirajo sredstva za nakup zunanjih igral pri
novem vrtcu.
41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine

40.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov drugih vrtcev, v katerih so vključeni
otroci iz občine Sveta Ana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Trenutno obiskuje 12 otrok vrtec zunaj matične občine.
41926 Sofinanciranje spremljevalca

21.213,91 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi posebnih potreb otrok, je občina morala na podlagi odločbe zagotoviti spremljevalca
za dva otoka v vrtcu v drugi starostni skupini.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

180.175,77 €

Opis glavnega programa

Glavni program primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol,
glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in
sekundarnem izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega
in razširjenega programa.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 - Osnovno šolstvo
19039002 - Glasbeno šolstvo
19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

180.175,77 €

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in
druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri),
tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju
odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.
41902 OŠ - materialni stroški

64.247,30 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za zagotavljanje sredstev za materialne stroške v osnovni šoli, ki se šoli
dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov,
ogrevanja, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.
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41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju

552,28 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Učenci se v posameznem šolskem letu udeležujejo tudi tekmovanj pri posameznih predmetih.
Organizirali so šolska in občinska tekmovanja. Na osnovi rezultatov se učenci udeležujejo medobčinskih
in državnih tekmovanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt
41904 OŠ - dodatne dejavnosti

6.076,07 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za načrtovanje stroškov izvajanja nadstandardnega pouka, sofinanciranje projektov in šole v naravi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje

13.079,40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za nakup računalnikov, projektor, hdmi adapter, opreme za likovno
učilnico, v kuhinji pa zamenjava konvekcijske pečice , baterije za čistilni stroj in mehčalec
vode.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0086, OB181-18-0010
41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane

4.725,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujejo se stroški, ki se nanaša na koriščenje športne dvorane v času izvajanja pouka za osnovno
šolo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
41924 OŠ Gustav Šilih

565,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Mestna občina Maribor je ustanoviteljica OŠ Gustava Šiliha, ki izvaja osnovnošolski vzgojnoizobraževalni programa z nižjim izobraževalnim standardom. Na podlagi odločb o usmeritve Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo so v OŠ Gustava Šiliha vključeni tudi učenci s posebnimi potrebami, ki
imajo stalno prebivališče v občini Sveta Ana (1 učenec). Na podlagi veljavne zakonodaje bo občina
sofinancirala OŠ Gustava Šiliha in sicer, materialne stroške ter dodatne dejavnosti, kar znese na učenca
53,33 € na mesec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
41929 OŠ dr. Ljudevita Pivka

930,72 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju dejavnosti OŠ dr. Ljudevita Pivka pokrivala
stroške glede na število vpisanih otrok iz Občine Sveta Ana.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
41931 Nakup avtobusa za prevoz otrok

90.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi vse večjih stroškov, ki nastajajo pri vzdrževanju šolskega kombija zaradi starosti, se planirajo
sredstva za nakup novega mini avtobusa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO181-22-0005

1906 Pomoči šolajočim

50.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in
študijske pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, zmanjševati razlike med učenci,
ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v
skladu z veljavno zakonodajo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

50.000,00 €

Opis podprograma

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih
potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno
šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljane sredstev za prevoz učencev v osnovno šolo, zagotavljanje sredstev za prehrano in za šole
v naravi učencem, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v
skladu z veljavno zakonodajo.
41907 Regresiranje prevozov v šolo

30.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za zagotavljanje plačil šolskih prevozov za učence v OŠ Sveta Ana. Šolske prevoze
izvaja Tajhman d.o.o..
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41907 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami šolo

15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prav tako občina krije stroške prevoza otrok s posebnimi potrebami prevoznikom, s katerimi imamo
sklenjeno pogodbo ter staršem, kateri opravljajo prevoze sami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.

20 SOCIALNO VARSTVO

354.270,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega
varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih,
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

9.850,00 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Spodbujanje povečanega števila rojstev in s tem rast prebivalstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Postopno povečevanje števila rojstev. Kazalec doseganja ciljev je spremljanje števila rojstev.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

9.850,00 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in
vzdrževanje materinskih domov.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini .
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Postopno povečevanje števila rojstev.
42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka

6.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za novorojence. Višina
spodbude, ki je bila določena z pravilnikom in znaša 250,00 € .
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
42003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin

1.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih občanov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
42004 Svetovalni centri v pomoč družini

1.550,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške plačila storitev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Storitev centra, se
opravi na podlagi napotitve otroka s strani osnovne šole.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
42008 Sofinanciranje delovanja Varne hiše

300,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varna hiša Maribor – pomoč ob nasilju v družini je javni verificirani, namestitveni socialno varstveni
program, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor. Namenjen je ženskam in otrokom, ki preživljajo
nasilje v svojih družinah.
Temeljno poslanstvo Varne hiše je nuditi varno bivanje ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini,
psihosocialno pomoč ter pomoč pri okrevanje od posledic nasilja. Varna hiša je dostopna vsem ženskam
in njena lokacija zaradi varnosti javnosti ni znana. V varni hiši delajo strokovni vodja, tri strokovne
delavke in laična sodelavka – gospodinja. Delež sofinanciranja za posamezno občino se izračuna na
podlagi števila prebivalcev posamezne občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

344.420,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov
v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo,
pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 - Socialno varstvo invalidov
20049003 - Socialno varstvo starih
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
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20049002 Socialno varstvo invalidov

53.000,00 €

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in
zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

42011 Financiranje družinskih pomočnikov

21.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačila trem družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik ima skladno z
določbo 18. člena Zakona o socialnem varstvu pravico do:
•

delnega plačila za izgubljen dohodek oziroma

•
do sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek, če poleg opravlja nalog družinskega
pomočnika ostaja v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega. Skladno z določili 44.
čelna Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu ( ZSV-B) je družinski
pomočnik obvezno pokojninsko zavarovan, zavarovan za primer brezposelnosti in starševsko varstvo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.

20049003 Socialno varstvo starih

286.000,00 €

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih,
dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.
42009 Financiranje domskega varstva
42015 Financiranje socialnega varstva invalidov

46.000,00 €
32.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele in za plačilo
oskrbnine varovancem invalidnih ustanov. Trenutno je v teh ustanovah 11 varovancev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
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42013 Dom starejših Danica Sveta Ana

200.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z navedenim projektom se je prijavil Dom Danice Vogrinec Maribor. Zagotovil, da bo projekt
odobren še ni, zato moramo investicijo voditi v načrtu razvojnih programov.
42014 Pomoč na domu

40.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko Doma Danice Vogrinec se izvaja program pomoči družini na domu, v katerega je vključeno
dvanajst oseb. Ta program se izvaja za vse občine na območju UE Lenart. Občina je dolžna v skladu z
Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
izvajati programe pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da so deležni pomoči na
domu pri vsakodnevnih opravilih (kuhanje, čiščenje, pospravljanje). Na ta način nekatere starejše osebe
zaradi te pomoči ostanejo dlje časa doma in ne gredo v domove za ostarele, kar bi bil za občino bistveno
večji strošek.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

3.000,00 €

Opis podprograma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne
ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za
brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je pomagati materialno ogroženim osebam.
42010 Pomoč pri uporabi stanovanja

3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo subvencije za tržno najemnino družini s stalnim prebivališčem na
našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo izda CSD Lenart.
Trenutno občina subvencionira tri najemnine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2.320,00 €

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami
(sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč
duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov ipd.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o humanitarnih organizacijah, Pogodbe.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja
socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih,
gluhih, paraplegikov in drugih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja
socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas.
42007 Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart

2.320,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje nalog Območne organizacije RK Lenart, v okviru katere deluje
KO RK Sveta Ana in Lokavec. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri so določene naloge, ki so
predmet sofinanciranja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt organizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1.140,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim
dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sklenjena pogodba za najem dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

1.140,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova
financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja
z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj ugodno financiranje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
1.140,00 €
Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje:
glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na
domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odplačati najet kredit v predvidenih rokih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti.
42201 Odplačila zadolževanja

1.140,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za vodenje dolgoročnega kredita in plačilo obresti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

15.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki
jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev
sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih
nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področje je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za
intervencije primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
10.000,00 €
Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč
vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni
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plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali
rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti cim hitrejšo
odpravo posledic.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finance pogoje za cim hitrejše posredovanje in cim večjo
ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje
zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po
posamezni naravni nesreči.
Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je
bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

10.000,00 €

Opis podprograma

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah
oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je
intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva
deluje kot proračunski sklad.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo
ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje
zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po
posamezni naravni nesreči.
Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je
bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.
42301 Rezerva za naravne nesreče

10.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za naravne nesreče, ki se izločajo v proračunski sklad za naravne
nesreče. Porabljajo se v skladu s potrebami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

2303 Splošna proračunska rezervacija

5.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob
pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z
omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

5.000,00 €

Opis podprograma

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljane stabilnosti občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno opravljane nalog občine.
42302 Splošna proračunska rezervacija

5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.

41 REŽIJSKI OBRAT
40613 Stroški dela režijskega obrata

125.987,00 €
20.728,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na postavkah stroški dela režijskega obrata za
zaposlenega v režijskem obratu (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres
za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju plač smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo (možnost napredovanj), izhodišča, ki
nam jih je posredovalo ministrstvo za finance.
40630 Stroški dela upravnika športne dvorane

20.109,00 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na postavkah stroški dela upravnika športne dvorane
(plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno
pokojninsko zavarovanje).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se ne navezuje na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju plač smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo (možnost napredovanj), izhodišča, ki
nam jih je posredovalo ministrstvo za finance.
40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat

28.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se stroški za nemoteno uporabo službenega avtomobila kateri zajemajo: zavarovanje, plačilo
pristojbine za registracijo vozila, goriva in vzdrževanja.
40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata

2.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V režijskem obratu se tekom leta pojavi potreba po zamenjavi opreme/orodja za urejanje okolja, zato se
v letu 2022 načrtujejo sredstva v višini 2.500,00 €.
40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata

2.360,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za službene obleke, telefonske stroške, stroške prevoza delavca in tekoče
vzdrževanje opreme.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
40617 Program javnih del

43.590,00 €
43.590,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2022 se načrtujemo sredstva za izvajanje programa javnih del (II. stopnja) na področju
urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
2.000,00 €

41318 Urejanje občinskih cest

2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške manjših tekočih vzdrževalnih del na občinskih cestah kot so: krpanje udarnih jam, krpanje
in saniranje drugih poškodb na cestah, urejanje bankin, čiščenje jarkov.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
7.000,00 €
41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč

7.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se načrtujejo stroški vzdrževanja pokopališča Sveta Ana in Evangeličanskega pokopališča
(odvoz odpadkov, porabo električne energije v mrliški veži in vode, zavarovanje,…) .

C. RAČUN FINANCIRANJA
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

138.648,29 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim
dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sklenjena pogodba za najem dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

138.648,29 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova
financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja
z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Čim bolj ugodno financiranje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
138.648,29 €
Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje:
glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na
domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odplačati najet kredit v predvidenih rokih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti.
42201 Odplačila zadolževanja

138.648,29 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odplačilo glavnic obstoječih dolgoročnih kreditov. Dolg neodplačanih
kreditov na dan 30.10.2022 znaša v višini 593.294,24 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt v NRP-ju.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem
OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo

30.500,00 €
500,00 €

Namen in cilj
Novo pisarniško pohištvo se nabavlja v tistem obsegu, ki je nujno potrebno s tem se nadomešča
dotrajano pohištvo.
Stanje projekta
Na čakanju.
OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje

1.000,00 €

Namen in cilj
Načrtuje se zamenjava dotrajanih tiskalnikov.
Stanje projekta
Na čakanju.
OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema

500,00 €

Namen in cilj
Načrtujejo se sredstva za nakup dotrajanih mobilnih telefonov.
Stanje projekta
Na čakanju.
OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema

1.000,00 €

Namen in cilj
Sredstva se načrtujejo za zamenjavo enega računalnika.
Stanje projekta
V pripravi.
OB181-07-0008 Nakup vozila

25.000,00 €

Namen in cilj

Zamenjava službenega kombija za opravljanje del v režijskem obratu. V letu 2021 ima občina
zagotovljena sredstva za nakup novega kombija. Ker se je dobava avtomobilov zaustavila
načrtujemo, da bomo v letu 2021 poravnali avans (5.000,00 €), preostanek v višini 25.000,00 €
pa v letu 2022.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje

2.000,00 €

Namen in cilj
Sredstva se namenijo za nakup opreme za čiščenje v režijskem obratu v primeru zamenjave dotrajane
opreme.
Stanje projekta
Na čakanju.
500,00 €

OB181-07-0010 Nakup avdiovizualne opreme
Namen in cilj
Za nemoteno delovanje avdiovizualne opreme se načrtujejo sredstva v višini 500,00 €.
Stanje projekta
Na čakanju.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost

12.456,00 €
6.000,00 €

Namen in cilj
Zbrana sredstva požarne takse se bodo namenila za nakup gasilske opreme.
Stanje projekta
Na čakanju.
OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževalna dela v GD

5.000,00 €

Namen in cilj
Sredstva se namenijo za obnovo sanitarnih prostorov, menjavo ploščic, menjavo vhodnih vrat.
Stanje projekta
Na čakanju.
OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje

1.456,00 €

Namen in cilj
Sredstva se namenijo za nakup gasilske opreme.
Stanje projekta
Na čakanju.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
OB181-21-0011 EKO Zelene Slov. gorice

39.618,00 €
1.500,00 €

Namen in cilj
Gre za pilotni projekt območja LAS Ovtar Slovenskih goric s ciljem razvijanja trajnostnih sosesk,
varovanja okolja in podjetniških dejavnosti. V okviru projekta bomo nabavili solarno polnilno klop, ki
deluje na principu fotovoltaike z gel akomulatorjem.
Stanje projekta
V pripravi
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OB181-21-0013 Energetska prenova objektov

38.118,00 €

Namen in cilj

S sprejetim Sklepom o potrditvi Novelacije investicijskega programa – nIP za celovito
energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta
Ana se zagotovijo sredstva v višini 38.117,96 € in sicer za stavbo OŠ Sveta Ana v višini
19.967,39 €, za stavbo OŠ Lokavec v višini 7.323,39 € in za stavbo Občinska stavba v višini
10.827,18 €. Sredstva se zagotovijo iz ostanka sredstev na računu.
Stanje projekta
V izvajanju

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste, križišča, pločniki)

1.662.945,00 €
5.000,00 €

Namen in cilj
Podlaga za izvedbo projektov je ustrezna projektna dokumentacija (PZI, PGD, IP, DIIP, IDZ,…). Za
izdelavo le-teh je v letu 2022 planirana poraba v višini 5.000 € .
Stanje projekta
Na čakanju.
OB181-18-0013 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorica

1.064.595,00

Namen in cilj
Na osnovi Operativnega program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP
EKP) , Regionalnega razvojnega programa (RRP) Podravske razvojne regije 2014-2020 , smo občine
območja Slovenskih goric pripravile projekt »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«.
Projekt bo sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za infrastrukturo
RS in vključenih občin.
S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju
Slovenskih goric. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega
mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih središčih Lenartu, Ptuju in Mariboru oziroma od
doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri
iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji
stopni telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva
na območju.
Prebivalci regije potrebujejo ustrezno urejeno infrastrukturo za lažjo in varnejšo uporabo trajnostnih
oblik prevoza ter hojo. Varen dostop do stavb javnega pomena, trgovskih centrov ter postajališč javnega
potniškega prometa je ključen za razvoj trajnostne mobilnosti med prebivalstvom. Z ustrezno urejeno
infrastrukturo za kolesarje in pešce bi se izboljšali pogoji za varno rekreacijo prebivalcev. Posledično bi
se povečala dnevna aktivnost ter zdravje prebivalcev regije. Razdalje med kraji znotraj regije znašajo
tudi več kot 5 km, zato slabše fizično pripravljeni prebivalci potrebujejo pogoje za izvajanje raznovrstnih
oblik e-mobilnosti.
Projekt se navezuje na projekte razvoja turizma, saj bo celostno izboljšanje mobilnosti v regiji imelo
pozitivne vplive na razvoj turističnih produktov in turističnih storitev. Regija se bo lahko predstavljala
kot turistom prijazna, atraktivna in lahko dostopna.
Projekt presega občinske meje, saj združuje območje treh območnih razvojnih partnerstev in dveh
razvojnih regij. Navezuje pa se tudi na že vzpostavljeno kolesarsko mrežo v sosednji Avstriji.
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Cilji investicije so:
• izboljšanje mobilnosti in dostopnosti,
• izboljšanje okolja in zdravja prebivalcev regije,
• izboljšanja kakovosti bivanja,
• izboljšanje podobe občin in regije,
• izboljšanje pogojev za razvoj turizma,
• izboljšanje meddržavne, medregijske in regijske povezanosti in celovitosti.
Projekt zajema 19 različnih tras, od teh so prve štiri del državne kolesarske mreže (DKM) in se zanje
pričakuje financiranje s strani Ministrstva za infrastrukturo
Stanje projekta
V izvajanju.
OB181-21- 0002 Hodnik za pešce Zg. Ščavnica

50.000,00 €

Namen in cilj
Nadaljevanje izgradnje hodnika za pešce za večjo varnost pešcev.
Stanje projekta
V izvajanju
OB181-22-0003 Modernizacija ceste RIII-730 Žice – Sveta Ana

81.000,00 €

Namen in cilj

V državnem proračunu je planirana investicija rekonstrukcija državne ceste RIII 730 Žice – Sveta Ana.
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo dogovor o sofinanciranju, kateri je v usklajevanju. Dogovor,
ki velja za celotno državo zajema financiranje države v delu kateri se nanaša na rekonstrukcijo ceste,
občina pa financira izgradnjo infrastrukture (vodovod, elektrika, pridobivanje zemljišč in sorazmerni
delež tehnične dokumentacije in nadzora).
Stanje projekta
Na čakanju.
OB181-22-0006 Cesta JP 704-231

300.000,00 €

Namen in cilj
Občina je pridobila EU sredstva za izgradnjo kolesarskih stez. Glede na stanje ceste in elementov na
cestišču (širina ceste 3 m) želimo izvesti rekonstrukcijo in razširitev ceste v celi dolžini kot predvideva
kolesarska steza (3.150 m). Sočasno z gradnjo in rekonstrukcijo ceste, se bo izgradil nov most čez reko
Ščavnico pri Rožmanovem mlinu.
Stanje projekta
Na čakanju.
OB181-22-0007 Pločnik Sveta Ana

45.000,00 €

Namen in cilj
Z rekonstrukcijo RIII-730 skozi center, ki se je zaključila pred leti, se je zgradil nov pločnik na desni
strani vozišča (od Grajnera do gostilne Šenk) in delno tudi pločnik na levi strani. Ob takratni izgradnji
ni bil rekonstruiran del pločnika pri Uroševiču v dolžini 180 m. Glede na predvideno gradnjo poslovno
stanovanjskega objekta, želimo celovito urediti okolico na tem območju, kar pomeni, da planiramo
rekonstrukcijo omenjenega pločnika .
Stanje projekta
Na čakanju.
179

OB181-22-0008 JP 704-342 Ledinek (Markuš)

35.000,00 €

Namen in cilj
Na navedenem odseku občinske ceste so stroški letnega vzdrževanja ceste visoki. Zato se planirajo
sredstva za ureditev ceste; odvodnjavanje za meteorno vodo, navoz tampona in izvedba asfaltne
prevleke.
Stanje projekta
Na čakanju.

13029004 Cestna razsvetljava
OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja)

7.000,00 €
7.000,00 €

Namen in cilj
Izboljšanje prometne varnosti, kvalitete bivanja. Določen je prioritetni vrstni red ob upoštevanju
zahteve, da se ob novogradnjah izvaja tudi zamenjava obstoječih, neustreznih svetilk in s tem znižanje
tokovine.
Stanje projekta
Na čakanju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB181-21-0007 Doživljajska pešpot

98.247,00 €
98.247,00 €

Namen in cilj
Gre za Zeleno učno okolje, kjer otrokom/družinam/pohodnikom.. na dopadljiv in primeren način
prenašamo vsebine okoljskega značaja, prav tako pa jim s tem spodbujamo vsestranski intelektualni,
domišljijski, čustveni in socialni razvoj…
Izhodišče krožne poti bo v Sv. Ani v Slov. goricah, v smeri mimo Čajnice Kolarič, po pešpoti do
lovskega doma v Zgornji Ščavnici, mimo Močnikove kovačije, po kolesarski poti nazaj do centra Svete
Ane, z navezavo na Park generacij Sveta Ana. Na poti bi se zvrstile številne postojanke, z različnimi
tematikami. V operacijo bi bila vključena tudi ureditev JP 704-381 (del asfaltiranje, del gramoziranje).
Stanje projekta
V izvajanju

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB181-07-0045 Izgradnja malih ČN-sofinanciranje

60.000,00 €
15.000,00 €

Namen in cilj
Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih ČN v višini 15.000,00 € za leto 2022.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Stanje projekta
Na čakanju

180

45.000,00 €

OB181-19-0014 Izgradnja sekundarne kanalizacije
Namen in cilj

Proračunska sredstva bomo namenili za izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov v posameznih
naseljih, kjer se bo možno priklopiti na javno kanalizacijsko omrežje.
Stanje projekta
V izvajanju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB181-20-0011 Ureditev pokopališča

100.000,00 €
100.000,00 €

Namen in cilj
Investicija obsega razširitev in ureditev pokopališča ter postavitev žarnega zidu.
Stanje projekta
V izvajanju.

3.000,00 €

16039003 Objekti za rekreacijo

OB181-07-0065 Vzdrževanje športnih igrišč

3.000,00 €

Namen in cilj
Za namen vzdrževanja igrišča z umetno travo se v letu 2022 namenijo sredstva v višini 3.000 €.
Stanje projekta
Na čakanju.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

89.700,00 €

OB181-17-0013 Javna najemna stanovanja

40.000,00 €

OB181-21-0010 Poslovno stanovanjski objekt

48.700,00 €

Namen in cilj
Spodbujanje stanovanjske gradnje in s tem zagotoviti stanovanja mladim družinam. Načrtujemo nakup
stanovanj v novem večstanovanjskem objektu Krivi Vrh.
Stanje projekta
V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

10.000,00 €

OB181-07-0081 Geodetske storitve

10.000,00 €

Namen in cilj
Za ureditev mej na občinskih zemljiščih se zagotovijo sredstva za odmero cest in zemljišč.
Stanje projekta
V izvajanju.
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16069002 Nakup zemljišč
OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo

24.000,00 €
24.000,00 €

Namen in cilj
Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega
premoženja občine.
Stanje projekta
Na čakanju.

17059001 Lekarniška dejavnost

200.000,00 €

OB181-22-0004 Lekarna Sveta Ana

200.000,00 €

Namen in cilj
Svet zavoda Lekarne Maribor je v juniju sprejel sklep o uvrstitvi lekarniške podružnice na Sveti Ani v
plan investicij za leto 2022. Podružnična lekarna bo imela svoje prostore v poslovno-stanovanjskem
objektu na naslovu Kremberk 36 A, v sedanjih prostorih trgovine Mercator. V ta namen je potrebno
prostor od sedanjega lastnika odkupiti in ga ustrezno urediti.
Stanje projekta
Na čakanju.

18059001 Programi športa
OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane

1.000,00 €
1.000,00 €

Namen in cilj
Načrtujejo se sredstva za manjša vzdrževalna dela.
Stanje projekta
Na čakanju.
OB181-22-0011 Nogometno igrišče z umetno travo

62.237,00 €

Namen in cilj

Ponudbena vrednost zamenjave umetne trave je 62.236,71 €.
Stanje projekta
V pripravi.
OB181-22-0012 Plezalna stena

20.000,00 €

Namen in cilj

Montaža plezalne stene se bo izvedla na zunanji oporni zid. Ponudbena vrednost je 19.080,80.
Stanje projekta
V pripravi.
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19029001 Vrtci
OB181-13-0001 Nakup opreme

2.000,00 €
3.000,00 €

Namen in cilj
V finančnem načrtu, ki smo ga prejeli s strani šole, se planirajo sredstva za nakup zunanjih igral pri
novem vrtcu.
Stanje projekta
Na čakanju.

19039001 Osnovno šolstvo
OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ

103.079,00 €
3.201,00 €

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
Na čakanju.
OB181-11-0010 Nakup osnovnih sredstev za šolo

9.878,00 €

Namen in cilj
Namen je ohraniti objekte v dobrem stanju, zato letno namenimo sredstva za manjše nabave opreme
(nabava omar za likovno učilnico, pečica baterija za čistilni stroj, mehčalec vode) in investicijsko
vzdrževalna dela po programu osnovne šole.
Stanje projekta
Na čakanju.
OB181-22-0005 Avtobus za prevoz otrok

90.000,00 €

Namen in cilj
Zaradi vse večjih stroškov, ki nastajajo pri vzdrževanju šolskega kombija zaradi starosti, se planirajo
sredstva za nakup novega mini avtobusa.
Stanje projekta
Na čakanju.

20029001 Drugi programi v pomoč družini
OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka

6.500,00 €
6.500,00 €

Namen in cilj
Namen je dodeliti sredstva kot finančna spodbuda za novorojenca in s tem povečati nataliteto v občini.
Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom je 250 € .
Stanje projekta
V izvajanju.
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
OB181-13-0011 Subvencija stanarin

3.000,00 €
3.000,00 €

Namen in cilj
Namen je subvencionirati tržno najemnino družini s stalnim prebivališčem na našem območju.
Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo izda CSD Lenart.
Stanje projekta
Na čakanju.

Pripravila:
Stanka Ferš
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