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1. UVOD 

 

Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2021  je bil sprejel na 7. redni seji dne 11.12.2019 in bil 
objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku (v nadaljevanju MUV) številka 27/2019. V nadaljevanju 
je občinski svet sprejel tri spremembe proračuna in sicer prvo spremembo proračuna na 8. seji dne 
11.03.2020 (MUV št. 5/2020), drugo spremembo proračuna na 9. seji dne 27.05.2020 (MUV št. 
15/2020) in  tretjo spremembo proračuna na 10. seji dne 09.09.2020 (MUV št. 22/2020). Občinski svet 
je v letu 2021 sprejel tudi tri rebalanse in sicer prvi rebalans na 12. seji dne 24.03.2021 (MUV št. 
8/2021),  drugi rebalans na 13. seji dne 05.05.2021 (MUV št. 10/2021) in tretji rebalans na 15.seji dne 
20.10.2021 (MUV št. 24/2021). V proračunu in spremembah proračuna Občine Sveta Ana so bili 
načrtovani vsi predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki Občine 
Sveta Ana za leto 2021. Sprejeti proračun je temeljni dokument delovanja občine. V tem dokumentu 
so zajete vse zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja posameznih proračunskih 

uporabnikov, opredeljeni so letni cilji na različnih proračunskih področjih. Po preteku poslovnega leta 
mora občina pripraviti zaključni račun svojega proračuna.  
 
Pravne podlage za pripravo zaključnega računa so:  
- 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),  

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih proračunskih 
uporabnikov (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),  

- 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), - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – 
ZUE), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 
104/10, 104/11, 86/16, 80/19),  

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 108/13), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 
112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

- 101. člen Statuta Občine Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik št. 8/2019). 

 

Definicija zaključnega računa proračuna (96. člen ZJF): ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE je akt 

občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi 

izdatki občine za preteklo leto Zaključni račun zajema tudi obrazložitve zaključnega računa, katerega 

sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj od plana. 
Neposredni uporabniki proračuna moramo predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko in 
poslovno poročilo, na AJPES, do zadnjega dneva v mesecu februarju za preteklo leto. Na osnovi 
računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan pripravil predlog 
Zaključnega računa proračuna Občine Seta Ana za leto 2021, ki ga je že predložil na Ministrstvo za 
finance. Župan daje predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Ana v sprejem Občinskemu 
svetu. O sprejemu Zaključnega računa občine bo župan obvestil Ministrstvo za finance, najkasneje v 
30. dneh po njegovem sprejemu. 



 
5 

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2021  
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - 
odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 98. 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) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 68/2019 ) je 
Občinski svet Občine Sveta Ana sprejel  
 

ZAKLJUČNI RAČUN  

PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2021 

1. člen 
 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021. 

2. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem 

delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oz. prejemkov in 

izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. 

V posebnem delu pa je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 

Sveta Ana za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem 

je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 

tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 

3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021 izkazuje: 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   

KONTO NAZIV ZNESEK V EUR 

   

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.040.510 

   

 Tekoči prihodki (70+71) 2.347.664 

70 Davčni prihodki (700+703+704) 2.013.087 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.888.717 

703 Davki na premoženje 86.107 

704 Domači davki na blago in storitve                38.263                  

   

71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 334.577         

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 59.929     

711 Takse in pristojbine 3.598  

712 Globe in denarne kazni 1.034    

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 63.864                    

714 Drugi nedavčni prihodki 206.152    
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72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 311.842 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 126.160 

721 Prihodki od prodaje zalog                        0       

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  

 

185.682 

 

73 Prejete donacije (730+731) 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

   

74 Transferni prihodki (740+741) 381.004 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 337.612 

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU 43.392 

   

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.802.410 

   

40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 784.854 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 268.858 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 43.064 

402 Izdatki za blago in storitve 422.932    

403 Plačila domačih obresti 0 

409 Rezerve   50.000                         

   

41 Tekoči transferi  (410+411+412+413)                774.056 

410 Subvencije 16.048                       

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                540.891     

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 30.373    

413 Drugi tekoči domači transferi                186.744 

   

42 Investicijski odhodki (420) 1.214.049 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.214.049 

   

43 Investicijski transferi (430) 29.451 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 22.804 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

 

6.647                        

   

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI 

            PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 

238.100 

 

   

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

   

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  

0 

   

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751) 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 

 

0 
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 V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

   

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

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev 

 

0 

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

0 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

    

 VII. ZADOLŽEVANJE 250.000 

   

50 Zadolževanje (500) 250.000 

500 Domače zadolževanje 250.000 

   

 VIII. ODPLAČILO DOLGA  114.497 

   

55 Odplačilo dolga (550) 114.497 

550 Odplačilo domačega dolga 114.497 

   

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

       373.603 

 

   

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 

 

135.503 

   

 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) -238.100 

   

 XII.  SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 70.353 

4. člen 

 
Ostanek sredstev na računih konec leta 2021 se vključi v Proračun Občine Sveta Ana za leto 2022. 
 

5. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021 se objavi na spletni strani občine in v 
Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 410-0006/2022 
Datum:        Silvo SLAČEK  

     Župan 
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3. PREDSTAVITEV OBČINE  

 

3.1 Osnovni podatki o občini  
 

Grb Občine: 
 

 
 
Naziv: Občina Sveta Ana 
Naslov: Sv. Ana v Slov. goricah 17,  2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
Telefon: 02/729 58 80 

 
Spletna stran: www.sv-ana.si 
E-naslov: obcina@sv-ana.si 
 

Slika 1: Spletna stran občine 
 

 
 

Šifra dejavnosti: 84.110 – splošna dejavnosti javne uprave 
Davčna številka: SI59385081 
Matična številka: 1332074000 
Številka proračunskega uporabnika: 76805 
Leto ustanovitve: 1998 
Podračun, odprt pri Banki Slovenije: SI56 0110 0010 0018 188 
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Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih  Slovenskih goric. Večji del občine 
s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija.  Na gričevnatih slemenih v 
poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu  od 240 m do 404 m in na  površini 37,2  
km2  razprostira dvanajst vasi.  
 
Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, 
Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna 
območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive. Tudi 
Občina Sveta Ana je preživela različna zgodovinsko - politična obdobja. Cesarska oblast na Dunaju je 
leta 1850 razglasila  sedanje vasi za občine. Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je v letu 1934 
združila tedanje majhne občine v Občino Sv. Ana v Slov. goricah, ki je delovala do leta 1955. Leta 1955 
je tedanja oblast preimenovala Občino Sv. Ana v Slov. goricah v krajevno skupnost Zg. Ščavnica in 
krajevno skupnost Lokavec. Obe novo nastali krajevni skupnosti  so priključili v Občino 
Lenart.  Prebivalci krajevne skupnosti Zg. Ščavnica  so na referendumu leta 1993 krajevno skupnost Zg. 
Ščavnica preimenovali v krajevno skupnost Sv. Ana v Slov. goricah. Sedanja oblika občine Sveta Ana pa 
je nastala leta 1998 z združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v Slov. goricah in Lokavec.  
 
V občini je 727 gospodinjstev s  2.323 prebivalci. Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko 
dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali  prebivali so zaposleni 
v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo 
in različne obrti. 
 

Slika 2: Zemljevid Občine Sveta Ana 
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Slika 3: Število prebivalcev na dan 31.12.2021 
 

 
Vir: SURS 
 
Domačini se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom. Poleg kmetijstva in različnih dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji ( peka kruha, peciva in drugih dobrot, rastlinska pridelava idr.), se je v zadnjih letih povečala 
storitvena dejavnost s področja trgovine, avtomehanična, gostinstva, mizarstva… 
 
V mesecu juliju je v Občini Sveta Ana najbolj veselo, ko praznuje farni praznik »žegnanje«, ali kot radi 
rečejo »Anino«. Sveta Ana po katerem je kraj dobi tudi ime, je zavetnica proti revščini, in proti nevihti. 
V tem času se praznuje občinski praznik, ki ga proslavijo z občinsko proslavo in drugimi spremljajočimi 
prireditvami, združenimi pod imenom »Anino«. 
 
Temelji sodobne šole pri Sv. Ani so bili postavljeni v šolskem obdobju 1970/71. Število otrok na takratni 
centralni šoli (1885 sezidana nekdaj samostojna šola v Lokavcu je bila priključena 1964 kot podružnica 
Lokavec) je naraščalo. 1973 leta se je odprlo gradbišče, kjer se je začela graditi sedanja šola. Pouk v 
novi šolski zgradbi, ob njej je stala tudi šolska telovadnica se je pričel 1974/75. Prvega oktobra 1993 je 
šola dobila naziv OŠ Sv. Ana v Slovenskih goricah. S priključitvijo vrtcev (vrtec Sv. Ana in vrtec Lokavec) 
k šoli se 1999 spremeni ime šole v JVI in VVZ OŠ Sveta Ana. Od leta 2008 (september) ima šola skupaj 
z vrtcem ime: OŠ Sveta Ana. 
 
Osnovno zdravstveno dejavnost opravlja zasebna zdravstvena ambulanta Ivan Mitrović, dr. med. spec.. 
Lekarniška dejavnost pa je organizirana v bližnjem Lenartu. 
 
Za požarno varnost skrbi Prostovoljno gasilsko društvo Sveta Ana. Občina v okviru ustave in zakona 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz 
državne pristojnosti, ki so po njene, predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom. Občina v skladu 
z zakonom poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja ter v okviru sistema javnih 
financ določa svoj proračun. 
 
 V občini so dejavna številna društva, ki sooblikujejo pestro družbeno življenje: Kulturno društvo Sveta 
Ana, Športno društvo Sveta Ana, Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Ana, Prostovoljno gasilsko 
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društvo Sveta Ana, Društvo vinogradnikov Sveta Ana, Turistično društvo Sveta Ana Čebelarsko društvo 
Sveta Ana Društvo upokojencev Sveta Ana, Občinska organizacija rdečega križa Sveta Ana in Krajevna 
organizacija rdečega križa Lokavec, Lovska družina Sveta Ana, Twirling klub Aninih mažoretk, Mladinski 
kulturni klub Kulturna zadruga Sveta Ana, Društvo konjenikov Srebrni jezdec.  
 
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, lokalnimi 
skupnostmi in državo. Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti. V 
ta namen ustanavlja zveze, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za opravljanje skupnih 
zadev. 

3.2 Organi občine 

 
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z 
zakonom in statutom. Člani občinskega sveta in župan so občinski funkcionarji. Za opravljanje občinskih 
funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plačila za opravljene funkcije. Najvišje ovrednotena 
funkcija v občini je funkcija župana. 
 

Slika 4: Organigram občine 

      
 
 
 
 
                 
  
 
     
           
 
 
                            
 
 
             
 
 
                
 
 
              
 
 
      
 
     
      
 
     
      

Občina Sveta Ana 

NADZORNI ODBOR ŽUPAN OBČINSKI SVET 

PODŽUPAN KOMISIJE OS 
ODBORI OS 

OBČUNSKA UPRAVA 
Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja Odbor za družbene dejavnosti 

Direktor UO Statutarno pravna komisija Odbor za okolje in prostor   

Višji svetovalec za finance  

Komisija za šport 

 Svetovalec za družbene dejavnosti  
kulturo in turizem 

Komisija za priznanja in nagrade 

Svetovalec za splošne zadeve in civilno 

zaščito 

Odbor za razpolaganje s 
požarno takso 

Višji referent za okolje in prostor 

Režijski obrat – vzdrževalec, upravnik 
ŠD 
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3.2.1 Župan  
 
Župan predstavlja in zastopa občino in je odgovoren za izvrševanje proračuna. Izvolijo ja državljani 

Republike Slovenije, ki majo stalno prebivališče v občini. Mandatna doba župana traja štiri leta. Župan 

Občine Sveta Ana je Silvo Slaček, ki funkcijo opravlja že četrti mandat. Funkcija župana ni združljiva s 

funkcijo občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi 

ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. 

3.2.2 Občinski svet 

 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 

Občinski svet sestavljajo naslednji svetniki: 
- Drago Ruhitel, 
- Bernarda Potočnik, 
- Dušan Kokol, 
- Breda Špindler, 
- Viktor Kapl, 
- Karl Škrlec, 
- Martin Breznik, 
- Silvo Nikl, 
- Roman Režonja 

 
Mandat članom občinskega sveta začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta in traja 
od prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge 
splošne akte ter poslovnik občinskega sveta. Člani občinskega sveta opravljajo funkcijo nepoklicno. 

 

3.2.3 Nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe občine. Nadzorni odbor opravlja nadzor 
nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 
občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni 
odbor šteje tri člane: Gabrijela Konrad, Feliks Berič in Milan Rajter. 

 

3.2.4 Odbori in komisije 
 
Odbori in komisije občinskega sveta so delovna telesa občinskega sveta. Občinski svet je imenoval 
naslednje odbore, ki imajo tri ali štiri člane: 

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Breda Špindler – predsednica,  člana: 
Martin Breznik in Dušan Kokol. 

- Statutarno-pravna komisija: Marin Breznik – predsednik, člana: Viktor Kapl in Darinka Šnajder. 
- Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo: Viktor Kapl – predsednik, člani: Karl Škrlec, Franc 

Bruher in Janez Branclj.  
- Komisija za šport: Dušan Kokol – predsednik, člana: Nino Kastelic in  Andrej Zemljič. 
- Odbor za družbene dejavnosti: Bernarda Potočnik – predsednica, člani: Dušan Kokol, Katica 

Bauman in Ivanka Zemljič.  
- Komisija za priznanja in nagrade: Breda Špindler – predsednica, člani: Drago Ruhitel, Nataša 

Dregarič in Angela Kirbiš. 
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- Odbor za razpolaganjem s požarno takso: Drago Ruhitel – predsednik, člana: Karl Škrlec in 
Gregor Bauman. 

 

3.2.5 Občinska uprava 
 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na 
delovnih področjih, ki so določeni v okviru odloka. Občinska uprava zagotavlja: 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog, 
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in 

drugih udeležencev v postopku in 
- sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
 

Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Sveta Ana z Odlokom o  organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Sveta Ana (MUV, 4/2011), ustanovljen organ občinska uprava. 

 
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega 
področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, je določeno s pravilnikom o sistemizaciji 
delovnih mest v občinski upravi. 
 
Na dan 31.12.2021 je zaposlenih sedem oseb ter ena oseba za polovični delovni čas, in sicer: 

- Renata Trajbar Kurbus – direktorica občinske uprave, 
- Irena Golob – višja referentka  za okolje in prostor, 
- Stanka Ferš – višja svetovalka za finance, 
- Anita Rojko – svetovalka za splošne zadeve in civilno zaščito, 
- Petra Golob – svetovalka za družbene dejavnosti, kulturo in turizem, 
- Darko Štumberger – vzdrževalec, 
- Majda Pomberg – upravnica športne dvorane, 
- Erika Dragar – čistilka (zaposlene za 4 ure). 

 
Občinska uprava Občine Sveta Ana je imela v letu 2021 sistemiziranih osem delovnih mest, od tega 
imamo na dan 31.12.2021 zasedeno šest delovnih mest. 

 
Tabela 1: Zaposleni na dan 31.12.2021 

 
Položajno  Direktor občinske uprave  1 

Uradniško  Višji svetovalec za pravne zadeve  nezasedeno 

Uradniško  Višji svetovalec za finance 1 

Uradniško  Višji referent za prostor 1 

Uradniško  Svetovalec za družbene dejavnosti, kulturo in 
turizem 

1 

Uradniško  Svetovalec za splošne zadeve in civilno zaščito  1 

Strokovno-tehnično  Vzdrževalec IV (II) 1 

Strokovno-tehnično  Vzdrževalec II nezasedeno 
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Strokovno-tehnično Upravnik V. 1 - za določen čas1 

Strokovno -tehnično Čistilka 1 za določen 
polovični delovni čas1 

 
3.2.6 Organi skupne občinske uprave 
 
V okviru skupne občinske uprave Občine Sveta Ana z drugimi občinami ustanoviteljicami (Benedikt, 
Cerkvenjak, Duplek , Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju Maribor, Miklavž na Dravskem 
polju, Pesnica, Reče – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
in Šentilj) ustanovila organ skupne občinske uprave: Medobčinski inšpektorat, redarstvo in revizija. 
 
Medobčinska inšpekcija izvaja nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in v vodi inšpekcijske in 
prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. Nadzoruje izvajanje določb odlokov: 

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

 
Občinski redarji Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi in na podlagi programa varnosti občin 
ustanoviteljic, skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red na območju občin 
ustanoviteljic in so pristojni: 

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet, 
- varovati ceste in okolje, 
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 
- skrbeti za varnost na javnih poteh rekreacijskih in drugih površinah , 
- vzdrževati javni red in mir, 
- voditi prekrškovne postopek v skladu z zakonom, 
- opravljati nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, s katerimi 

se prekrški slikovno dokumentirajo. 
 

Poglavitne naloge notranje revidiranja so:  
- nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev in premoženja 

občine,  
- preverjanje spoštovanje zakonov, drugih predpisov, razvojnih politik, ciljev, načrtov, 

programov in postopkov,  
- preverjanje primernosti in učinkovitosti notranjih kontrol in nudi pomoč pri njihovem 

razvijanju, predlaganje ukrepov za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje poslovanja, nadzor 
nad izvajanjem finančnega in materialnega poslovanja občine. 

                                                           
1 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. 
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3.3 Dejavnosti občine 
 
Naloge občine so opredeljene v Statutu Občine Sveta Ana. Občina samostojno opravlja lokalen 
zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom in zakoni, zlasti pa: 

- upravlja občinsko premoženje, 
- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, 
- skrbi za lokalno javno službo, 
- zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost, 
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in 

družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,  
- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, 
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
- upravlja, gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in druge javne poti, površine za pešce in 

kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo,  
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, ureja 

javni red v občini… 

 
3.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v letu 2021 
 

3.4.1 Področje javne uprave in splošnih zadev 
 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
Kolektivna pogodba za javni sektor, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad delovnih teles 
Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračil stroškov Občinskega sveta, Sklep o 
načinu financiranja političnih strank v Občini Seta Ana. 
 
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na 
naslednjih področjih: 

 
KADROVSKE ZADEVE:  
 
V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2021 in drugih ukrepih 
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) in v skladu z določili Uredbe o napredovanju javnih 
uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09), v letu 2021 ni bilo 
napredovanj.  
 
Občina je imela v letu 2021 s strani Zavoda RS za zaposlovanje iz naslova ukrepa aktivne politike 
zaposlovanja, odobrene dva programa javnih del. Program: Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter 
občinskih cest, se je izvajal v času od 01.02.2021 do 31.12.2021 in zaposloval tri javne delavce.  
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NORMATIVNO-PRAVNO ZADEVE: 
 
Na tem področju je občinska uprava v letu 2021 pripravila naslednje pravne akte: 
 

Slika 5: Objavljeni sprejeti aktiv v letu 2021 

 

 
 
UPRAVNE ZADEVE:  
 
V skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, skrbimo za urejenost in primerno 
hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki nastaja pri delu organa, hranimo ga tako v papirnati 
kot v digitalni obliki. V letu 2020 smo prešli na nov program spremljanja dokumentiranega gradiva 
ODOS. Sistem za javne ustanove omogoča enostaven zajem, klasifikacijo, distribucijo, obdelavo, 
elektronsko potrjevanje in podpisovanje ter hrambo dokumentacije. Javnim ustanovam zagotavlja 
poslovanje skladno z upravnim postopkom.  
 
Zaposleni ažurno spremljajo možnosti za izobraževanje, po svoji oceni se udeležujejo seminarjev in 
drugih vrst izobraževanj, pri čemer je potrebno paziti na izdatke tudi v zvezi s tem. Kljub temu 
ocenjujemo, da v maksimalni meri zagotavljamo potrebe po izobraževanju strokovnega kadra. 

 
Cilji:  
- racionalno zagotavljanje pogojev za nemoteno delo uprave,  
- zagotavljanje strokovnih in materialnih pogojev za nemoteno in konstruktivno delo uprave. 
 

3.4.2 Občinsko premoženje  
 

3.4.2.1 Občinsko nepremično premoženje 

Občinski svet Občine Sveta Ana je v skladu z določili Zakon o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20) je na 7. seji 

Občinskega sveta Občine Sveta Ana, dne 11. 12. 2019 sprejel Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
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lokalne skupnosti za leto 2020. Načrt ravnanje je bil dopolnjen s sprejemom Odlokov rebalansa 

proračuna Občine Sveta Ana: 

- Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti za leto 2021 z dne 24. 

3. 2021 

Sprejet Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti je bil podlaga za izvedbo posameznih 

postopkov pridobivanja in razpolaganja s premoženjem v letu 2021. 

Tabela 2:Pridobitve in odtujitve nepremičnega premoženja v letu 2021 
 

Zap. 
št. 

Šifra in  
ime k. o. 

 

Parcelna  
številka 

Površina  Površina 
dela stavbe  

Naslov dela 
stavbe 

Metoda 
razpolaganja 

Vrsta 
pravnega 
posla 

Pogodbena vrednost v 
€ 

1. 507 – 
Lokavec  

78/26 868 / Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Nezazidano 
stavbno - 
prodaja 

Prodajna 
pogodba  
25.8.2021 

10.492,64 

2. 507 – 
Lokavec  

78/25 1062  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Neposredna 
pogodba – 
prodaja 

Prodajna 
pogodba  
25.8.2021 

12.622,76 

3. 507 – 
Lokavec  

78/10 1208  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Neposredna 
pogodba  - 
prodaja 

Prodajna 
pogodba  
25.8.2021 

14.225,84 

4. 507 – 
Lokavec  

78/27 967  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Neposredna 
pogodba - 
prodaja 

Prodajna 
pogodba  
25.8.2021 

11.579,66 

5. 507 – 
Lokavec  

78/14 1197  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Neposredna 
pogodba - 
pridobitev 

Prodajna 
pogodba  
25.8.2021 

14.150,10 

6. 507 – 
Lokavec  

78/23 838  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Neposredna 
pogodba - 
prodaja 

Prodajna 
pogodba z 
dne 30. 8. 
2021 

10.163,30 

7. 507 – 
Lokavec  

78/17 1042  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Neposredna 
pogodba - 
prodaja 

Prodajna 
pogodba z 
dne 25. 8. 
2021 

11.162,84 

8. 507 – 
Lokavec  

78/13 1009  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Javno zbiranje 
ponudb 

Prodajna 
pogodba z 
dne 15. 6. 
2021 

11.078,82 

9. 507 – 
Lokavec  

78/15 922  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Neposredna 
pogodba - 
prodaja 

Prodajna 
pogodba z 
dne 3. 3. 
2021 

11.085,60 

10.507 – 
Lokavec 

78/22 819  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Neposredna 
pogodba - 
prodaja 

Prodajna 
pogodba z 
dne 8. 7. 
2021 

9.954,70 

11.508 – 
Rožengru
nt  

371/2 304  Kmetijsko 
zemljišče  

Objava na 
oglasni deski  
UE 

Prodajna 
pogodba z 
dne 13. 1. 
2021 

608,00 

12.513  
Krember
k  

354/4 
354/5 

89 
368 

 Kmetijsko 
zemljišče in 
del stavbno 
zemljišče  

Objava na 
oglasni deski 
UE 

Prodajna 
pogodba z 
dne 14. 1. 
2021 

736,00 

13.524 – 
Žice 

457/1 6784  Kmetijsko 
zemljišče 

Objava na 
oglasni deski 
UE 

Prodajna 
pogodba 
1. 2. 2021 

6.784,00 

14.509 – Zg. 
Ščavnica 

323/3 1235  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Neposredna 
pogodba - 
prodaja 

Prodajna 
pogodba, 
3. 9. 2021 

23.100,00 

15.509 – Zg. 
Ščavnica 

372/3 994  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Neposredna 
pogodba - 
prodaja 

Prodajna 
pogodba,1
8.10. 2021 

20.700,00 
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Zap. 
št. 

Šifra in  
ime k. o. 

 

Parcelna  
številka 

Površina  Površina 
dela stavbe  

Naslov dela 
stavbe 

Metoda 
razpolaganja 

Vrsta 
pravnega 
posla 

Pogodbena vrednost v 
€ 

16.509 – Zg. 
Ščavnica 

372/4 931  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Neposredna 
pogodba - 
prodaja 

Prodajna 
pogodba, 
27.10. 
2021 

19.450,00 

17.509 – Zg. 
Ščavnica 

323/1 1372  Kmetijsko 
zemljišče 

Objava na 
oglasni deski 
UE 

Prodajna 
pogodba, 
7.12. 2021 

3.400,00 

18.515 – Zg. 
Ročica 

107/11 50  Nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

Neposredna 
pogodba - 
prodaja 

Prodajna 
pogodba, 
30.11. 
2021 

1.061,40 

19.515 - Zg. 
Ročica 

90/60 
 

81,80 377-9 
Del 
stavbe 

Krivi Vrh 
4a, Sveta 
Ana 

Javno zbiranje  Prodajna 
pogodba, 
9. 9. 2021 

88.000,00 del iz 
najemnine 

20.515 - Zg. 
Ročica 

1022, 
918, 
915/9 

   Pogodba o 
služnostni 
pravici 92-
028/21 

 služnost 

21.524- Žice  573/2 
573/3 

   Pogodba o 
služnostni 
pravici 92-
310/21 

 služnost 

22.509 – Zg. 
Ščavnica  

1002/17    Pogodba o 
služnostni 
pravici 92-
225/21 

 služnost 

23.509 – Zg. 
Ščavnica 

1017/1    Pogodba o 
služnostni 
pravici 92-
225/21 

 služnost 

24.507 - 
Lokavec 

117/9 
434/1 

   Pogodba o 
služnostni 
pravici 92-
437/21 

 služnost 

25.514 – 
Krivi Vrh  

58/4    Pogodba o 
služnostni 
pravici  

 služnost 

26.510 – Sp. 
Draže 
Vrh 

615 
616 
614/1 

   Pogodba o 
služnostni 
pravici 92-
010/21 

 služnost 

 
3.4.2.2 Občinsko premično premoženje 

 

Občina Sveta Ana razpolaga z naslednjim premičnim premoženjem: kombi Ford Transit 350 L 
letnik 2013. Na področju premoženja smo investirali v nakup naslednje opreme in drugih 
osnovnih sredstev: scener, puhalnik, vrtalnik, nahrbtna kosilnica, škarje, pometalec smeti, 
mobilni telefon. V okolici športnega igrišča in parka generacij smo zaradi varnosti uredili video 
nadzor. 

 

3.4.2.3 Javna naročila  

 
Skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) ter ob upoštevanju ostale veljavne zakonodaje, ki ureja 
področje javnega naročanja, je Občinska uprava izvedla trinajst javnih razpisov po postopku »naročila 
mele vrednosti do 500.000,00 EUR« za izvajanje gradenj ter za izvajanje storitev. 
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Tabela 3: Seznam javnih naročil male vrednosti v letu 2021 
 

Oznaka 
obrazca 

Številka objave Naziv Vrsta 
naročila 

 

NMV2 JN006901/2021-X01 DOŽIVLJALJSKA UČNA POT: S ŠTRKOM JOŽKOM NA 
PUSTOLOVŠČINO 

Gradnje 

 

NMV1 JN007374/2021-W01 IZGRADNJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA 
OBJEKTA 

Gradnje 
 

NMV1 JN006901/2021-W01 DOŽIVLJALJSKA UČNA POT: S ŠTRKOM JOŽKOM NA 
PUSTOLOVŠČINO 

Gradnje 
 

NMV2 JN005077/2021-X01 IZVAJANJE DNEVNIH PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH 
OTROK V OŠ SVETA ANA ZA ŠOL. LTO 2021/2022 

Storitve 

 

NMV1 JN005077/2021-W01 IZVAJANJE DNEVNIH PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH 
OTROK V OŠ SVETA ANA ZA ŠOL. LTO 2021/2022 

Storitve 
 

NMV2 JN002267/2021-X01 MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST 2021 Gradnje 

 

EU 3 - SL JN003237/2021-C01 IZVAJANJE STORITEV INŽENIRINGA VKLJUČNO S 
STORITVAMI GRADBENEGA IN FINANČNEGA 
NADZORA ZA POTREBE IZGRADNJE DOMA 
STAREJŠIH DANICA SVETA ANA 

Storitve 

 

EU 15 - SL JN003237/2021-L01 IZVAJANJE STORITEV INŽENIRINGA VKLJUČNO S 
STORITVAMI GRADBENEGA IN FINANČNEGA 
NADZORA ZA POTREBE IZGRADNJE DOMA 
STAREJŠIH DANICA SVETA ANA 

Storitve 

 

NMV2 JN001463/2021-X01 UREDITEV RAZŠIRTIVE POKOPALIŠČA SV. ANA Gradnje 

 

NMV2 JN001655/2021-X01 MINIATURNA VASICA V PARKU GENERACIJ Gradnje 

 

NMV1 JN002267/2021-W01 MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST 2021 Gradnje 
 

NMV1 JN001655/2021-W01 MINIATURNA VASICA V PARKU GENERACIJ Gradnje 
 

NMV1 JN001463/2021-W01 UREDITEV RAZŠIRTIVE POKOPALIŠČA SV. ANA Gradnje 
 

 
Sklenjene so bile tudi pogodbe, za javna naročila, za katera ni potrebna objava na portalu javnih naročil 
(tako imenovana evidenčna naročila), katerih ocenjena vrednost je nižja od 40.000 EUR brez DDV za 
gradnje in nižja od 20.000 EUR brez DDV za storitev.  
 

Tabela 4: Seznam sklenjenih pogodb evidenčnih naročil v letu 2021 
 

Zap. št. 

Področje 
javnega 
naročanja 

Vrsta 
predmet
a 

Navedba predmeta 
(opis) 

Vrednos
t (brez 
DDV v 
EUR) 

Naziv gospodarskega subjekta 
(izbrani ponudnik) 

1. splošno 
področje gradnje 

Sanacija zemeljskega 
plazu pod stanovanjsko 
hišo Krivi Vrh 9 17.291,39 PGGH, d.o.o. 
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2. 
splošno 
področje gradnje 

Izvedba podpornega zidu 
in pločnika 20.489,55 Skala, Drago Kerec s.p. 

3. 
splošno 
področje gradnje 

Gradbene storitve 
(športni park) 20.585,95 PGGH, d.o.o. 

4. 
splošno 
področje storitev 

Izdelava DIIP-a za 
energetsko sanacijo OŠ 
Sv. Ana, OŠ Lokavec in 
občinska stavba 10.950 

RADIX trgovsko in storitveno podjetje 
d.o.o. 

5. 
splošno 
področje storitev Naročilo nadstreška 11.500 Tadej Lever, s.p. 

6. 
splošno 
področje storitev 

Dobava/montaža opreme 
v vrtcu 12.486 Eurodesign Apače, d.o.o. 

7. 
splošno 
področje storitev Košnja obcestnih brežin 17.775,30 Trgovina in storitve, Franc Duh s.p. 

8. 
splošno 
področje gradnje 

Izgradnja kanalizacije 
Moleh 19.641,82 PGGH, d.o.o. 

9. 
splošno 
področje storitev 

DGD + PZI za stanovanjski 
blok 19.990,60 AME, Projekt d.o.o. 

 

 

3.4.3 Sistem za zaščitno, reševanje in pomoč 
 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o 
gasilstvu.  
 
12.3.2020 je Slovenija na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila okužb 
s koronavirusom razglasila epidemijo.  
 
Slovenija je sprejela naslednje ukrepe: 

• zaprtje varstveno-izobraževalnih ustanov, 

• umirjanje javnega življenja, 

• delo na domu. 
 
Prevzem zaščitne opreme s strani Ministrstva za obrambo: 

- 29.11.2021 – 250 maska zaščitna FFP2, 2.400 maska higienska in 400 maska zaščitna kirurška.  
 
Občina je javnost obveščala na več načinov in sicer: 

- na krajevno običajen način – oglasna deska, 
- spletna stran občine, 
- Facebook občine, 
- Ovtarjeve novice (medobčinski časopis). 

 
Glede na razmere v zvezi z epidemijo smatramo, da smo ravnali preudarno brez nepotrebnih dodatnih 
zadolžitev. Občani so spoštovali ukrepe in ravnali disciplinirano.  
 
Člani civilne zaščite so aktivno spremljali dogajanja na področju uprave za zaščito in reševanje in se po 
svojih zmožnostih udeleževali aktivnosti v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem svojih članov.  
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3.4.4 Prostorsko planiranje in področje stanovanjske dejavnosti   

 
Zakonske in druge pravne podlage:  
Stanovanjski zakon, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o imenovanju in evidentiranju 
naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o 
temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov...  

 
Cilji:  
- skrb za primerno upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj  
- ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc  
- sprejetje primernega občinskega prostorskega načrta  
 
Občina Sveta Ana je v fazi izdelave dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta. V letu 2021 

se je nadaljeval postopek priprave osnutka OPN.  Pridobljena so bila mnenja, na osnovi katerih se je 

izdelal dopolnjen osnutek, ki je bil razgrnjen v času od 19.11.2021 do 20.12.2021. V času javne 

razgrnitve je bila 15. decembra organizirana javna obravnava.  Po pripravi stališč do pripomb in 

predlogov iz javne obravnave sledi sprejem stališč do pripomb in izdelava predloga OPN. Po pridobitvi 

drugih mnenj nosilcev urejanja prostora bo OPN predložen Občinskemu svetu v potrditev in sprejem. 

 

3.4.5 Spodbujanje malega gospodarstva in turizma  
 

Zakonske in druge pravne podlage:  
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o razvoju malega 
gospodarstva. 

 
Cilji:  
- povečati prepoznavnost občine  
- privabiti turiste in obiskovalce  
- spodbuditi podjetništvo in samozaposlovanje občanov 
 
S projektom Miniaturna vasica smo fazno nadaljevali urejanje prostora pod OŠ Sveta Ana, v sklopu že 
obstoječih športnih objektov (športna dvorana, igrišče z umetno travo). 
Občina je postavila miniaturno vasico, ki prezentira značilnost podeželskega okolja. Gre za male hiške, 

ki predstavljajo značilne vaške stavbe in stavbe s promocijo lokalne turistične ponudbe (čajnica, 

kovačija, gasilski dom, cerkev…) skratka Sveta Ana v malem. Vasica je namenjena tako predstavitvi 

lokalne ponudbe, kot tudi učnim aktivnostim z možnostjo izkustvene in doživljajske pedagogike. 

Celoten projekt je vreden 75.408 €, 39.970 € je prispeval Evropski sklad za razvoj podeželja, ostalo so 

sredstva proračuna. V projektu kot partnerja sodelujeta Franc Ruhitel, nosilec dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji, in Mladinski kulturni klub, Kulturna zadruga Sveta Ana. 

Partnerja bosta v vasici izvajala delavnice, ki bodo temeljile predvsem na doživljajski in izkustveni 

pedagogiki, kar je posebej primerno za otroke, skratka poudarek bo na osveščanju o kulturni dediščini, 

zdravem načinu življenja in na medgeneracijskem druženju.  
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Slika 6: Miniaturna vasica 
 

 
 
S projektom Doživljajsko učna pot: S štrkom Jožkom na pustolovščino želi občina skupaj s partnerji 
razviti infrastrukturo, ki bo zagotavljala kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom in drugim 
obiskovalcem kraja ter nove vsebine in metode učenja za potrebe osnovnošolskega izobraževanja in 
aktivnosti v vrtcu. 

Doživljajska pot bo večinoma potekala v naravi. Začne se pri osnovni šoli in se nadaljuje v smeri 
Kremberka, proti Zg. Ščavnici. Na začetku prečka regionalno cesto, nato pa zavije na makadamsko 
javno pot, ki bo deloma asfaltirana, deloma pa utrjena v gramozu. Nadalje po tej poti zavije v gozd, v 
smeri proti lovski koči v Zg. Ščavnici. Od tu dalje se doživljajska učna pot nadaljuje po javni poti do 
regionalne ceste in ob njej vse do cilja – Osnovne šole Sveta Ana. 

Tri postojanke na poti bodo s podajanjem vsebin na kreativen način poskrbele za aktiven prenos znanja 
za vse generacije. Na prvi postojanki bodo postavljene naprave za vzpodbujanje naravnih oblik gibanja 
(hoja, tek, plezanje, skakanje, …). Namestili bomo tudi razlagalno tablo o drevesih in didaktično tablo. 
Na drugi postojanki bo imela posebno mesto učilnica na prostem, kjer bo del infrastrukture zgrajen 
tudi za proučevanje ptic, urejena pot pa bo omogočala opazovanje tudi drugih vrst avtohtonih živali. 
Na zadnji postojanki bo prostor za počitek in za povzemanje vtisov. 

Vrednost projekta znaša nekaj manj kot 99.000 €. Pri tem bo dobrih 63.000 € zagotovila Občina Sveta 
Ana, nekaj več kot 1.400 € Lovska družina Sveta Ana, 1.100 € gostilna Eder, slabih 33.000 € pa 
predstavljajo sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
 

Slika 7: Doživljajsko učna pot: S štrkom Jožkom na pustolovščino 
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Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev:  
Na področju turizma se trudimo, da vsako leto naredimo korak naprej v promociji in povečanju 
aktivnosti, ki pospešujejo turistično dejavnost. Področju turizma še naprej nadgrajujemo z 
sodelovanjem in interesa občanov.  
 

3.4.6 Kmetijstvo 
 
Zakonske in druge pravne podlage:  
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, 
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v 
Slovenskih goricah.  
 

Cilji:  
- ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva na podeželju 
- preprečevanje zaraščanja in opuščanja kmetijskih zemljišč  
- spodbujati delovanje društev s področja kmetijstva  

 

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 in sprejetega odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo. Sredstva je prejela Lovska družina Sveta Ana. 

 

Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev:  
Na kmetijskem področju sledimo zastavljenemu cilju spodbujati razvoj kmetijstva in kmetijskih 
dejavnosti v občini. 

 
3.4.7 Programi v kulturi  
 

Zakonske in druge pravne podlage:  
Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v 
občini Sveta Ana.  
 

Cilji:  
- občanom čimbolj približati želeno literaturo  
- obogatiti knjižnični fond 
- pomoč pri uresničevanju programa kulturnih društev  
- vzpodbujati kulturno delovanje in udejstvovanje v kraju  
- sofinancirati kulturne prireditve in s tem vzpodbujati kulturno življenje  
- ureditev primernega kulturnega doma za kulturno in društveno življenje v občini  
 

Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev:  
Občina zagotavlja knjižnično dejavnost svojim občanom. V ta namen sofinancira delovanje Knjižnice 
Lenart in izpostavo Sveta Ana, kar vključuje nakup knjižnega in drugega gradiva ter materialne stroške 
delovanja knjižnice. Občina prav tako nameni sredstva za nakup knjig za šolsko knjižnico, ki je 
namenjena mlajšim občanom.  
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V okviru ljubiteljske kulture občina nameni del sredstev za sofinanciranje Javnega sklada RS za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti.  
 
Financiranje kulturne dejavnosti je v letu 2021 ostalo na enaki ravni kot leta 2020. V letu 2021 je zaradi 
epidemije bilo izvedenih manj prireditev. 

 

3.4.8 Šport  
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o športu, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveta 
Ana  
 
Cilji:  
- primerno vzdrževan športni park  
- občanom omogočiti športno udejstvovanje in koristno preživljanje prostega časa  
- pomoč pri uresničitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem vzpodbujanja 

interesnih dejavnosti občanov  
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev:  
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveta Ana in Letnim 
programom športa za leto 2021, je občina izpeljala javni razpis za sofinanciranje programov športa, s 
čimer je zagotovila sredstva za uresničitev športnih programov. Obseg financiranja je glede na leto 
2020 ostalo na enaki ravni. Poleg izvajanja športnih programov, ki so usmerjeni predvsem v razvoj 
mladih na področju športa, občina skrbi tudi za urejenost športnega parka (čiščenje, košnja in druga 
opravila), za katerega je zadolžen zaposlen delavec v režijskem obratu občine. 
 

3.4.9 Osnovnošolska in predšolska vzgoja 

  
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 lokalni samoupravi… 
 
Cilji:  
- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom v vrtcu  
- nuditi vzgojno varstvo vsem zainteresiranim staršem  
- vzdrževanje objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s področja 

izvajanja predšolske vzgoje  
- zagotoviti materialne pogoje za nemoten potek učnega procesa  
- zagotoviti izvajanje nadstandardnega programa v osnovni šoli (zgodnje učenje tujega jezika…)  
- učencem, ki so bolj oddaljeni od šole, v skladu z zakonom, zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim 

prevozom 
 
Osnovni šoli Sveta Ana so se zgotovila sredstva za izvajanje osnovnošolskega programa in programa 
predšolske vzgoje. Prav tako so se zagotovila sredstva za preureditev previjalnice v vrtcu.  
V letu 2020 je občina pričela z investicijo izgradnja prizidka k vrtcu. Investicija se je zaključila v avgustu 

2021 in 1.9.2021 je vrtec bil predan namenu vzgojnega izobraževanja. Realizacija investicije je 425.104 

€. Dozidavo vrtca Sveta Ana bo v višini 195.829 € sofinanciral državni proračun. 
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Slika 8: Izgradnja prizidka vrtca 
 

 

 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev:  
Postavljeni cilji so bili uresničeni. Občina zagotavlja sredstva za materialne stroške JVIZ in VVZ OŠ Sveta 
Ana. Poleg stalnih stroškov, financira tudi nadstandardne programe: tekmovanje učencev v 
znanju,…Občina vsakoletno nameni šoli sredstva za nujno potrebna investicijsko-vzdrževalna dela in 
sredstva za nakup računalniške opreme.  
 
Občina je tako kot do sedaj, tudi v letu 2021 financirala varstvo vozačev in regresirala šolske prevoze. 
Tudi cilji s področja predšolske vzgoje so bili uresničeni. Gre za zagotavljanje sredstev za plačila razlike 
med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec v Sveti Ani, pa tudi za vrtce v drugih občinah, 
katere obiskujejo naši otroci (občani).  
 
Težave zaradi vsakoletnih rastočih stroških tudi na segmentu izobraževanja, predvsem iz naslova 
investicijskega vzdrževanja šole in vrtca, pa tudi plačila razlike do ekonomske cene vrtca na eni strani, 
vsakoletno zmanjševanje prihodkov iz naslova povprečnine na drugi strani, nas še naprej silijo k temu, 
da iščemo možnosti zmanjševanja stroškov na primerljivo in optimalno raven. V pričakovanju državnih 
ukrepov za zmanjševanje stroškov občinam vidimo tudi na tem področju potrebo po uvedbi določenih 
sprememb. 

 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev:  
Postavljeni cilji so bili uresničeni. Občina zagotavlja sredstva za materialne stroške JVIZ in VVZ OŠ Sveta 
Ana. Poleg stalnih stroškov, financira tudi nadstandardne programe: tekmovanje učencev v znanju, 
šola v naravi,…Občina vsakoletno nameni šoli sredstva za nujno potrebna investicijsko-vzdrževalna dela 
in nakup opreme.  
 

1.4.10 Izvajanje programov socialnega varstva   

 
Zakonske in druge pravne podlage:  
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Sklep o višini 
enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka.  
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Cilji:  
- zagotavljanje izvajanja nalog Centra za socialo delo Lenart, ki jih koristijo pomoči potrebni občani – 

pomoč družini na domu, pomoč starejšim na domu, svetovanja in druge oblike pomoči,  
- omogočiti institucionalno varstvo vsem invalidom in starejšim občanom, ki ne zmorejo živeti sami in 

nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa Zakon o socialnem 
varstvu , 

- vzpodbuda rojstev v obliki finančne nagrade za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka in 
- pomoč pri uresničevanju programov Rdečega križa, ki izvaja razne oblike pomoči občanov, ki so 

pomoči potrebni. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev:  
Stroški programov socialnega varstva se zaradi gospodarske krize iz leta v leto povečujejo. Občina tako 
zagotavlja sredstva za izvajanje nalog CSD Lenart, sredstva za izvajanje programov Območne in 
krajevne organizacije Rdečega križa. Velik del sredstev predstavljajo tudi stroški domskega varstva 
invalidov in ostarelih občanov v domovih. Občina zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje 
brezposelnim osebam in osebam, ki si tega s svojimi prihodki ne morejo privoščiti. Takih občanov je na 
žalost iz leta v leto vedno več, kar se odraža tudi v strukturi občinskih odhodkov – povečevanje stroškov 
za tekoče transfere in zmanjšanje sredstev za investicijske namene. Menimo, da smo v letu 2021 glede 
na dane možnosti bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. 
 

1.4.11 Področje komunalne dejavnosti  

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok 
o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Zakon o varstvu okolja, Zakon o pokopališki 
in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 
 
Cilji:  
- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vseh letnih časih in ob vsakem vremenu,  
- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu,  
- zmanjšati stroške vzdrževanja, predvsem krpanje lukenj na cestišču, bankine ipd., 
- omogočiti vsem gospodinjstvom možnost priključitve na javni vodovodni sistem in 
- primerno vzdrževani pokopališči in mrliška veža. 
 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev:  
V letu 2021 smo zagotovili nemoteno prevoznost vseh občinskih cest, z zagotavljanjem sredstev za 
izvajanje zimske službe (pluženje in posipavanje). Redno vzdrževanje občinskih cest in košnja 
obcestnega pasu se je izvajala po načrtu. Občina je na področju vzdrževanja občinskih cest v letu 2021 
namenila glavnino namenskih sredstev za popravilo dotrajanih asfaltiranih cest. Izvedli smo krpanje 
večjih posedkov in mrežastih razpok na vseh lokalnih cestah in javnih poteh, s tem smo v veliki meri 
izboljšali prevoznost dotrajanih cest na območju celotne občine. 
 
Izvedli smo modernizacijo naslednjih odsekov javnih poti in ureditev ulic;  JP 704-152 Sveta Ana – 
Ruhitel – Kocbek , JP 704-171 Zg.Ščavnica – Irgolič, JP 704-411 Zg.Ščavnica – Slaček, JP 704–561Zg. 
Ščavnica – Mlasko, JP Zg.Ščavnica –Nasova, Ureditev ulice Krivi Vrh, Ureditev ulice Kremberk (Nemeš), 
Ureditev ulice Ledinek.  
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Slika 9: Asfaltiranje občinskih cest in ulic 

 

 

 
 
Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih voda, se izvajajo redni pregledi kanalizacijskega sistema 
in čistilnih naprav z monitoringi, ter redna vzdrževalna dela na sistemu. Občina Sveta Ana ima tri čistilne 
naprave in sicer: 

- centralna čistilna naprava v Zg. Ročici, 
- čistilna naprava Ledine in  
- čistilna naprava v Lokavcu. 

 
V letu 2021 smo nadaljevali z izgradnjo kanalizacije in sicer izgradnjo kanalizacijskega kanala 7.0 in 
izvedbo sekundarne kanalizacije Zg. Ščavnica – Krivi Vrh. 
 
Na področju oskrbe s pitno vodo smo izvajali vzdrževanje vodooskrbne infrastrukture v skladu s 
sprejetim Planom investicij in vzdrževanja infrastrukturnih vodooskrbnih objektov za leto 2021. Zgradil 
se je vodovod v naselju Krivi Vrh v dolžini 100 m. Izvedli smo zamenjave in popravilo hidrantov. 
 
Projekt »Ureditev razširitve pokopališča Sveta Ana«, vrednost investicije znaša 207.413 €. Širitev 
pokopališča se izvaja na pobočju hriba, južno od obstoječega pokopališča in ob cesti proti vzhodu. 
Izvede se širitev klasičnih pokopov v zemljo, žarnih pokopov, posipa pepela in parkirnih površin. 
Investicija se izvaja v dveh sklopih v letu 2021 in v letu 2022.  Z razširitvijo se pridobi 48 družinskih 
grobov, 17 enodružinskih grobov, 41 talnih žar, žarni zid – 96 žarnih mest, območje za raztros pepela v 
velikosti 145 m2 in paviljon. V sklopu razširitve se uredi še 20 parkirnih mest in ureditev deponije. Uredi 
se tudi urbana oprema in poti med grobovi. Zaključek investicije je predviden konec septembra 2022. 
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Slika 10: Ureditev pokopališča 
 

 
 

3.5 Ocena notranjega nadzora javnih financ  
 
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga k Letnemu poročilu za leto 2021, ki se odda 
na AJPES do konca februarja 2022. 
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4. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2021 

 

4.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil proračun pripravljen 
 

Pri pripravi proračuna za leto 2021 smo izhajali iz ocen realizacije proračuna za leto 2020, tako na 
prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani. Prav tako smo upoštevali vse usmeritve za pripravo 
proračuna in predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna po klasifikaciji 
javnofinančnih prejemkov in izdatkov, usmeritve za strukturo proračuna (bilance, načrt razvojnih 
programov) v smislu upoštevanja Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leti 
2020 in 2021, Ministrstva za finance Republike Slovenije, z dne 03.10.2019. 
 
Pri pripravi proračuna smo upoštevali Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki zajemajo 
podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj.  
 
Ob umiranju konjunkture in negotovosti v mednarodnem okolju se je pričakovalo, da se bo 
gospodarska rast umirila na 2,8 % in bo v prihodnjih dveh letih ostala podobna (3,0 % in 2,7%).  
Pri načrtovanju odhodkov občinskega proračuna za leto 2021 smo bili še vedno restriktivni, zavedajoč 
se fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.  
 
Jesenska napoved gospodarskih gibanj je izhajala iz znižanja rasti državne potrošnje. Napoved inflacije 
je bila okoli 2 %. Predvidevali so, da bo po obdobju nizke rasti cen oz. deflacije, rast domačega in tujega 
povpraševanja okrepila predvsem rast cen storitev. 
 

4.2 Obrazložitev splošnega dela proračuna 
 

4.2.1 Bilanca prihodkov in odhodkov 
 

7 – PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI         3.040.511 € 

Realizacija prihodkov glede na veljavni proračun je bila v letu 2021 97 %. 

70 – DAVČNI PRIHODKI         2.013.016 €  

Davčni prihodki so bili realizirani 98,5 % glede na veljavni proračun.  

700 – DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK            1.886.717 € 

Gre za prihodek občine iz naslova glavarine. Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež 

dohodnine oz. drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občine. 

Glavarino izračuna Ministrstvo za finance. Realizacija: 100%.  

703 – DAVKI NA PREMOŽENJE                 86.107 € 

Davki na premoženje vključujejo davke na nepremičnine – nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 

od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. Ker so odločbe zavezancem bile izdane 
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v drugi polovici leta ( plačilo v dveh oz. treh obrokih, tretji obrok zapade v letu 2022), je na tem kontu 

nižja realizacija od načrtovane. Med to skupino davkov so evidentirani tudi davki na dediščine in darila 

in davki od prometa fizičnih oseb. Realizacija: 75,4%. 

Tabela 5: Primerjava veljavni proračun in realizacija davčnih prihodkov v letu 2021 
            

 Veljavni proračun 

2021(v €)  

Realizacija 
2021(v €)  

Indeks 
v % 

7030 Davki na nepremičnine 79.910  62.234  77,9 

7031 Davki na premičnine 130  134  103,2 

7032 Davki na dediščine in darila 6.000  3.572  59,5 

7033 Davki na promet nepremičnin in na fin. 

Premoženje 

28.220  20.167  71,5 

 

704 – DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                 38.263 €  

V tej skupini kontov je izkazana realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja – odpadne vode, 

turistična taksa in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Realizacija: 95,2 %.  

Tabela 6: Primerjava veljavni proračun in realizacija prihodkov domači davki na blago in storitve v letu 
2021 

            

 Veljavni proračun 

2021(v €)  

Realizacija 
2021 (v €) 

Indeks 
v % 

7044 Davek na posebne storitve  700  358  51,2 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in 

storitev  

39.500  37.905  96,0 

 

706 – DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI                         

V poročilu B2 in na kontu 706099 – nerazporejeni davki in prispevki, smo na dan 31.12.2021 imeli 

izkazano negativno stanje v višini – 71,08 €. Negativno stanje je posledica nerazporejenih davkov zaradi 

načina izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev, katerih nadzornik je FURS. V skladu s priporočilom 

Ministrstva za finance RS, smo opravili preknjižbo na konto 71410005 – razni drugi  prihodki. 

 

71 – NEDAVČNI PRIHODKI               334.648 € 

 

Nedavčni prihodki so bili realizirani 82,9 % glede na veljavni proračun. 

 
710 – UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                    59.929 € 
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Realizacija prihodkov od premoženja zajema prihodke od najemnin za stanovanja v lasti občine in 
poslovnih prostorov, prihodke od najemnin za vodovodno infrastrukturo v občinski lasti in prihodke iz 
naslova podeljenih koncesij. Realizacija: 77,5%. 
711 – TAKSE IN PRISTOJBINE                     3.598 € 
 
Gre za prihodke iz upravnih taks in pristojbin, ki jih lokalna samouprava zaračunava vlagateljem 
različnih vlog, skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT). Realizacija: 85,7%. 
 

712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI                    1.034 € 

Realizacija predstavlja prihodke glob za prekrške. Globe za prekrške izdaja Medobčinsko redarstvo. 
Med poglavitne naloge Medobčinskega redarstva Maribor sodijo ukrepi v primeru kršitve parkiranja 
na prometnih in drugih površinah, kadar so s tem ogroženi ranljivi udeleženci v prometu. Realizacija: 
49,7%. 
 
713 – PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                 63.864 € 

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo: prihodke od storitev za vrtec – razlika do ekonomske 
cene vrtca in plačila staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugi občini, obiskujejo pa vrtec v naši občini, 
vodarina, prihodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže. Realizacija: 72,6%. 
 

714 – DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI               206.222 € 

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od refundacij (družinskih pomočnikov, oskrbnin v zavodih), 
prispevki upravičencev pomoči na domu in komunalni prispevki občanov. Med to skupino kontov 
beležimo tudi realizacijo plačil za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in okoljsko dajatev. Realizacija: 
88,9%. 
 

72 – KAPITALSKI PRIHODKI               311.842 € 

 

Kapitalski prihodki so bili v letu 2021 realizirani 103,2% glede na veljavni proračun. 

720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                  126.160 € 

 

Realizacija se nanaša na prodajo občinskega stanovanja št. 9 in 11 na naslovu Krivi Vrh 4. Najemnika 
sta se po treh letih najema odločila za odkup stanovanja. 

 

722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED. SREDSTEV                 185.682 € 

 

Tabela 7: Seznam prodaje občinskih zemljišč v letu 2021 
 

Zap.št. Parcelna številka Katastrska občina Velikost (m2) Znesek z DDV (€) 

1. 78/10 Lokavec 1.208 14.399,30 

2. 371/2 Rožengrunt 304 620,16 

3. 457/1 Žice 6.784 6.919,68 

4. 354/4 Kremberk 89 750,72 

5. 78/22 Lokavec  819 9.954,70 

6. 78/23 Lokavec  838 10.163,30 
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Zap.št. Parcelna številka Katastrska občina Velikost (m2) Znesek z DDV (€) 

7. 78/13 Lokavec 1009 11.109,59 

8. 78/15 Lokavec 922 11.085,60 

9. 78/25 Lokavec  1062 12.648,40 

10. 78/26 Lokavec  868 10.346,56 

11. 78/27 Lokavec 967 11.526,64 

12. 78/14 Lokavec 1197 14.105,06 

13. 78/17 Lokavec 1042 12.403,16 

14. 323/3 Zg.Ščavnica 1235 23.100,00 

15. 372/3 Zg.Ščavnica 994 20.700,00 

16. 372/4 Zg.Ščavnica 931 19.450,00 

17. 372/5 Zg.Ščavnica 854 16.670,08 

18. 372/6 Zg.Ščavnica 785 15.323,20 

19. 113/3 Krivi Vrh  279 2.760,86 

20. 107/11 Zg. Ročica 50 1.305,40 

 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI               381.004 € 
 
Transferni prihodki so bili realizirani 99,1 % glede na veljavni proračun. 
 
740 – TRANSFERNI PRIHOD. IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ                  337.612 € 

 

Prihodki zajemajo sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna ministrstev za investicije in 
tekočo porabo in sicer: 

• 5.751,37 € požarna taksa, 

• 10.729,51 €  sofinanciranje (20% ) iz državne proračunske postavke 170249 PN4.4-Trajnostna 
mobilnost-14-20-ESRR-vzhod-slovenska udeležba (projekt »Kolesarske povezave«), 

• 2.443,22 € prejeta sredstva iz državnega proračuna za skupne občinske uprave, 

• 19.289,76 € Covid dodatki , 

• 118,60 € prejeta sredstva JŠRIPS ESI-kohezijski skladi, 

• 77,70 € prejeta sredstva vzdrževanje gozdnih cest, 

• 16.375,98 € prejeta sredstva iz državnega proračuna – družinski pomočnik, 

• 1.980,84 € prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, 

• 27.213,09 € sofinanciranje javnih del (ZRSzZ) in  

• 253.632,00 € prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin. 
 
Realizacija: 97,8% 
 
741 – PREJETA SRED. IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČUNA EU             43.392 € 
 
Realizirani prihodki zajemajo sofinanciranje ( 80%) iz državne proračunske postavke 170248 PM.4.4-
Trajnostna mobilnost-14-20-ESRR-vzhod-EU (projekt »Kolesarske povezave«). 
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Slika 11: Graf realizacija prihodkov 2021 
 

 
 

 
 

Slika 12: Primerjava realizacije prihodkov v letih 2020 in 2021 
 

 
 
 

 

4 – ODHODKI            2.802.410 € 
 
Realizacija odhodkov glede na veljavni proračun je bila v letu 2021 83,9 %. 

 

40 – TEKOČI ODHODKI               784.855 € 

 
Tekoči odhodki so bili realizirani 86,6% glede na veljavni proračun. Tekoči odhodki vključujejo plačila 
strokov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave, 
obresti za najete kredite ter sredstva, izločena v rezerve. 
 
400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                  268.585 € 

 
Gre za stroške osnovnih plač, dodatke za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračila 
stroškov prevoza na delo in iz dela, prehrane med delom… 

 

70-DAVČNI 
PRIHODKI; 2.013.015 

€; 66%
71-NEDAVČNI 

PRIHODKI; 334.648 
€; 11%

72-KAPITALSKI 
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401 – PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST                    43.064 € 

 

Gre za stroške obveznih prispevkov: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno 
zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in za starševsko varstvo. Sem 
spadajo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. 

 

402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                  422.932 € 

 

V okviru izdatkov za blago in storitve, so zajeti vsi tisti odhodki, potrebni za nemoteno in kakovostno 
delo občinske uprave in režijskega obrata. Večji del teh odhodkov predstavljajo odhodki za tekoče 
vzdrževanje cest in drugih objektov. 

 

403 – PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                          0 € 

 

V okviru plačila domačih obresti, občina v letu 2021 ne evidentira odhodkov za plačilo obresti. 
 
409 – REZERVE                   50.000 € 
 
Proračunska rezerva, oblikovana na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah, se uporablja za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 

40 – TEKOČI TRANSFERI              774.056 € 
 
Tekoči transferi so bili realizirani 92,3% glede na veljavni proračun. Tekoči transferi so plačila, za katera 
proračunski uporabniki – plačniki – v povračilo ne dobijo materiala ali storitev, namen njihove porabe 
pa ni investiranje. 

 
410 – SUBVENCIJE                    16.048 € 
 
Občina je Mariborskemu vodovodu d.d. poravnala račun za subvencijo cen za izvajanje gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2020.   

                                
411 – TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                  540.891 € 

 

V okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom so evidentirani odhodki za doplačilo oskrbnin v 
institucionalnem varstvu za odrasle osebe v višini 74.732 €, darilo staršem ob rojstvu otroka v višini 
6.000 €, regresiranje prevozov v šolo v višini 40.399 €, plačilo razlike do polne ekonomske cene vrtca v 
višini 394.762 €, denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom: 2.269 €, izplačila družinskemu 
pomočniku v višini 21.167 €, subvencioniranje stanarin 457 € in drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom v višini 1.105 €. 

 
412 – TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM             30.373 € 

 

Gre predvsem za sredstva domačim in okoliškim društvom in organizacijam neprofitnim organizacijam 
in ustanovam. 
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413 – DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI           186.744 € 

 

Od tega je bilo realiziranih 10.746 € za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor ter 
skupne notranje revizije, 554 € v tekoče transfer v javne agencije in 173.415 € tekočih transferov v 
javne zavode in druge izvajalce javnih služb: CSD Maribor, Območna organizacija rdečega križa Lenart, 
osnovna šola, vrtec, knjižničarstvo, svetovalne centre, pomoč domu, kritje materialnih stroškov OŠ 
Gustava Šiliha in OŠ dr. Ljudevita Pivka. 
 

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI         1.214.049 € 

 
Investicijski odhodki so bili realizirani 77,8% glede na veljavni proračun. Investicijski odhodki vključujejo 
plačila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in neopredmetenih sredstev, kot so nepremičnine, 
oprema, napeljave in vozila, pa tudi plačila za načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje ter 
obnove zgradb. 

 
Investicijski odhodki so izkazani v višini 1.214.049 € in sicer za: 

• plačilo are za nakup kombija v višini 5.000 €; 

• nakup opreme: 5.808 € (puhalnik, nahrbtna kosilnica, škarje za živo mejo, brusilnik, steklokeramična 
kuhalna plošča, optični čitalec, mobilni telefon (2kom), kamero za videonadzor); 

• novogradnje, rekonstrukcija in adaptacije v znesku 1.046.883 € (gradnja vodovoda Odcep Krivi Vrh, 
zamenjava hidratov, dozidava vrtca, demontaža in postavitev novih varnostnih ograj ob cesti, 
postavitev nadstrešnice, gradnja javne razsvetljave Ajlec – čistilna naprava in športno igrišče, 
Miniaturna vasica, pričetek projekta Kolesarske povezave, izvedba modernizacije naslednjih 
odsekov javnih poti in ureditev ulic;  JP 704-152 Sveta Ana – Ruhitel – Kocbek , JP 704-171 
Zg.Ščavnica – Irgolič, JP 704-411 Zg.Ščavnica – Slaček, JP 704–561Zg. Ščavnica – Mlasko, JP 
Zg.Ščavnica –Nasova, Ureditev ulice Krivi Veh , Ureditev ulice Kremberk (Nemeš), Ureditev ulice 
Ledinek).  

• investicijsko vzdrževanje in obnove: ureditev razširitve pokopališča v višini 65.062 €; 

• nakup zemljišč: 4.497 €  

• študije o izvedljivosti projektov  v višini 86.799 €: priprava dopolnjenega osnutka OPN Občine Sveta 
Ana, izdelava strokovnih podlag za opredelitev podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev v 
natančnosti OPPN za enoto urejanja prostora (EUP) SA-11 z dopolnjenim osnutkom OPN, izdelava 
DIIP, predinvesticijske zasnove PIZ, izdelava IP in izdelava ocene upravičenosti projekta »Energetska 
sanacija OŠ Sveta Ana in Lokavec ter zgradba občine«.  

 

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI             29.451 € 

 
Investicijski transferi so bili realizirani 87,4% glede na veljavni proračun. Investicijski transferi 
vključujejo izdatke, ki so praviloma nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov 
prejemnikov sredstev. 

 

431 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM              22.804 € 

 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjena 
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki (PGD 
Sveta Ana – požarna taksa, sredstva za nakup gasilske opreme ter sofinanciranje izgradnje individualnih 
čistilnih naprav občanov). 
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432 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        6.647 € 

 

Na tej skupini kontov izkazujemo realizacijo odhodkov za investicijske transfere OŠ Sveta Ana, in sicer 
investicijsko vzdrževalna dela ( obnova previjalnice v vrtcu ter sofinanciranje nakupa računalnikov v 
šoli). 
 
 

Slika 13: Graf realizacije odhodkov 2021 
 

 
 
 

Slika 14: Primerjava realizacije odhodkov v letih 2020 in 2021 
 

 

 
Tabela 8: Realizacija odhodkov po programski klasifikaciji 

 
PK Opis Veljavni p.: 2021 Realizacija: 2021 Indeks 4:3 

1 2 3 4 5 

01 POLITIČNI SISTEM 73.019,00 66.234,81 90,71 

0101 Politični sistem 73.019,00 66.234,81 90,71 
01019001 Dejavnost občinskega sveta 7.900,00 4.706,30 59,57 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 65.119,00 61.528,51 94,49 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.500,00 616,53 41,10 

0203 Fiskalni nadzor 1.500,00 616,53 41,10 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.500,00 616,53 41,10 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 19.630,00 15.834,01 80,66 

0403 Druge skupne administrativne službe 19.630,00 15.834,01 80,66 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.900,00 7.435,73 94,12 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 11.730,00 8.398,28 71,60 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 375.757,59 317.411,37 84,47 

40-TEKOČI ODHODKI; 
784.855; 28%

41-TEKOČI 
TRANSFERI; 774.056; 

28%
42-INVESTICIJSKI 

ODHODKI; 1.214.049; 
43%

43-INVESTICIJSKI 
TRANSFERI; 
29.450; 1%

0,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 €

40-TEKOČI ODHODKI

41-TEKOČI TRANSFERI

42-INVESTICIJSKI ODHODKI

43-INVESTICIJSKI TRANSFERI

Odhodki 2021 Odhodki 2020
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PK Opis Veljavni p.: 2021 Realizacija: 2021 Indeks 4:3 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.274,00 4.255,24 80,68 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 5.274,00 4.255,24 80,68 

0603 Dejavnost občinske uprave 370.483,59 313.156,13 84,53 

06039001 Administracija občinske uprave 293.408,59 270.302,53 92,12 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 77.075,00 42.853,60 55,60 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 26.073,19 24.822,92 95,20 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 26.073,19 24.822,92 95,20 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.982,00 1.981,30 66,44 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 23.091,19 22.841,62 98,92 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 300,00 0,00 0,00 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 300,00 0,00 0,00 

08029001 Prometna varnost 300,00 0,00 0,00 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 46.590,00 40.344,95 86,60 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 46.590,00 40.344,95 86,60 

10039001 Povečanje zaposljivosti 46.590,00 40.344,95 86,60 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 501,00 500,54 99,91 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 501,00 500,54 99,91 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 501,00 500,54 99,91 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 25.500,00 21.090,76 82,71 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 25.500,00 21.090,76 82,71 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 25.500,00 21.090,76 82,71 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 814.838,74 695.068,50 85,30 

1302 Cestni promet in infrastruktura 811.238,74 691.530,50 85,24 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 192.500,00 159.400,19 82,81 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 568.238,74 482.775,44 84,96 
13029004 Cestna razsvetljava 50.500,00 49.354,87 97,73 
1306 Telekomunikacije in pošta 3.600,00 3.538,00 98,28 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto 3.600,00 3.538,00 98,28 
14 GOSPODARSTVO 36.716,37 7.561,14 20,59 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 36.716,37 7.561,14 20,59 
14039001 Promocija občine 8.000,00 6.386,71 79,83 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 28.716,37 1.174,43 4,09 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 190.610,00 160.586,81 84,25 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 190.610,00 160.586,81 84,25 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 190.610,00 160.586,81 84,25 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 388.896,68 191.096,54 49,14 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 36.000,00 35.340,96 98,17 
16029003 Prostorsko načrtovanje 36.000,00 35.340,96 98,17 
1603 Komunalna dejavnost 270.186,68 118.313,10 43,79 
16039001 Oskrba z vodo 104.086,68 33.098,04 31,80 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 145.400,00 70.573,94 48,54 
16039003 Objekti za rekreacijo 6.200,00 1.520,56 24,53 
16039004 Praznično urejanje naselij 5.500,00 5.393,62 98,07 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 9.000,00 7.726,94 85,85 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 49.700,00 11.962,01 24,07 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 45.000,00 8.151,44 18,11 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4.700,00 3.810,57 81,08 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 33.010,00 25.480,47 77,19 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 7.500,00 6.915,89 92,21 
16069002 Nakup zemljišč 25.510,00 18.564,58 72,77 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 2.428,00 2.420,32 99,68 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 2.428,00 2.420,32 99,68 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 2.028,00 2.027,77 99,99 
17079002 Mrliško ogledna služba 400,00 392,55 98,14 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 184.169,00 163.132,10 88,58 
1803 Programi v kulturi 52.949,00 46.337,30 87,51 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 32.911,00 31.130,20 94,59 
18039003 Ljubiteljska kultura 6.973,00 5.451,13 78,17 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 4.900,00 4.227,20 86,27 
18039005 Drugi programi v kulturi 8.165,00 5.528,77 67,71 
1804 Podpora posebnim skupinam 5.000,00 3.761,76 75,24 
18049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000,00 3.761,76 75,24 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 126.220,00 113.033,04 89,55 

18059001 Programi športa 126.220,00 113.033,04 89,55 
19 IZOBRAŽEVANJE 934.360,54 893.729,04 95,65 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 815.364,82 778.836,83 95,52 
19029001 Vrtci 815.364,82 778.836,83 95,52 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 75.735,72 74.493,43 98,36 
19039001 Osnovno šolstvo 75.735,72 74.493,43 98,36 
1906 Pomoči šolajočim 43.260,00 40.398,78 93,39 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 43.260,00 40.398,78 93,39 
20 SOCIALNO VARSTVO 166.700,00 151.586,67 90,93 

2002 Varstvo otrok in družine 9.820,00 8.899,07 90,62 
20029001 Drugi programi v pomoč družini 9.820,00 8.899,07 90,62 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 156.880,00 142.687,60 90,95 
20049001 Centri za socialno delo 100,00 26,01 26,01 

20049002 Socialno varstvo invalidov 53.600,00 51.646,09 96,35 

20049003 Socialno varstvo starih 96.000,00 88.278,32 91,96 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4.900,00 457,18 9,33 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.280,00 2.280,00 100,00 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 380,00 373,20 98,21 

2201 Servisiranje javnega dolga 380,00 373,20 98,21 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 380,00 373,20 98,21 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 51.948,52 50.000,00 96,25 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 50.000,00 50.000,00 100,00 
23029001 Rezerva občine 50.000,00 50.000,00 100,00 
2303 Splošna proračunska rezervacija 1.948,52 0,00 0,00 
23039001 Splošna proračunska rezervacija 1.948,52 0,00 0,00 
     
    3.339.918,63 2.802.410,21 83,91 
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Tabela 9: Realizacija odhodkov po funkcionalni klasifikaciji 
 

FK Opis Veljavni p.: 2021 
Realizacija: 

2021 
Indeks 4:3 

1 2 3 4 5 

01 JAVNA UPRAVA 505.245,11 425.950,39 84,31 

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 366.427,59 336.537,34 91,84 

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 1.500,00 616,53 41,10 

0133 Druge splošne zadeve in storitve 121.815,00 76.732,35 62,99 

0160 Druge dejavnosti javne uprave 15.122,52 11.690,97 77,31 

0171 Servisiranje javnega dolga države 380,00 373,20 98,21 

02 OBRAMBA 2.982,00 1.981,30 66,44 

0220 Civilna zaščita 2.982,00 1.981,30 66,44 

03 JAVNI RED IN VARNOST 23.391,19 22.841,62 97,65 

0310 Policija 300,00 0,00 0,00 

0320 Protipožarna varnost 23.091,19 22.841,62 98,92 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.039.746,11 800.426,08 76,98 

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 8.000,00 6.386,71 79,83 

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 46.590,00 40.344,95 86,60 

0421 Kmetijstvo 501,00 500,54 99,91 

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 25.500,00 21.090,76 82,71 

0451 Cestni promet 760.738,74 642.175,63 84,41 

0460 Komunikacije 3.600,00 3.538,00 98,28 

0473 Turizem 28.716,37 1.174,43 4,09 

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 166.100,00 85.215,06 51,30 

05 VARSTVO OKOLJA 190.610,00 160.586,81 84,25 

0520 Ravnanje z odpadno vodo 190.610,00 160.586,81 84,25 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 240.286,68 129.755,88 54,00 

0610 Stanovanjska dejavnost 49.700,00 11.962,01 24,07 

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 36.000,00 35.340,96 98,17 

0630 Oskrba z vodo 104.086,68 33.098,04 31,80 

0640 Cestna razsvetljava 50.500,00 49.354,87 97,73 

07 ZDRAVSTVO 2.428,00 2.420,32 99,68 

0721 Splošne zdravstvene storitve 2.428,00 2.420,32 99,68 

08 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN DRUGIH INS 186.449,00 165.412,10 88,72 

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 126.220,00 113.033,04 89,55 

0820 Kulturne dejavnosti 48.049,00 42.110,10 87,64 

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 4.900,00 4.227,20 86,27 

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 7.280,00 6.041,76 82,99 

09 IZOBRAŽEVANJE 934.360,54 893.729,04 95,65 

0911 Predšolska vzgoja 815.364,82 778.836,83 95,52 

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 75.735,72 74.493,43 98,36 

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 43.260,00 40.398,78 93,39 

10 SOCIALNA VARNOST 214.420,00 199.306,67 92,95 

1012 Varstvo invalidnih oseb 53.600,00 51.646,09 96,35 

1040 Varstvo otrok in družine 9.820,00 8.899,07 90,62 

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 100.900,00 88.735,50 87,94 

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 50.100,00 50.026,01 99,85 

    3.339.918,63 2.802.410,21 83,91 
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4.2.2 Račun finančnih terjatev in naložb 
 
Finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo. 
 

4.2.3 Račun financiranja 
 
Račun financiranja izkazuje najem kreditov in odplačilo glavnic kreditov v letu 2021. V letu 2021 smo 
najeli dolgoročni kredit pri Banki Intesa Sanpaolo. Višina najetega kredita: 250.000 €. Obrestna mera 
kredita je 0,34% (trimesečni EURIBOR), doba vračila 15 let (znesek mesečnega obroka 1.388 €). 
 
Na drugi strani smo v letu 2021 odplačali glavnice kreditov po načrtovanih amortizacijskih načrtih. Tako 
na kontih skupine 550 izkazujemo odplačilo kreditov (glavnic) in sicer: 
- 66.666,60 € dolgoročni kredit za projekt »Prizidek telovadnice in vrtca k OŠ Sveta Ana«, 
- 47.530,35 € dolgoročni kredit MGRT. 

 

4.3 Obrazložitev posebnega dela proračuna 
 
Posebni del poslovnega poročila je pripravljen na podlagi realizacije proračuna za leto 2021. Pri 
primerjavi proračuna za leto 2021 smo uporabili naslednjo terminologijo: 
- Sprejeti proračun 2021: je proračun oz. rebalans proračuna za leto 2021, ki ga je občinski 

svet sprejel na svoji 15. redni seji, dne 20.10.2021; 
-  Veljavni proračun 2021: sprejeti proračun 2021, upoštevajoč sklepe župana o 

prerazporeditvah pravic porabe; 

-  Realizacija 2021: realizacija prihodkov in odhodkov v obdobju 01.01.-.31.12.2021. 

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se 
v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v področja 
porabe (23 področij), v glavne programe (61 glavnih programov) in podprograme (122 podprogramov). 

 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oz. občina deluje oz. nudi storitve in v 
katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih 
neposrednih uporabnikov. 

 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni 
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Podprogram je program, ki je del glavnega 
programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega 
uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in 
se z njim izvajajo cilji glavnega programa. 
 
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot 
izdatkov, to so: 
- proračunska postavka, 
- proračunska postavka – podskupina kontov in 
- proračunska postavka – konto. 
 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta ali del aktivnosti, 
ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega 
uporabnika. Podskupine kontov in konti pa so določeni v skladu s predpisanim kontnim načrtom, pri 



 
40 

čemer je natančno določen ekonomski namen izdatkov proračunske postavke, konto je pri tem 
temeljna enota za izvrševanje proračuna. 
 
Neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Sveta Ana so: 
00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
10 OBČINSKI SVET 
20 NADZORNI ODBOR 
30 ŽUPAN 
40 OBČINSKA UPRAVA 
41 REŽIJSKI OBRAT 
 
 

10 - OBČINSKI SVET                        4.706 € 
 

01 - POLITIČNI SISTEM         4.706 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 
 

0101 - Politični sistem         4.706 € 

 
Opis glavnega programa 
Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta. 
 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta         4.706 € 

 
Opis podprograma 
Dejavnost občinskega sveta zajema naslednje odhodke: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno 
opravljanje funkcije oz. sejnin), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje 
političnih strank. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Ustava RS, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, 
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter povračil stroškov Občinskega sveta Občine Seta Ana, Sklep o načinu financiranja 
političnih strank v Občini Sveta Ana. 

 

10101 - Sejnine za občinski svet in odbore        4.706 € 

Za namene dejavnosti občinskega sveta in odborov so bila realizirana sredstva v višini 4.706 €, kar 
predstavljajo sejnine in nadomestilo za opravljanje funkcije občinskih svetnikov in članov drugih 
delovnih teles. V letu 2021 so člani občinskega sveta zasedali na petih rednih sejah občinskega sveta. 
Prav tako so zasedali naslednji odbori in komisije: Odbor za okolje in prostor ter infrastrukturo (1 seja), 
Komisija za priznanja in nagrade (1 seja), Statutarno pravna komisija (1 seja), Sveta za preventivo in 
vzgojo v CP (1 seja), Komisija za šport ( 3 seje) in Odbor za razpolaganjem s sredstvi požarne takse (1 
seja).  

 

10102 - Sofinanciranje političnih strank                0 €  
Sredstva za financiranje političnih strank v  letu 2021 niso bila razporejena. 
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Doseženi cilji: 
- sprejetje vseh potrebnih aktov za delovanje občine, 
- delovanje političnega sistema v skladu s predpisi. 
 

20 - NADZORNI ODBOR           617 € 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                617 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 
 

0203 - Fiskalni nadzor            617 € 

Opis glavnega programa 
V programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 
 

2039001 - Dejavnost nadzornega odbora                   617 € 

 
Opis podprograma 
Gre za proračunsko postavko, na kateri so realizirani stroški sejnin in opravljenih nadzorih nadzornega 
odbora občine. Realizacija znaša 617 €, kar predstavlja 41,4% realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Poslovnik o 
delu Nadzornega odbora Občine Sveta Ana. 

 
20201 - Sejnine za nadzorni odbor           617 € 
V okviru te postavke so evidentirani realizirani odhodki za sejnine, ki so bile izplačane v letu 2021. V 
letu 2021 je nadzorni odbor zasedal na treh sejah. 
 
20203 – Materialni stroški nadzornega odbora                           0 € 
Sredstva v  letu 2021 niso bila porabljena. 
 
Doseženi cilji: 
− redno spremljanje poslovanja občine, 
− obveščanje občinskega sveta in občanov o finančnem poslovanju občine. 
 
 

30 – ŽUPAN           67.104 € 

 

01 - POLITIČNI SISTEM           61.529 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

 

0101 - Politični sistem             61.529 € 

Opis glavnega programa 
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Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: župana in 
podžupana. 
 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov             61.529 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za delovanje in opravljanje funkcije župana in 
podžupana. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
 
30100 – Plače poklicnih funkcionarjev – plače in prispevki                                                              48.872 € 

V letu 2021 je bilo realiziranih 48.872 € za namen izplačila plač in prispevkov opravljanje funkcije 
župana. 

 

30102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana       5.102 € 

Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški, nastali pri opravljanju funkcije župana, ki 
zajemajo: izdatke za reprezentanco (4.952 €) in stroški konferenc in seminarjev (150 €). 
 
30103 – Nadomestilo plače podžupana       6.698 € 
V letu 2021 je bilo realiziranih 6.698 € za namen izplačila nadomestila za nepoklicno opravljanje 
funkcije podžupana. 
 
30105 - Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana           857 € 
Ker občina oz. župan ne razpolaga s službenim avtomobilom, se županu, ki se po svojih službenih 
opravkih odpravlja s svojim lastnim avtomobilom, izplačajo potni stroški.  
 
Doseženi cilji: 
− ustrezno vodenje občine, 
− primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi občina sodeluje (ministrstva, vladne službe, 

druge občine…), 
− obveščanje občanov o raznih dogodkih. 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                 5.575 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe                 5.575 € 
 

Opis glavnega programa 
Glavni program 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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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov                5.575 € 
 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentirane proračunske postavke za denarne nagrade in priznanja 
nadarjenim dijakom in študentom, izvedbo zlatih porok ali drugih častitljivih jubilejev ter razna 
sponzorstva in donatorstva. Skupni odhodki tega podprograma znašajo 5.575 € in predstavljajo 84,6 % 
realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 
 
30401 – Nagrada nadarjenim dijakom in študentom         2.273 € 

Denarne nagrade se podeljujejo na podlagi Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in 
študentom Občine Sveta Ana (MUV št. 9/2012 in sprememba MUV št. 4/2019). Nagrado so prejeli: 
Polanec Ana, Padovnik Tajda, Šnajder Ben, Šnajder Domen, Kastelic Urška, Šijanec Lara, Rajter Matej, 
Senekovič Anja,  Trojner Lara, Dvoršak Barbara, Zadravec Melisa in Špindler Anja.  
 
30402 – Pokroviteljstvo občine       3.302 € 

Občina je sredstva porabila za obdaritev naših občanov ob jubilejih in zlatih porokah in za različne 
sprejeme pri županu ter protokolarna darila. 

 

Doseženi cilji: 
− izvedba protokolarnih dogodkov, 
− sponzoriranje in donatorstva, 
− nagraditev dijakov in študentov, ki dosegajo uspehe. 
 

40 - OBČINSKA UPRAVA                                                                                                      2.634.243 € 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE              10.259 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe             10.259 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva 
za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 
 

4039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti                 7.436 € 

 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so realizirana sredstva za področje obveščanja domače in tuje javnosti o delu 
občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij. Prav tako pa je podprogram namenjen 
tudi vzdrževanju celostne podobe občine. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

 

40404 – Vzdrževanje spletnih strani občine           638 € 
40405 – Obveščanje domače in tuje javnosti       6.798 € 
Pomembnejše informacije so bile posredovane občanom preko radijskega medija Radio Slovenske 
gorice in spletnih strani občine ter osrednjega spletnega medija Maribor24si. 
 
Doseženi cilji: 
- zagotavljanje obveščanja občanov in druge zainteresirane javnosti o občinskih predpisih, 
- promocija občine doma in navzven.  
 
 

4039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov                 2.823 € 

 
Opis podprograma 
V podprogramu so zajeta sredstva za izvajanje protokolarnih zadev in posameznih drugih prireditev, ki 
jih poleg občine izvajajo društva. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 
 
40401 – Stroški občinskega praznika       2.823 € 

Občina je sredstva namenili za izvedbo vseh prireditev v sklopu občinskega praznika. 
 
 
Doseženi cilji: 
- druženje občanov, 
- podelitev občinskih priznanj in nagrad, 
- predstavitev aktivnega dela občinskih društev. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA          267.391 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih 
oblik povezovanja občin. 
 
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. 
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0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni    4.255 € 

 

Opis glavnega programa 
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in 
različne oblike povezovanja občin. 
 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti                 4.255 € 

 
Opis podprograma 
Zakon o lokalni samoupravi določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno 
sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med 
drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah. 

40618 – Sofinanciranje delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Slov. goric       2.271 € 

Lokalno akcijsko skupino Ovtar Slovenskih goric so za potrebe reševanja izzivov na področju razvoja 
podeželja ustanovile občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah, Duplek, Pesnica, Sv. Andraž v Slovenskih goricah in Šentilj, posamezniki, 
društva, kmetje, obrtniki, podjetniki in drugi zainteresirani. LAS razpisuje pozive za izbor operacij 
(projektov), kateri prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju več občin, 
sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR). 
 
40626 – Članarine (SOS, ZOS, GENISS AN FLISS)       1.430 € 

Občina je članica Združenja občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Genuss am Fluss, zato mora 
letno plačati dogovorjeno članarino. 
 

40626 – Sofinanciranje projektov (MRA)           554 € 

Znotraj proračunske postavke so evidentirana sredstva za financiranje Mariborske razvojne agencije, 
ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Glavna dejavnost MRA je priprava in 
izvajanje Regionalnega razvojnega programa Podravske regije. 
 
Doseženi cilji: 
- sodelovanje na nivoju občin ter regionalno in lokalno povezovanje, 
- razvoj občine, 
- izmenjava mnenj in izkušenj med občinami. 
 

0603 - Dejavnost občinske uprave            263.136 € 

 
Opis glavnega programa 
Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 
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06039001 - Administracija občinske uprave            186.505 € 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, 
regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko 
zavarovanje…), materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon 
o javnih financah, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 
 
40601 - Stroški dela občinske uprave                                                                                                   186.505 € 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški dela občinske uprave, ki poleg osnovnih plač zajemajo tudi 
vse dodatke, vse obvezne prispevke (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za 
obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za poškodbe pri delu, prispevki za starševsko varstvo), 
premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence, regres za letni dopust ter povračila 
prehrane in stroškov prevoza na delo in z dela.  
 
40602 - Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave                                                  21.418 € 

Ta proračunska postavka zajema materialne stroške in komunalne storitve občinske uprave: pisarniški 
material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura, 
električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina 
in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov ter tekoče vzdrževanje 
druge opreme. 
 
40604 – Stroški seminarjev                                                       557 € 

Znotraj proračunske postavke stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter izdatki za strokovno 

izobraževanje zaposlenih. 

40605- Pogodena dela        6.121 € 

Realizirani stroški predstavljajo opravljeno delo po avtorski pogodbi in  podjemi pogodbi. V letu 2021 
je občina sklenila podjemno pogodbo za opravljanje storitev prevoza otrok v/iz šole s šolskim kombijem 
in avtorsko pogodbo za opravljeno cenitev zemljišč.  
 
40609 – Delo preko študentske servisa        2.722 € 

Z čas odsotnosti delavke zaradi porodniškega dopusta je občina zaposlila študentko za delo v tajništvu.  
 
40632 – Varstvo osebnih podatkov        1.318 € 

Splošna uredba za varstvo podatkov (GDPR), ki je začela veljati 25.05.2018 od vseh subjektov javnega 
sektorja zahteva imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Imenovanje pooblaščene osebe 
olajša skladnost z določbami GDPR, hkrati pa podjetjem zagotavlja konkurenčno prednost. Bistvene 
naloge DPO po 39. člen GDPR: spremljanje skladnosti obdelave osebnih podatkov s slovenskimi in 
evropskimi predpisi, priprava ustrezne dokumentacije potrebne za dosego skladnosti z GDPR, 
izobraževanje in ozaveščanje odgovornih in zaposlenih glede varstva podatkov, poročanje in 
svetovanje odgovornim osebam glede izvedbe vseh potrebnih ukrepov za učinkovito varovanje 
osebnih podatkov, svetovanje pri pripravi analize učinka na varstvo osebnih podatkov. Realizacija 
prikazuje stroške letnega najema pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.  
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40635 – Redna delovna uspešnost – direktor občinske uprava            501 € 

V skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l.RS, št 108/09- uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJ49a, 27/12 - odl.US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - 
ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPJS15, 82/15, 23/17- ZDOdv, 67/17 in 84/18) in določbami Kolektivne pogodbe 
za javni sektor (Ur.l.RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 
46/17, 69/17 in 80/18) se je od 1. julija 2020 dalje prična izplačevati redna delovna uspešnost. Redna 
delovna uspešnost se za direktorje občinskih uprav v proračunu izkazuje ločeno.  
 
Doseženi cilji: 
− strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave 
− zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in drugih 

udeležencev v postopku 
− učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
 
 
40619 – Skupne občinske uprave – inšpekcija        6.665 € 
40633 – Skupne občinske uprave – redarstvo                                                                                        3.473 € 
40637 – Skupne občinske uprave – notranja revizija                  749  €
  

Občina Sveta Ana je soustanoviteljica skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo, 
od leta 2021 tudi notranjo revizijo Maribor. Delovno področje medobčinskega redarstva obsega: 
urejanje in nadziranje prometa na cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnostih in državnih 
cestah v naselju, izvajanje nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju, izvajanje 
nadzora nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju za 
pešce, lahko tudi opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa. 
Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi 
inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. Poglavitne naloge notranje 
revidiranja so: nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev in 
premoženja občine, preverjanje spoštovanje zakonov, drugih predpisov, razvojnih politik, ciljev, 
načrtov, programov in postopkov, preverjanje primernosti in učinkovitosti notranjih kontrol in nudi 
pomoč pri njihovem razvijanju, predlaganje ukrepov za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje 
poslovanja, nadzor nad izvajanjem finančnega in materialnega poslovanja občine. 
 
Doseženi cilji: 
- inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi,  
- skrb za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red na območju občine, 
- krepitev in zaščita vrednosti organizacije za dajanjem objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganja, 

s svetovanjem in poglobljenim razumevanjem delovanja organizacije. 
 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU             31.839 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentirani odhodki za pogodbena dela in občasno pomoč pri delu občinske 
uprave, ki jih opravljajo študenti preko študentskega servisa. Prav tako so realizirana sredstva za 
investicijsko opremljanje občinske uprave ter sredstva za vzdrževanje službenih vozil. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 
 
40603 – Stroški službenih potovanj           176 € 

Znotraj proračunske postavke so zajeti prevozni stroški na službenih poteh in stroški parkirnin za 
zaposlene v občini upravi. 
 
40606 – Tekoče vzdrževanje objektov in opreme                                                                                21.420 € 

Za tekoče vzdrževanje licenčnih programov, smo v letu 2021 namenili 18.376 €, za tekoče vzdrževanje 
občinskih prostorov in opreme z zavarovanje pa 3.044 €.  
 
40607 - Investicijsko opremljanje občinske uprave        3.795 € 

V letu 2021 smo nabavili steklokeramično kuhalno ploščo, optični čitalec, mobilni telefon (2kom), 
kamero za videonadzor. 
 
40608 – Razni stroški, ki so potrebni za delovanje OU       6.448 € 

Postavka zajema plačila stroškov notarjev in odvetnikov (4.967 €), storitev organizacij pooblaščenim za 
izvajanje plačilnega prometa in bančnih storitev (313 €) in drugi stroški, kot so zavarovanje pravne 
zaščite, plačilo davka na promet nepremičnin in veterinarske storitve za živali ki nimajo znanega 
lastnika (1.168 €).  
 
Doseženi cilji: 
- zagotoviti potrebna sredstva za nemoteno delovanje občinske uprave, 
- vzdrževanje licenčne programske opreme in strojne računalniške opreme, 
- investicijo in tekoče vzdrževanje prostorov občine. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH              24.823 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 

naravnih in drugih nesreč. 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami              24.823 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. 
 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                 1.981 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj podprograma so načrtovani izdatki za zaščito in reševanje – civilna zaščita in izdatki za obrambo 
pred točo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o 
gasilstvu. 
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40703 – Tekoči stroški zaščite in reševanja         1.981 €  
Na proračunski postavki so evidentirani stroški izvajanja obrambe pred točo z letali Letalskega centra 
Maribor. V projektu s svojim sorazmernim deležem sodelujejo tudi lokalne skupnosti Podravja in  
Prekmurja (69 lokalnih skupnosti). V obdobju od 06.07.2021 do 15.09.2021 so bile posadke v 
pripravljenosti vsak dan od devetih zjutraj pa do sončnega zahoda oziroma odprtosti Letališča Edvarda 
Rusjana Maribor. V tem času je bilo opravljenih triindvajset poletov in se je porabilo 1.466 l tekočega 
reagenta in 74 plamenic. 
Cilji za razvoj so: 

•  zagotoviti odprtost letališča v času VFR letenja, 

•  meteorološki radar, 

•  mednarodni prenos podatkov, tehnologije in izkušenj, 

•  zagotoviti še vsaj eno do dve letali, 

•  ponovna vzpostavitve in analiza točemernega poligona in  

•  vzpostavitev in povezovanje regijskih centrov. 
 
Doseženi cilji: 
- obramba pred točo in  
- redno vzdrževanje požarnega sistema. 
 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč               22.842 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu 
sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana in Gasilske zveze Lenart. Prav tako so 
znotraj podprograma načrtovana sredstva za prenakazilo požarne takse in investicijski transferi za 
naložbe v investicije gasilskega društva. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o 
gasilstvu. 
 
 
40701 - Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart in PGD Sveta Ana                                                        14.528 € 

Občina za zagotavljanje protipožarne varnosti sofinancira tudi delovanja Gasilske zveze Lenart 
zagotavlja pa tudi protipožarno varnosti v smislu sofinanciranja delovanja Prostovoljnega gasilskega 
društva Sveta Ana.  
 
40702 Investicije v gasilstvo        8.313 €  
Občina je 6.813 € sredstev zbrane požarne takse namenila za nakup gasilske opreme (čelade 3 kos, 
škornji 5 kos, rokavice 6 kos, zaščitna gasilska obleka 2 kos, kombinezon za požare v naravi, podkape 5 
kos). Prav tako je občina iz proračuna nakazala sredstva v višini 1.500 € (gasilska torba 2 kpl, delovna 
kapa 2 kos in delovna gasilska obleka 2 kos). 
  
Doseženi cilji: 
- zagotoviti protipožarno varnost v smislu opremljenosti Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana, 
- sofinanciranje Gasilske zveze Lenart, 
- pomoč pri vzdrževanju objektov in drugih investicij PGD Sveta Ana. 
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                        0 € 

 
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. 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost                        0 € 

Opis glavnega programa 
Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

08029001 Prometna varnost                        0 € 

Opis podprograma 

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

40801 Svet za preventivo                0 € 

Šola v letu 2021 zaradi epidemioloških razmer ni izvedla programa varne vožnje (Jumicar) za učence. 

Doseženi cilji: 
- vzpostavitev varnega voznega reda. 
- seznanjati učence z varnostjo v cestne prometu.  
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                 2.584 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja 
odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. 
 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja                 2.584 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 
brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz 
občinskega proračuna oz. sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske 
prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 
 

10039001 - Povečanje zaposljivosti                 2.584 € 

 
Opis podprograma 
Gre za sofinanciranje programa javnega dela, ki ga izvaja CSD Maribor.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o urejanju trga dela, Katalog 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij. 
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40621 Program javnih del        2.584 € 

Gre za program javnih del, ki se izvajajo preko CSD Maribor. Programe financirajo občine iz UE Lenart 
po deležu števila prebivalcev. Za Občino Sveta Ana se upošteva financiranje v višini 12,20 %. 
 
Doseženi cilji: 
- omogočiti zaposlitev brezposelni osebi, 
- pomoč pri opravljanju rednih nalog občine. 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                    501 €    

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe. 
Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, 
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu                   501 €  

Opis glavnega programa 
Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za 
varovanje zdravja živali na občinski ravni. 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali                                                                                        501 €  

Opis podprograma 
Sredstva so predvidena za izvajanje ukrepov varstva živali. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o divjadi in lovstvu 
 
41105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo        501 € 

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 z javnim razpisom. 

 

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN              21.091 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe. 

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije             21.091 €  

Opis glavnega programa 
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, vključuje sredstva za izdatke na 
področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije   21.091 €  

Opis podprograma 
Oskrba s toplotno energijo. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
 
 
41206 Energetska prenova objektov                                                                                                       21.091 € 

Projekt je opredeljen kot celovita energetska sanacija šestih javnih objektov, ki so v lasti Občine 
Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana z vzpostavitvijo sistema energetskega upravljanja 
obravnavanih objektov v prihodnje.  
 
Poseg v prostor je opredeljen kot izvedba investicijsko vzdrževalnih del v javno korist, ki zajemajo 
rekonstrukcijo (izvedbo gradbenih ukrepov/ukrepi gradbene sanacije) in tehnološko posodobitev 
(tehnološki investicijski ukrepi) obstoječih objektov. Poleg investicijskih ukrepov pa so predvideni tudi 
ukrepi uvedbe sistema energetskega upravljanja ter organizacijski in drugi ukrepi v smislu izvajanja 
energetskega upravljanja objektov.  
 
Osnovna namenska raba prostora in objektov se po izvedbi projekta ne spreminja. Izboljšuje se le 
energetska učinkovitost obstoječih objektov. Za izvedbo investicijskega projekta ni potrebna 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
V letu 2021 smo za izdelavo projektne dokumentacije (DIIP,PZI, IIP in izdelava ocene upravičenosti 
projekta) namenili 21.091 €. 
 
Doseženi cilji: 
- glavni cilj investicijskega projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi 

celovito energetsko sanirati javne objekte, s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično 
zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih, 

- izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objektov. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE            692.620 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, 
letališke. 
 

1302 - Cestni promet in infrastruktura            689.082 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program 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. 
 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest            156.952 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki za vzdrževanje občinskih 
cest, gre za tekoče vzdrževanje cest in vzdrževanje javnih poti. Prav tako sredstva za izvajanje zimske 
službe s pluženjem snega in posipavanjem. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. 
 
41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest            156.952 € 

Kot vsako leto, smo tudi v letu 2021 skrbeli za vzdrževanje gozdnih cest. Za namen mesečnega 
vzdrževanja občinskih cest, kar zajema urejanje bankin, krpanje udarnih jam z asfaltom in druga 
vzdrževalna dela, smo v letu 2021 namenili 90.054 €. Dela je opravljal Drago Kerec s.p.. Evidentiramo 
tudi odhodke za zimsko službo lokalnim izvajalcem in koncesionarjem. Za izvajanje zimske službe v letu 
2020/2021 smo porabili 63.303 € sredstev.  
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest            482.775 € 

 
Opis podprograma 
Ker je urejena prometna infrastruktura zelo pomembna za naše občane, se občina trudi vsako leto 
investicijsko vzdrževati in modernizirati čim več cest, potrebnih prenove. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. 
 
41319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.)         5.810 € 

Za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in gradnjo občinskih cest je potrebna ustrezna 
projektna dokumentacija. V letu 2021 smo naročili PD za obnovo občinske ceste JP 704–561 Zg. 
Ščavnica – Mlasko in JP 704-152 Sveta Ana – Ruhitel – Kocbek. Izdelana sta bila dva idejna načrta za 
obnovo ulice Krivi Vrh in ceste  LC 203-301. 
 
41333 Modernizacija občinskih cest                                                                                                     263.036 € 
V letu 2021 smo izvedli modernizacijo petih odsekov javnih poti oziroma 2.634 m. 
  
JP 704-152 Sveta Ana – Ruhitel – Kocbek (dolžina 210 m)  
S predmetno investicijo smo sanirali obstoječe stanje, zagotovili vzdolžno in prečno odvodnjavanje in 
asfaltirali vozišče.  
Izveden prečni profil ceste je:  
- širina voznega pasu (dvosmerni promet)     3,00 m 
- mulda          2 x        0,05 m 
- bankina (ob muldi)                             0,75 m 
  SKUPAJ                             4,75 m 

Slika 15: Lokacija ceste JP 704-152 Sveta Ana-Ruhitel-Kocbek 
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JP 704-171 Zg.Ščavnica – Irgolič (dolžina 560 m)  
Sanirali smo obstoječe stanje, zagotovili vzdolžno in prečno odvodnjavanje in asfaltirali vozišče. 
Izveden prečni profil ceste je:  
- širina voznega pasu (dvosmerni promet)  3,00 m 
- mulda  2 x         0,50 m 
- bankina (ob muldi)                                                                                   2 x         0,25 m 
  SKUPAJ                           4,50 m 

 
Slika 16: Lokacija ceste JR 704-171 Zg.Ščavnica – Irgolič 

 

 
 

JP 704-411 Zg.Ščavnica – Slaček (dolžina 686 m) 
Z investicijo smo sanirali obstoječe stanje, zagotovili vzdolžno in prečno odvodnjavanje in asfaltirali 
vozišče. Izveden prečni profil ceste je:  
- širina voznega pasu (dvosmerni promet)  3,00 m 
- mulda          2 x        0,50 m 
- bankina (ob muldi)                                                                                         2 x                0,25 m                                                                              

SKUPAJ                            4,50 m 
- 2 x bankina brez muld (2x0,25m) (1,50 m) 
 

Slika 17: Lokacija ceste JP 704-411 Zg.Ščavnica – Slaček 
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JP 704–561 Zg. Ščavnica – Mlasko (dolžina 858 m) 
S predmetno investicijo smo sanirali obstoječe stanje, zagotovili vzdolžno in prečno odvodnjavanje in 
asfaltirali vozišče.  
Izveden prečni profil ceste je:  
- širina voznega pasu (dvosmerni promet)                3,00 m 
- mulda                                                                                                              2 X                    0,50 m 

SKUPAJ                                                                                   4,00 m 
 

Slika 18: Lokacije ceste JP 704-561 Zg.Ščavnica - Mlasko 
 

 
 
41352  JP Zg.Ščavnica –Nasova          
Na odseku občinske ceste se je izvedla asfaltna prevleka v dolžini 320 m 
 
Doseženi cilji: 
- urejena prometna infrastruktura, 
- varnost v prometu, 
- urejeno odvodnjavanje padavinskih voda, 
- nižji stroški vzdrževanja, 
- podani pogoji za razvoj kraja in občine, 
- ohranitev poseljenosti in rast prebivalstva, 
- zmanjšanje onesnaženosti okolja. 

 
41335 Ureditev ulice Krivi Vrh (Gutman)                                                                                                38.973 € 

Obstoječe vozišče v ulici je bilo v slabem stanju v asfaltni izvedbi, povprečne širine 3,00 m. 
Odvodnjavanje ulice je bilo le delno urejeno z muldo ob desni strani vozišča z dvojnimi vtočnimi jaški, 
ki so bili vezni na meteorno kanalizacijo, kar pa je glede na velikost vzdolžni sklon ulice premalo, saj je 
dopuščalo koncentracijo padavinskih voda, ki so se prelivale na neurejene obcestne površine in 
povzročale škodo tako na cesti kot na parcelah in objektih vzdolž ulice. 
Glede na omejen prostor in ker je ulica »slepa« in jo v glavnem uporabljajo samo stanovalci, se je 
razpoložljiva širina razdelila med vozišče in peš površino tako, da je vozna površina in površina 
namenjena peš prometu, le vizualno ločena. Tako na eni strani vozišče od peš površine loči tlakovana 
mulda, ki odvaja padavinsko vod, na desni pa dvoredna linija iz granitnih kock. 
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Izveden prečni profil vozišča:  
- vozišče 1 x 4,00                           4,00 m 
- hodnik za pešce 1,50                                                                                                        1,50 m 
- mulda                                                                                    0,50 m 
- bankina ob vozišču                                                                                               0,75 m 
- zeleni pas ob vozišču                                                                                               0,75 m 

SKUPAJ                                                                                   7,50 m 
 

Slika 19: Lokacija ulice Krivi Vrh 
 

 
 
Doseženi cilji: 
- varen promet za vse udeležence, 
- razvoj turizma na območju občine in regije,  
- večja prepoznavnost občine, 
- večja turistična privlačnost območja, 
- boljša kvaliteta življenja. 
 
 
 
41342 Ureditev ulice (Nemeš)                                                                                                                 44.738 € 
41353 Izvedba AB podporni zid in pločnik (ulica Nemeš)                                                                    24.997 € 

Z investicijo smo sanirali obstoječe stanje, zagotovili vzdolžno in prečno odvodnjavanje in asfaltirali 
vozišče (debeline 6 cm , širina vozišča 3,5 m). Izdelala se je enoplastna mulda v debeleni 6 cm in uredil 
se je pločnik. 
 
41343 Ureditev ulice k.o. Ledinek                                                                                                           17.297 € 

S predmetno investicijo smo sanirali obstoječe stanje, zagotovili vzdolžno in prečno odvodnjavanje in 
asfaltirali vozišče (debeline 6 cm , širina vozišča 3,5 m). Izdelala se je enoplastna mulda v debeleni 6 cm 
in uredile so se bankine. 
 
41349 Ureditev ulice (Lasecky)       8.821 € 

Sanirali smo obstoječe stanje, zagotovili vzdolžno in prečno odvodnjavanje in asfaltirali vozišče 
(debeline 6 cm , širina vozišča 3,5 m). Izdelala se je enoplastna mulda v debeleni 6 cm in uredile so se 
bankine. 
 
41339 Kolesarske povezave na območju ORP Slov. gorice                                                                 36.003 € 

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju 
Slovenskih goric. Projekt vodi RASG, ki je naročila izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2021 smo 
namenili 28.535 € za plačilo končne situacije za projektno dokumentacijo ter stroške vodenja in 
koordinacije projekta v višini 5.749 €. Aktivnosti bodo izvedene v letu 2020-2023. 
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Slika 20: Prikaz lokacije kolesarskih povezav 
 

 
 
 

Doseženi cilji: 
- povezave, ki smiselno povezuje občine v okviru ORP Slovenske gorice, 
- prometna infrastruktura na področju zelene mobilnosti,  
- z ukrepi v okviru projekta želimo na področju kolesarjenja izboljšati pogoje za kolesarjenje, povečati 

delež kolesarjenja, povečati prometno varnost ter občutek varnosti kolesarjev, 
- prispevalo se bo k zmanjšanju onesnaženosti zraka, emisij hrupa, izpustov toplogrednih plinov in 

porabe energije in povečala privlačnost in kakovost urbanega okolja, 
- s tem se bo prebivalcem zagotovilo kakovostnejše življenje v občini. 
 
41340 Cestna infrastruktura                                                                                                                    11.657 €  

Gre za stroške izdelave in montaže lesene zaščitne ograje ob cesti RIII-730 ter popravilo obcestne 
varnostne ograje, katera je bila poškodovana v avtomobilski nesreči. 
 
41350 Nadstrešnica                                                                                                                                   22.112 € 

Stroški zajemajo postavitev nadstrešnice ob vpadnici v center s smeri Zg. Ščavnice. V nadstrešnici bodo 
razstavljeni predmeti, katere so uporabljali vinogradniki v starih časih. 
 
Doseženi cilji: 
- ureditev vpadnic v občino in 
- večja prometna varnost. 
 

13029004 - Cestna razsvetljava            49.355 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentirana sredstva za javno razsvetljavo in sicer električna energija, tekoče 
vzdrževanje objektov javne razsvetljave. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa. 
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41305 Gradnja in vzdrževanje JR                                                                                                            49.355 € 

Na tej postavki imamo realizacijo na kontih poraba električne energije za javno razsvetljavo 11.752 €, 
zavarovanje javne razsvetljave 479 € in tekoče vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave 17.923 €.  
V letu 2021 smo uredili javno razsvetljeno na območju od Ajleca do čistilne naprave in dodatno uredili 
razsvetljavo na športnem igrišču (igrala in Miniaturna vasica) za kar smo namenili 19.201 €. 
 

Doseženi cilji: 
- osvetlitev strnjenih delov naselij, 
- povečanje varnosti. 
 

14 - GOSPODARSTVO                 7.561 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe - Gospodarstvo, zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, 
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
  

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                7.561 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 
 

14039001 – Promocija občine                 6.387 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine 
na sejmih, prireditvah,…), predstavitve kulturne in naravne dediščine (razstave, spominske sobe,…) ter 
druge promocijske aktivnosti (zloženke, prospekti, izdaja knjiga…).  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni 
samoupravi. 
 
41410 Viničarija Pergarjev vrh        3.813 € 
V sklopu investicijsko vzdrževalnih del smo na objektu Viničarija opravili naslednja dela; odstranitev 
poškodovanega ometa in izdelava novega ometa ter slikopleskarska dela. 
 
41411  Spominska soba dr. R. Lestniki          580 € 

Realizacija prikazuje stroške porabe električne energije in vode. 
 
41413 Kmečka tržnica            348 € 

Realizirani so stroški zavarovanja objekta in opreme tržnice in stroški porabe vode na pitnikih. 
 
41424 Slovenia Green Destination       1.647 € 

Gre za stroške ohranitve znaka Slovenia Green Destination v okviru projekta Zelena shema slovenskega 
turizma. 
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                 1.174 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za razvoj turistične infrastrukture ter spodbujanje 
razvoja turizma. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni 
samoupravi 
 
41426 Doživljajsko učna pot: s štrkom Jožekom na pustolovščino           964 € 

Občina Sveta Ana skuša, skupaj s partnerji v projektu, razviti osnovna sredstva oz. infrastrukturo, ki bo 

zagotavljala kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom in drugim obiskovalcem kraja ter nove 

vsebine in metode učenja (razgibano učenje) za potrebe osnovnošolskega izobraževanja in aktivnosti 

v vrtcu. Z ureditvijo učno doživljajske poti spodbujamo in podpiramo zdrav življenjski slog vseh 

starostnih skupin  občanov in obiskovalcev od drugod.  

Z investicijo Doživljajsko učna pot: S štrkom Jožkom na pustolovščino smo se prijavili na Javni poziv LAS 

Ovtar Slovenskih goric in sicer za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(EKSRP) in bili uspešni (38.590 €).  

Partnerja v projektu sta poleg občine še Lovska družina Sveta Ana in Gostilna Eder. 
 
V letu 2021 smo za izdelavo DIIP-a in varnostnega načrta za naveden projekt namenili 964 €. 
Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 92.103 €. 
 
Doseženi cilji: 

- pospešen razvoj turizma, 
- gradnja turistične infrastrukture. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE            160.587 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne 
dediščine. 
 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor           160.587 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter 
nadzor nad onesnaževanjem okolja. 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo            160.587 € 

 
Opis podprograma 

Sredstva namenjena za delovanje in upravljanje čistilnih naprav, stroški pobiranja okoljske dajatve in 
kanalščin, meteorne kanalizacija in projekt "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani". 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju 
narave 
 
41503 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN                                                            35.443 € 

Odhodki so izkazani za naslednje stroške; obračunavanje in pobiranje okoljske dajatve v višini 7.940 €, 
za izvedbo hišnih kanalizacijskih priključkov na območju novo zgrajene kanalizacije v višini 13.013 € in 
sofinanciranje individualnih malih čistilih naprav v višini 14.490 €.  
 

41509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec        5.495 € 

V okviru proračunske postavke so realizirani stroški delovanja čistilne naprave v Lokavcu. Stroški 
delovanja čistilne naprave so naslednji: električna energija 1.061 €, vodarina 125 €, odvoz smeti 379€ 
in tekoče vzdrževanje čistilne naprave 3.930 €. 
 
41511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda                      35.875 € 

Gre za stroške obračunavanja okoljske dajatve ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Storitve 
obračunavanja storitev in izdajanja položnic za občino opravlja podjetje AGJ Rebernik Goran s.p. 
 
41512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek        3.998 € 

V okviru proračunske postavke so realizirani stroški delovanja čistilne naprave v Ledineku. Stroški 
delovanja čistilne naprave so naslednji: električna energija 814 €, vodarina 153 € in tekoče vzdrževanje 
čistilne naprave 3.031 €. 
 
41514 Obratovalni stroški čistilne naprave Sveta Ana                                                                        18.084 € 

V okviru proračunske postavke so realizirani stroški delovanja čistilne naprave v Sveta Ana. Stroški 
delovanja čistilne naprave so naslednji: električna energija 5.795 €, vodarina 114 €, odvoz smeti 317 € 
in tekoče vzdrževanje čistilne naprave 11.859 €. 
 
 
 
41515 Izgradnja kanalizacije Zg. Ščavnica – Sv. Ana                                                                             61.691 € 

V letu 2021 smo nadaljevali z izgradnjo kanalizacije in sicer izgradnjo kanalizacijskega kanala 7.0 in 
izvedbo sekundarne kanalizacije Zg. Ščavnica – Krivi Vrh. 
 
Doseženi cilji: 
- izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture, 
- izboljšanje učinka čiščenja odpadnih voda, 
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, 
- varovanje in zaščita vodnih virov. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST           185.584 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 
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1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija               35.341 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in 
vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 
 

16029003 - Prostorsko načrtovanje               35.341 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki prostorski akti občine. Gre za 
strokovne podlage za nove občinske prostorske akte. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne 
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon ograditvi 
objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih. 
 
41610  Prostorski dokumenti občine                                                                                              35.341 €
  

V letu 2021 se je nadaljeval postopek priprave osnutka OPN.  Pridobljena so bila mnenja, na osnovi 

katerih se je izdelal dopolnjen osnutek, ki je bil razgrnjen v času od 19.11.2021 do 20.12.2021. V času 

javne razgrnitve je bila 15. decembra organizirana javna obravnava.  V letu 2021 je bilo v ta namen 

porabljenih 35.341 €. Po pripravi stališč do pripomb in predlogov iz javne obravnave sledi sprejem 

stališč do pripomb in izdelava predloga OPN. Po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora bo 

OPN predložen Občinskemu svetu v potrditev in sprejem. 

 

1603 - Komunalna dejavnost            112.801 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo 
v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 
 

16039001 - Oskrba z vodo               33.098 € 

Opis podprograma 
Gre za realizirana sredstva na področju vzdrževanja vodovoda. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja. 
 
41434 Subvencija za uporabo javne infrastrukture – vodovod                                                          16.048 € 

Gre za plačilo računa subvencioniranja cen omrežnine za uporabo javne infrastrukture za leto 2020. 
 
41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov           555 € 

Na postavki so izkazani stroški izvajanja imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na 
vodovarstvenem območju črpališča Mariborskega vodovoda.  
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41620 Vodovodni hidranti                                                                                                                           6.045 € 

Odhodki predstavljajo stroške popravil in zamenjave hidrantov na območju Občine Sveta Ana. 
 
41622 Vodovod Košaki – Počehova         0 € 

Projekt Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova je projekt desetih občin 
Podravske regije. Občina Šentilj je nosilni oz. vodilni partner v projektu, ostali projektni partnerji so 
Mestna občina Maribor, Občina Pesnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Sv. Trojica V Slov. 
goricah, Občina Benedikt, Občina Sv. Ana, Občina Cerkvenjak. Operacija bo poleg občinskih 
proračunov, financirana tudi iz naslednjih virov: Ministrstvo za okolje in prostor in ESRR - Evropski sklad 
za regionalni razvoj. Pričetek izvedbe investicije se premakne v leto 2022. 
 
41624 Vodovod – ulica Krivi Vrh                                                                                                              10.450 € 

Izgradnja vodovodnega odcepa Krivi Vrh 1 (100 m), predstavlja razširitev območja javnega 
vodovodnega sistema. Investicija se je  izvedla istočasno z ureditvijo ulice. 
 
Doseženi cilji: 
- omogočiti vsem gospodinjstvom možnost priključitve na javni vodovodni sistem, 
- omogočiti neoporečno zdravo pitno vodo, 
- ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek na turizem in počutje ljudi. 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogreboma dejavnost              65.062 € 

Opis podprograma  
Podprogram zajema urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in 
mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda, sredstva za upravljanje, 
vzdrževanje in nakup objektov in opreme za rekreacijo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

 
41631 Ureditev razširitve pokopališča Sveta Ana                                                                                 65.062 € 

Zaradi staranja prebivalstva in trenda priseljevanja v občino je potreba po povečani kapaciteti 
pokopališča. Namen investicije je ureditev grobnih polj s potmi in igrajo, ureditev žarnih grobov, 
ureditev povezovalnih poti in cest, ureditev paviljona, kjer se izvajajo obredi in ureditev prostora za 
deponijo ter parkirišča. Največja pridobitev za pokopališče je ureditev območja za raztros in postavitev 
žarnega zidu. Investicija se bo izvajala fazno.   
Občina  je izvedla javno naročilo. Dela so bila oddana podjetju PGGH d.o.o. v višini 207.413 €. V letu 
2021 smo pristopili k izvedbi prve faze postavitev žarnega zidu. 
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Slika 21: Obstoječe in razširjeno pokopališče 
 

 
 
 
Doseženi cilji: 

- dovolj mest za pokop pokojnikov, 
- povečanje števila grobnih mest (za klasične in žarne pokope, žarni zid in raztros pepela), 
- zagotovljeno parkirišče. 

16039003 - Objekti za rekreacijo                1.521 € 

Opis podprograma  
Podprogram zajema sredstva za upravljanje, vzdrževanje in nakup objektov in opreme za rekreacijo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora. 
 
41616 Upravljanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme                                                                1.521 € 

Za nemoteno koriščenje športnih igrišč so bila realizirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov 
(poraba električne energije in vode ter komunalnih storitev) v višini 1.521€.  
 

16039004 - Praznično urejanje naselij                5.394 €  

Opis podprograma 
Znotraj programa so realizirana sredstva za praznično okrasitev naselij v času decembrskih praznikov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o urejanju prostora. 
 
41617 Prednovoletna okrasitev        5.394 € 

Gre za stroške namestitve okrasitve v prazničnem decembru, pa tudi demontaža le-te. 
 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti                7.727 € 

 
Opis podprograma 

Znotraj programa so realizirana sredstva za nakup urbane opreme in zasaditev trajnic na območju 
centra Svete Ane in Lokavca ter sprehajalnih poti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o urejanju prostora. 
 
41618 Urejanje okolice        7.727 € 

V okviru proračunske postavke so zajeti stroški čiščenja in urejanja okolice na območju občine. 
 

Doseženi cilji: 
- praznično vzdušje v božično-novoletnem času, 
- primerno urejena in pokošena okolica in področja ob prometnih cestah. 
 
 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje              11.962 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, 
spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 
 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje                8.151  € 

 
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. 
 
41637 Poslovno stanovanjski objekt Sveta Ana                                                                                      8.151 € 

Občina je pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za poslovno stanovanjski objekt k.o. Zg. Ročica. 
Projektno dokumentacijo bo izdelal Arhitekturno projektiranje, Črtomir Čuček s.p.. Pogodbena 
vrednost del je 48.696 €. Pogodbena cena zajema izdelavo: DGD, PZI PID. V letu 2021 smo naročili 
prostorsko preveritev projekta (4.453 €), izdelala se je maketa objekta (1.500 €) in elaborat - 
geomehanskega poročila (2.198 €). 
 
V objekt bomo v celotno spodnjo etažo preselili trgovino Mercator, ki ima na obstoječi lokaciji premalo 
prostora. Šlo bo za prodajno površino okoli 235 kvadratnih metrov, ki se bo dopolnjevala s skladiščnimi 
prostori v izmeri okoli 100 kvadratnih metrov. Nad trgovino sta predvideni še dve nadstropji, v katerih 
bo osem stanovanj različnih velikosti, v vsakem nadstropju po štiri. 
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Slika 22: Lokacija (parcele) predvidenega poslovno - stanovanjskega objekta 
 

 
 

 
 

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju                3.811 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so evidentirana sredstva za tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj, to 
so stroški upravitelja, manjša vzdrževalna dela in zavarovalne premije. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, 
Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon. 
 
 
41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine       3.811 € 

Na postavki je evidentirana realizacija za stroške upravitelja in zavarovalne premije ter manjša 
vzdrževalna dela stanovanj, v lasti občine. 
 
Doseženi cilji: 
- spodbujanje stanovanjske gradnje,  
- zagotoviti stanovanja družinam 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)        164.407 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 
 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč                 6.916 € 

 
Opis podprograma 

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. 
 
41608 Stroški urejanja zemljišč        6.196 € 

Postavka zajema stroške geodetskih storitev. 

 

16069002 – Nakup zemljišč              18.565 € 

 
Opis podprograma 
Gre za nakup zemljišč, ki jih je občina pridobila na podlagi Programa nakupa in prodaje nepremičnega 
premoženja Občine Sveta Ana za leto 2021. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, 
Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon. 
 
41609 Nakup/prodaja zemljišč                                                                                                                18.565 € 

Proračunska sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč parc. št 463/3 k.o Žice in plačilo storitev 
posredovanja pri prodaji občinskih zemljišč preko agencije ter davka na nepremičnine. 
 
Doseženi cilji: 
- ohraniti vrednost občinskim stanovanjem, 
- zgledno skrbeti za stvarno premoženje občine, 
- z nakupom potrebnih zemljišč uresničevati zastavljene cilje občine. 
 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO                2.420 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju 
lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju 
zdravstva. 
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1707 - Drugi programi na področju zdravstva                 2.420 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 
 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo                 2.028 € 

 
Opis podprograma 
Evidentirani so prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste brezposelne občane, ki nimajo 
možnosti drugega zdravstvenega zavarovanja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 
lekarniški dejavnosti. 
 
41703 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje        2.027 € 

Z ZFRO se je spremenil Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  tako, da so se na 

državo prenesle obveznosti plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. in 24. 

točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ tako, da se uvaja neposredno plačilo prispevkov države Zavodu 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), pri čemer  prehodna določba 33. 

člena zakona določa, da obveznost, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona in za katero 

je bila prijava v zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona, poravna občina, obenem pa se je 

tudi določilo, da ZZZS opravi odjave iz zavarovanja za zavarovance iz 24. točke prvega odstavka 15. 

člena ZZVZZ namesto občin.   

Občina je v mescu januarju 2021 poravnala obveznosti za mesec december 2020, kar je bilo v skladu z 

navodili. 

Doseženi cilji: 
- z zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti nujno zdravstveno pomoč tudi tistim občanom, ki niso 

zaposleni in trenutno nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja. 
 

17079002 – Mrliško-ogledna služba                  393 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za stroške mrliško-ogledne službe, katero je občina po 
Zakonu o zdravstvenem varstvu dolžna kriti iz svojega proračuna. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 
lekarniški dejavnosti. 
 
41701 - Mrliško-ogledna služba (zdrav. domovi, UKC Maribor ...)                393 € 

Z ZFRO se je spremenil Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  tako, da so se na 
državo prenesle naslednje obveznosti plačila opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične 
pomoči v zvezi z obdukcijo, pri čemer prehodna določba 32. člena ZFRO določa, da obveznost plačila 
stroškov zagotavljanja mrliško pregledne službe za osebo, za katero je v zdravniškem poročilu o umrli 
osebi ugotovljena smrt do dne začetka uporabe tega zakona, poravna občina, v katere pristojnost 
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zadeva spada, v skladu z ZZVZZ ter Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 
(Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).  
 
Občina je v mescu januarju 2021 poravnala račun Zdravstvenega doma Lenart za opravljene 

mrtvooglede v mesecu decembru 2020. 

Doseženi cilji: 
- izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-ogledne službe. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE           163.132 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih 
skupin. V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem 
kulturnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 
 

1803 - Programi v kulturi             46.337 € 

 
Opis glavnega programa 
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške 
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo              31.130 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentiran izdatki za zagotavljanje knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu 
knjižničarstvu. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o knjižničarstvu. 
 
41801 Javni zavod -  Knjižnica Lenart                                                                                                     31.130 € 

Občina zagotavlja knjižnično dejavnost svojim občanom. V ta namen sofinancira delovanje Knjižnice 
Lenart, kar vključuje nakup knjižnega in drugega gradiva ter materialne stroške delovanja knjižnice. 
 
 

18039003 -  Ljubiteljska kultura                5.451 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentirana sredstva za namene sofinanciranja Javnega sklada RS za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti. Prav tako so tukaj evidentirani odhodki za javne kulturne projekte in 
programe – sofinanciranje delovanja kulturnega društva in kulturnih prireditev. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladju RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti. 
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41803 - JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti in društva                                                                 5.451 € 

Občina na podlagi medsebojne pogodbe sofinancira Lenarško izpostavo Javnega sklada RS za 
ljubiteljske in kulturne dejavnosti (1.822 €). Občina še dodatno sofinancira najemnino in obratovalne 
stroške uporabnika JS KD Lenart (219 €) 
Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov. Razpis je bil 
izveden na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v občini Sveta 
Ana in sprejetega Letnega programa kulture.  
 

Tabela 10: Dodeljena proračunska sredstva za kulturne programe in projekte v letu 2021 
  

Zap.št. Izvajalec programa oz. projekta Znesek v € 

1. Kulturno društvo Sveta Ana 2.256 

2. Twirling klub Aninih mažoretk 1.025 

3. Mladinski kulturni klub Kulturna zadruga Sveta 
Ana 

129 

 SKUPAJ 3.410 

 
Doseženi cilji: 
- pomoč pri uresničevanju programa kulturnih društev, 
- vzpodbujati kulturno delovanje in udejstvovanje v kraju, 
- sofinancirati kulturne prireditve in s tem vzpodbujati kulturno življenje. 
 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura                                    4.227 € 

Opis podprograma 
V okviru tega programa se izdaja ali izvaja lokalni radio, lokalni časopis, lokalna televizija ter 
sofinanciranje glasil. 
 

41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur                                                                                   897 € 

Sredstva so bila porabljena za izdajo lokalnega časopisa Anine novice, kateri je namenjen informiranju 
občanov o vsakoletnih občinskih razpisih. 
 

41828 Izdaja medobčinskega časopisa 3.329 € 

Gre 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. 
 

18039005 - Drugi programi v kulturi                 5.589 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški za vzdrževanje kulturnega doma, ki zajemajo stroške 
električne energije, kuriv in dimnikarskih storitev, zavarovalnih premij za opremo in drugih storitev. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 
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41820 Kulturno – turistični center Sveta Ana                                                                                         5.289 € 

Stroški vzdrževanja kulturnega doma so bili realizirani v višini 5.289 €. Med te stroške prištevamo: 
električna energija 1.316 € čistilni material in storitve 164 €, poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.011 €, 
voda in komunalne storitve 810 €, zavarovalne premije 315 €, telefon 275 € in tekoče vzdrževanje 
kulturnega doma 1.637 €  
 
Doseženi cilji: 
- primerno vzdrževan kulturni dom in oprema v njem. 
- skrb za kulturno dediščino občine.  

1804 Podpora posebnim skupinam              3.762 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program v okviru podpore posebnim skupin vključuje sredstva za financiranje društev, zvez in 
organizaciji na podlagi razpisa. 

18049004 Programi drugih posebnih skupin              3.762 € 

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. 
 
41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis)                                                                   3.762 € 

Izveden je bil  javni razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana. 
V okviru razpisa smo sofinancirali programe in projekte 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.  
 

Tabela 11: Dodeljena proračunska sredstva razna društva v letu 2021 
 

Zap.št. Izvajalec programa oz. projekta Znesek v € 

1. Čebelarsko društvo Sv. Ana v Slov. goricah 498 

2. Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Ana 346 

3. Društvo upokojencev Sv. Ana 697 

4. Društvo vinogradnikov Sv. Ana  649 

5. Kulinarično društvo kisla juha Sv. Ana 542 

6. Medobčinsko društvo invalidov Lenart  454 

7. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 386 

8. Zveza društev upokojencev Slovenske gorice 190 

 SKUPAJ 3.762 

 
Doseženi cilji: 
- sofinanciranje drugih programov in projektov raznih društev na območju občine. 
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti           113.033 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za 
mladino. 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. 
 
 

18059001 - Programi športa            113.033 € 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva izvedbo letnega programa športa v občini Sveta Ana. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o športu, Zakon o društvih 
 
41812 Sofinanciranje programa športa                                                                                                    3.622 € 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveta Ana in Letnim 
programom športa je občina v preteklem letu objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa. 
Na razpis se je prijavilo Športno društvo Sveta Ana in OŠ Sveta Ana. 
 
41818 Investicije v športne objekte – športna dvorana            0 € 

Realizacije na tej postavki ni bilo. 
 
41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane                                                                              4.328 € 

Stroški vzdrževanja športne dvorane, ki pripadajo občini so bili realizirani v višini 4.328 €. Med te 
stroške prištevamo: električna energija 1.058 €, čistilni material in storitve 322 €, poraba kuriv in stroški 
ogrevanja 0 €, voda in komunalne storitve 184 €, zavarovalne premije 1.640 €, telefon 139 €, tekoče 
vzdrževanje 985 €. 
 
41836 Park generacij – vzdrževanje in ureditev                29.675 € 

Na postavki so realizirani stroški zavarovanja objekta in naprav v znesku 344 €. Za zagotavljanje varnosti 

otrok so se izvedla naslednja dela; varnostna ograja na kamnitem zidu, varnostna ograja na lesenem 

podestu, lesena čelna zapora, asfaltiranje vstopnega platoja (50 m2). Realizacija naštetih del je znašala 

29.331 €.  

41839 Miniaturna vasica v parku generacij Sveta Ana                75.408 € 

S projektom Miniaturna vasica smo fazno nadaljevali urejanje prostora pod OŠ Sveta Ana, v sklopu že 
obstoječih športnih objektov (športna dvorana, igrišče z umetno travo). 
Občina je postavila miniaturno vasico, ki prezentira značilnost podeželskega okolja. Gre za male hiške, 

ki predstavljajo značilne vaške stavbe in stavbe s promocijo lokalne turistične ponudbe (čajnica, 

kovačija, gasilski dom, cerkev…) skratka Sveta Ana v malem. Vasica je namenjena tako predstavitvi 

lokalne ponudbe, kot tudi učnim aktivnostim z možnostjo izkustvene in doživljajske pedagogike. V 

projektu kot partnerja sodelujeta Franc Ruhitel, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, in Mladinski 

kulturni klub, Kulturna zadruga Sveta Ana. 

Realizacija opravljenih del je 74.347 € . Za nadzor in varnostni načrt smo poravnali račune v višini 1.061 
€. 39.970 € je prispeval Evropski sklad za razvoj podeželja. 
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Doseženi cilji: 
- uspešna izvedba javnega razpisa za izvedbo letnega programa športa; 
- pomoč pri uresničitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem spodbujanje interesnih 

dejavnosti občanov; 
- izboljšanje pogojev za športno aktivnost prebivalstva in medgeneracijsko sodelovanje; 
- izgradnja infrastrukture za nove programe društev in posameznikov. 
 

19 – IZOBRAŽEVANJE           893.729 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 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. 
 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok           778.837 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

19029001 – Vrtci         778.837 € 

 
Opis podprograma 
Gre za sredstva za financiranje dejavnosti predšolskega vzgojnega varstva. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 
 
41901 Plačila vrtcu                                                                                                                                  352.234 € 

Znotraj tega podprograma je evidentirana realizacija proračunskih postavk za zagotavljanje sredstev 
za plačila razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec v Sveta Ana in financiranje 
novoletne obdaritve otrok.   
 
41908 Dozidava vrtca Sveta Ana                                                                                                           349.308 € 

V letu 2020 je občina pričela z investicijo izgradnja prizidka k vrtcu. Investicija se je zaključila v avgustu 

2021 in 1.9.2021 je vrtec bil predan namenu vzgojnega izobraževanja. Realizacija investicije (2020-

2021) je 425.104 €. Dozidavo vrtca Sveta Ana bo v višini 195.829 € sofinanciral državni proračun. 

 

41922 Plačila vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine              44.478 € 

Občina je dolžna pokriti razliko do ekonomske cene vrtca tudi v vrtcih drugih občin v katere so vpisani 
otroci, ki imajo stalno prebivališče v naši občini. V mesecu decembru 2021 je 14 otrok s stalnim 
prebivališčem v Občini Sveta Ana. 
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41926 Sofinanciranje spremljevalca                                                                                                        27.721 € 
Občina je sofinancirala spremljevalca otrokom (2) s posebnimi potrebami.  
 
41930 – Investicijsko vzdrževalna dela na objektu vrtec                  5.006 € 

V sklopu investicije dograditev vrtca smo se odločili za preureditev previjalnice v starem delu vrtca. 
 
Doseženi cilji: 
- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom v vrtcu; 
- nuditi vzgojno varstvo za predšolske otroke, vsem zainteresiranim staršem; 
- primerno urejen in vzdrževan vrtec. 
 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje             74.493 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in 
poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 
 

19039001 - Osnovno šolstvo             74.493 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj programa so evidentirani odhodki za namene izobraževanja v osnovni šoli Sveta Ana. 
  
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o osnovni šol. 
 
41902  OŠ – materialni stroški                                                                                                                 61.666 € 

Velik del stroškov, namenjenih osnovni šoli, predstavljajo materialni stroški in stroški vzdrževanja 
opreme. Gre za stroške ogrevanja šole, elektrika, voda, odvajanje in čiščenje ter drugi tekoči stroški 
vzdrževanja objekta splošni. Občina sofinancira tudi nakup knjig za šolsko knjižnico. 
 
41903 OŠ –tekmovanje učencev v zanju           529 € 

Občina financira tekmovanja učencev v znanju kot so: Vesela šola, tekmovanja iz logike, … 
 
41904 OŠ – dodatne dejavnosti                                 5.820 € 

Občina financira dodatne dejavnosti, ki jih izvaja šola kot so; nadstandardni program učenja tujega 
jezika, šola v naravi in razni drugi projekti.  
 
41905 OŠ – nakup, vzdrževanje                     1.500 € 

Občina letno sofinancira nakup nove računalniške opreme v višini 1.500 €. 
 
41916 OŠ – delež stroškov športne dvorane                  3.519 € 

Občina vodi ločeno porabo stroškov, ki nastanejo z uporabe športne dvorane, ko šola uporablja 
dvorano za izvajanje učnega procesa. Stroški vzdrževanja športne dvorane so bili realizirani v višini 
3.519 €. Med te stroške prištevamo: električna energija 935 € čistilni material in storitve 280 €, poraba 
kuriv in stroški ogrevanja 0€, voda in komunalne storitve 145 €, zavarovalne premije 1.188€, telefon 
101 €, tekoče vzdrževanje  870 €. 
 



 
74 

41924 OŠ Gustav Šilih                         561 € 

Za pokrivanje materialnih stroškov smo v letu 2021 zagotovili sredstva v višini  561 €. 

 

41929 OŠ dr. Ljudevita Pivka                                                                                                                         899 € 

Za pokrivanje materialnih stroškov smo v letu 2021 zagotovili sredstva v višini  899 €. 

 
Doseženi cilji: 
- zagotovljeno izvajanje nadstandardnih programov; 
- sofinanciranje šole v naravi za tiste učence, ki jim starši tega ne bi mogli omogočiti; 
- sodobno opremljena šola z multimedijsko opremo. 
 

 

 1906 - Pomoči šolajočim             40.399 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za pomoč v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 
 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu              40.399 € 

 
Opis podprograma 
Gre za regresiranje šolskih prevozov v skladu z Zakonom o osnovnem šolstvu za učence OŠ Sveta Ana 
ter regresiranje šolskih prevozov za otroke, ki obiskujejo šole, prilagojene posebnim programom. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o osnovni šoli 
 
41907 Regresiranje prevozov v šolo                                                                                                        28.370 €  
Za zagotavljanje šolskih prevozov učencev OŠ Sveta Ana  so bila v letu 2021 porabljena sredstva v višini 
28.370 €. 
 
41928 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami                                                                 12.029 € 

Občina pokrije stroške šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami staršem, ki vozijo svoje 
otroke v vzgojno-izobraževalne ustanove zunaj občine. Trije učenci, ki obiskujejo prilagojene programe 
v OŠ Lenart in en učenec Center Gustava Šiliha Maribor, v šolo in iz šole vozijo starši, katerim občina 
povrne kilometrino. Za dva otroka, en obiskuje šolo v Mariboru in eden na Ptuju, je občina organizirala 
posebni prevoz. 
 
Doseženi cilji: 
- učencem, ki so bolj oddaljeni od šole v skladu z zakonom zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim 

prevozom, 
- povrnitev stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO         151.587 € 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 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. 
 

2002 - Varstvo otrok in družine                  8.899 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 
 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini               8.899 € 

 
Opis podprograma 
Gre za programe pomoči. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Sklep o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka (250 €). 
 
42002 Pomoč staršem pri rojstvu otoka        6.000 € 

Znotraj omenjenega podprograma so evidentirani odhodki na proračunski postavki pomoč staršem ob 
rojstvu otroka. Finančna vzpodbuda se izplačuje vsakemu staršu novorojenca, s stalnim prebivališčem 
v naši občini na podlagi Sklepa o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka Finančno 
vzpodbudo je v letu 2021 prejelo 24 otrok. 
 
Doseženi cilji: 
− vzpodbuda rojstev v obliki finančne nagrade za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 
 
42003 Plačilo pogrebnih stroškov        1.079 € 

Občina je zakonsko dolžna poravnati pogrebne stroške, kadar ni dedičev ali če ti niso finančno sposobni 
pokriti le-te. V letu 2021 je občina poravnala stroške enega pokopa. 
 
42004 Svetovalni center za pomoč družinam        1.520 € 

Odhodki predstavljajo stroške testiranja učencev, svetovanja staršem in pomoč. 

42008 Sofinanciranje delovanja Varne hiše Maribor           300 € 

Občina je za namene pokrivanja materialnih stroškov  Varne hiše v Mariboru namenila 300 €. 
 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva            142.688 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč 
družini in lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter 
drugim ranljivim skupinam. 
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20049001 - Centri za socialno delo                      26 € 

 
Opis podprograma 
Gre za financiranje nalog Centra za socialno delo Maribor, ki jih le-ta opravlja za občane Občine Sveta 
Ana in ki jih je v skladu s predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega 
proračuna. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 

 

42012 Splošno koristno delo              26 € 

Gre za pokrivanje stroškov plačila prispevkov zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja v primeru 
nesreč za osebe, ki prestajajo kazen v obliki družbeno koristnega dela. 
 

20049002 - Socialno varstvo invalidov               51.646 € 

 
Opis podprograma 
Gre za financiranje nalog Centra za socialno delo Maribor, ki jih le-ta opravlja za  občane Občine Sveta 
Ana, ki jih je v skladu s predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega 
proračuna.  Občina (so)financira oskrbo v domovih invalidnim osebam, ki jim je občina v skladu s 
predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno ceno oskrbe. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 
 

42011 Financiranje družinskega pomočnika         21.167 € 

Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v 
primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega 
institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. V letu 
2021 je občina izplačevala delno plačilo za izgubljen dohodek 2 osebama.  
 
42015 Financiranje socialnega varstva invalidov                                                                                  30.479 € 

Občina je v letu 2021 sofinancirala domsko varstvo petim občanom. 
 
Doseženi cilji: 
- omogočiti institucionalno varstvo vsem invalidom, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj; 
- lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa Zakon o socialnem varstvu. 
 

20049003 - Socialno varstvo starih              88.278 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za regresiranje oskrbe v domovih za 
ostarele, ki jih je občina prav tako dolžna kriti iz proračuna. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 
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42009 Financiranje domskega varstva                                                                                                   44.253 € 

Občina je v letu 2021 sofinancirala domsko varstvo šestim občanom. 
 

42014 Pomoč na domu                                                                                                                             36.431 € 

Sredstva za zagotavljanje storitve »Pomoč družini na domu.« Storitev izvaja Dom Danice Vogrinec. 
Storitev je v povprečju koristilo 16 uporabnikov. Opravljenih je bilo 2.494 ur efektivnega dela na domu. 
 

42016 Izdelava IP za Dom starejših Danica Sveta Ana        7.595 € 

Naročili smo izdelavo projektne dokumentacije IP in povzetek osnovnih vsebinsko-tehničnih 
parametrov za projekt izgradnja doma. 
 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih                    457 € 

 
42010 Pomoč pri uporabi stanovanja           457 € 

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in izdane odločbe pristojnega centra za 
socialno delo, so občine dolžne subvencionirati najemnine za stanovanja za tiste občane, ki so po 
zakonu do tega upravičeni. 
 
Doseženi cilji: 
- omogočiti institucionalno varstvo vsem ostarelim, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih 

sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa Zakon o socialnem varstvu; 
- subvencionirati najemnino tistim občanom, ki so tega potrebni in jim s tem zagotoviti ustrezne 

stanovanjske pogoje. 
 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                 2.280 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za sofinanciranje delovanja 
humanitarnih organizacij rdečega križa in drugih društev s tega področja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi. 
 
42007  Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart          2.280  € 

V okviru tega podprograma so zajeta sredstva za redno delovanje in izvajanje programov Območne 
zveze Rdečega križa Lenart, pod okriljem katere deluje Občinska organizacija Rdečega križa Sveta Ana. 
 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA               373 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 
 
 
 
 



 
78 

2201 - Servisiranje javnega dolga           373 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

22019001 – Obveznost iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje        373 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov, povezanih z zadolževanjem in 
odplačila obresti iz naslova zadolževanja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k 
zadolževanju občin. 
 
42201 Odplačila zadolževanja              373 € 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški zadolževanj v višini 373 €. Gre za stroške, povezane z 
zadolževanjem: vodenje kredita in odobritev kredita. 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI              50.000 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 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. 
 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč                              50.000 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program 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 in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
 

23029001 - Rezerva občine                                                                                                                     50.000 € 

 
Opis podprograma 
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določili Zakona o javnih financah oblikujejo 
največ v višini 1,5% prejemkov proračuna. Cilj tega programa je intervencija v primeru naravnih nesreč 
in zagotavljanje čim prejšnje sanacije nastale škode. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Gre za rezervo za naravne nesreče, ki je določena v 8. členu Odloka o proračunu za leto 2021 v višini 
50.000 €. 
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42301 - Rezerva za naravne nesreče                                                                                                      50.000 € 

V letošnjem letu je občina pomagala pri čiščenju na pogorišču kmetijskega objekta Polenšak. Nastali 
stroški čiščenja so v višini 3.628 €. Občina je zagotovila sredstva za sanacijo plazu pri stanovanjski hiši 
Krivi Vrh 9 v višini 33.650 eur. V letošnjem letu je neurje poškodovalo veliko občinskih cest. Za sanacijo 
cest smo zagotovili sredstva v višini 30.794 €.  
 
 

41 - REŽIJSKI OBRAT           95.741 € 
 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA                                                        50.020 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih 
oblik povezovanja občin. 
 

0603 - Dejavnost občinske uprave              50.020 € 

 
Opis glavnega programa 
Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 
 
 

06039001 - Administracija občinske uprave             39.005 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za delo režijskega obrata (plače in prispevki, regres 
za prehrano, regres za letni dopust …) ter materialni stroški za delo režijskega obrata. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon 
o javnih financah. 
 
40613  Stroški dela za režijski obrat                                                                                                       21.067 € 

Znotraj te postavke so evidentirani stroški dela za režijski obrat, ki poleg osnovne plače zajemajo tudi 
dodatek za delovno dobo, vse obvezne prispevke (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za 
starševsko varstvo), premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, regres za letni dopust ter povračila 
prehrane in stroškov prevoza na delo in iz dela.  
 
40630 Stroški dela upravnika športne dvorane                                                                                    17.938 € 

Znotraj te postavke so evidentirani stroški dela za upravnika športne dvorane, ki poleg osnovne plače 
zajemajo tudi dodatek za delovno dobo, vse obvezne prispevke (prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek 
za starševsko varstvo), premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, regres za letni dopust ter 
povračila prehrane in stroškov prevoza na delo in iz dela.  
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Doseženi cilji: 
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog, 
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in drugih 

udeležencev v postopku. 
 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem             11.015 € 

Ta podprogram zajema tudi materialne stroške in komunalne storitve režijskega obrata: drugi splošni 
material in storitve, telefon, faks, elektronska pošta, tekoče vzdrževanje komunalne opreme in 
računalnikov in nakup opreme za režijski obrat. 
 
40614 Stroški službenih vozil – režijski obrat       7.164 € 

Znotraj proračunske postavke so evidentirani realizirani odhodki za goriva in maziva, vzdrževanje in 
popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije. 
 
40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata        2.012 € 

V letu 2021 smo za potrebe režijskega obrata nabavili nahrbtni puhalnik, vrtalnik, nahrbtna kosilnica, 
škarje, pometalec smeti. 
 
40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata       1.838 € 

Ta podprogram zajema tudi materialne stroške in komunalne storitve režijskega obrata: nakup 
službenih oblek, telefon, prevozne stroške, in tekoče stroške vzdrževanja opreme. 
 

Doseženi cilji: 
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog, 
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in drugih 

udeležencev v postopku. 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI               37.761 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja 
odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. 
 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja               37.761 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 
brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz 
občinskega proračuna oz. sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske 
prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 
 

10039001 - Povečanje zaposljivosti               37.761 € 

 
Opis podprograma 
Gre za ukrep- program: Javna dela. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o urejanju trga dela, Katalog 
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ukrepov aktivne politike zaposlovanja,… 
 
40617 Program javna dela: stroški dela                                                                                                 37.761 € 

Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški dela za izvedbo programa javnih del, ki se izvaja 
na področju urejanja in vzdrževanja javnih površin in občinskih cest. V letu 2021 so bile v obdobju od 
01.02.2021 do 31.12.2021 v program javnih del vključene tri osebe. 
 
Doseženi cilji: 
- omogočiti zaposlitev brezposelnim osebam, 
- skrb za urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE               2.448 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, 
letališke. 
 
1302 - Cestni promet in infrastruktura                 2.448 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program 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. 
 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                 2.448 € 

 
Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki za manjša vzdrževanja 
občinskih cest. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. 
 
41318 Urejanje občinskih cest        2.448 € 

Realizacija prikazuje stroške manjših vzdrževalnih del ,ki jih lahko opravi režijskih obrat. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST              5.512 € 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 
 

1603 - Komunalna dejavnost                 5.512 € 

 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo 
v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                 5.512 € 

 
 
Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, ki 
zajemajo stroški košnje in urejanje starega in novega pokopališča, stroški odvoza smeti, voda, 
električna energija, zavarovalne premije, drugi vzdrževalni stroški. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 
 
41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališča        5.512 € 

Med vzdrževalne stroške pokopališča in mrliške veže štejemo: odvoz smeti, voda, električna energija, 
zavarovalne premije za objekt mrliške veže in druga vzdrževalna dela, kamor spada košnja trave poleti 
in čiščenje snega pozimi. 
 
Doseženi cilji: 

- urejenost mrliške veže in pokopališča. 
 

4.4 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se na podlagi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana namenijo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva oz. so bila zagotovljena 
v premajhnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. O porabi teh sredstev 
odloča župan in se ob porabi razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika proračuna.  

 
Tabela 12: Prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2021 

 

Datum dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

06.05.2021 7-2021 PP    42302 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    41703 

Prisp.za obvezno 
zdravstveno 
zavarovanje   28,00 

Obveznosti iz 
naslova 
prispevkov ZZZS za 
zavarovanje 
brezposelnih 
oseb. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 413105 

PRISPEVEK V ZZZS ZA 
ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE,KI GA 
PLAČUJE OB    

06.05.2021 7-2021 PP    42302 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    41701 

Mrliško pregledna 
služba (zdrav. domovi, 
SB Maribor...) 400,00 

Obveznosti iz 
naslova mrliško 
pregledne službe.    

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 41330213 

Mrliško pregledna 
služba     

20.10.2021 21-2021 PP    42302 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    40630 

Stroški dela upravnika 
športne dvorane 65,32 

Zdravniški pregled 
za delavko Marijo 
Ferenc.    

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402111 

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 
ZAPOSLENIH     

30.11.2021 32-2021 PP    42302 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    40606 

Tekoče vzdrževanje 
objektov in opreme 380,00 

Prerazporeditev 
sredstev za plačilo 
tekočega 
vzdrževanja 
komunikacijske 
opreme. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402510 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
KOMUNIKACIJSKE 
OPREME IN 
RAČUNALNIKOV     
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15.12.2021 35-2021 PP    42302 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    40601 

Stroški dela občinske 
uprave 80,00 

Prerazporeditev 
sredstev za plačilo 
hitrih antigenskih 
testov.   

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402199 

DRUGI POSEBNI 
MATERIAL IN STORITVE     

15.12.2021 37-2021 PP    42302 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    41620 Vodovodni  hidranti 1.050,00 

Prerazporeditev 
sredstev za plačilo 
Popravilo 
hidrantov.  

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 42040110 Izgradnja vodovoda     

          NRP   
OB181-19-
0006 Vodovodni hidranti     

 

4.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezerve 
 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2021, smo v letu 2021 v sredstva rezerve 
izločili 50.000 €. V letu 2021 smo porabili sredstva za čiščenje na pogorišču kmetijskega objekta 
Polenšak. Nastali stroški čiščenja so v višini 3.628 €. Občina je zagotovila sredstva za sanacijo plazu pri 
stanovanjski hiši Krivi Vrh 9 v višini 33.650 eur.  Za sanacijo cest smo zagotovili sredstva v višini 30.794 
€.  
Na dan 31.12.2021 izkazujemo 0 € denarnih sredstev rezerve. 
 

Tabela 13: Splošna proračunska rezerva za naravne nesreče v letu 2021 
 

OBLIKOVANJE REZERVE Znesek  (€) 

Stanje rezerve 1.1.2021 18.072 

Izločanje denarnih sredstev  50.000 

Poraba sredstev rezerve 68.072 

Stanje rezerve na dan 31.2.2021 0 

 
 
 

4.6 Tabelarni pregled prerazporeditev sredstev v proračunu za leto 2021 
 

Datum 
dok. 

Štev. 
dok. 

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

06.05.2021 1-2021 PP    40630 
Stroški dela upravnika športne 
dvorane PP    40630 

Stroški dela upravnika 
športne dvorane 25,00 

Povečanje višine regresa 
za letni dopust v skladu z 
zakonom. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400100 
REGRES ZA LETNI 
DOPUST     

06.05.2021 1-2021 PP    40613 Stroški dela režijskega obrata PP    40613 
Stroški dela režijskega 
obrata 25,00 

Povečanje višine regresa 
za letni dopust v skladu z 
zakonom. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400100 
REGRES ZA LETNI 
DOPUST     

06.05.2021 1-2021 PP    40601 Stroški dela občinske uprave PP    40601 
Stroški dela občinske 
uprave 64,00 

Povečanje višine regresa 
za letni dopust v skladu z 
zakonom. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400100 
REGRES ZA LETNI 
DOPUST     

06.05.2021 1-2021 PP    30100 
Plače poklicnih funkcionarjev - plače 
in prispevki PP    30100 

Plače poklicnih 
funkcionarjev - plače in 
prispevki 25,00 

Povečanje višine regresa 
za letni dopust v skladu z 
zakonom. 
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Datum 
dok. 

Štev. 
dok. 

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400100 
REGRES ZA LETNI 
DOPUST     

06.05.2021 2-2021 PP    40613 Stroški dela režijskega obrata PP    40613 
Stroški dela režijskega 
obrata 570,00 

Prerazporeditev sredstev 
za izplačilo Covid dodatka. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400002 
DODATEK ZA DELO V 
POSEBNIH POGOJIH     

06.05.2021 2-2021 PP    40630 
Stroški dela upravnika športne 
dvorane PP    40630 

Stroški dela upravnika 
športne dvorane 100,00 

Prerazporeditev sredstev 
za izplačilo Covid dodatka. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400002 
DODATEK ZA DELO V 
POSEBNIH POGOJIH     

06.05.2021 3-2021 PP    40601 Stroški dela občinske uprave PP    40601 
Stroški dela občinske 
uprave 327,50 

Prerazporeditev sredstev 
za izplačilo Covid dodatka. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400100 
REGRES ZA LETNI 
DOPUST     

06.05.2021 3-2021 PP    40613 Stroški dela režijskega obrata PP    40613 
Stroški dela režijskega 
obrata 665,00 

Prerazporeditev sredstev 
za izplačilo Covid dodatka. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400002 
DODATEK ZA DELO V 
POSEBNIH POGOJIH     

06.05.2021 3-2021 PP    40630 
Stroški dela upravnika športne 
dvorane PP    40630 

Stroški dela upravnika 
športne dvorane 105,00 

Prerazporeditev sredstev 
za izplačilo Covid dodatka. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400002 
DODATEK ZA DELO V 
POSEBNIH POGOJIH     

06.05.2021 4-2021 PP    40606 
Tekoče vzdrževanje objektov in 
opreme PP    40606 

Tekoče vzdrževanje 
objektov in opreme 200,00 

Prerazporeditev sredstev 
za naročilo zamenjave 
ključev v stavbi občine. 

    KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
OBJEKTOV KONTO 402511 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
DRUGE OPREME     

06.05.2021 5-2021 PP    41340 Cestna infrastruktura PP    41339 

Kolesarske povezave na 
območju ORP Slovenske 
gorice Lenart-Sveta Ana-
Trate 745,00 

Plačilo recenzije PZI 
dokumentacije za projekt 
kolesarske povezave na 
območju ORP Slov. 
goricah. 

    KONTO 42040120 Varnostne ograje KONTO 42040137 
Kolesarske povezave - 
projektna dokumentacija     

    NRP   
OB181-
19-0003 Cestna infrastruktura NRP   

OB181-
18-0013 

Kolesarske povezave na 
območju ORP Slovenske 
gorice     

06.05.2021 6-2021 PP    41609 Nakupi/prodaja zemljišč PP    41608 Stroški urejanja zemljišč 1.000,00 

Izgradnja NN priključka na 
lokaciji Krivi Vrh-
Zg.Ščavnica. 

    KONTO 4206005 Nakup zemljišč KONTO 42040000 
Komunalna oprema 
stavbnih zemljišč     

    NRP   
OB181-
07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo NRP   

OB181-
07-0069 

Komunalna oprema 
stavb. zemljišč Sveta Ana     

06.05.2021 7-2021 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41703 
Prisp.za obvez. 
zdravstveno zavarovanje. 28,00 

Obveznosti iz naslova 
prispevkov ZZZS za 
zavarovanje brezposelnih 
oseb. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 413105 

PRISPEVEK V ZZZS ZA 
ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE,KI GA 
PLAČUJE OB     

06.05.2021 7-2021 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41701 

Mrliško pregledna služba 
(zdrav. domovi, SB 
Maribor...) 400,00 

Obveznosti iz naslova 
mrliško pregledne službe. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 41330213 Mrliško pregledna služba     

06.05.2021 
8/A-
2021 PP    41609 Nakupi/prodaja zemljišč PP    41609 Nakupi/prodaja zemljišč 11.000,00 

Plačilo cenitev in 
posredovanja za 
nepremičnine. 

    KONTO 4206005 Nakup zemljišč KONTO 40299904 Drugi odhodki     

    NRP   
OB181-
07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo           

06.05.2021 
8/A-
2021 PP    41609 Nakupi/prodaja zemljišč PP    41609 Nakupi/prodaja zemljišč 15,00 

Prerazporeditev sredstev 
za plačilo davka na 
nepremičnine. 

    KONTO 4206005 Nakup zemljišč KONTO 402945 
DAVEK NA 
NEPREMIČNINE     

    NRP   
OB181-
07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo           

06.05.2021 
8/B-
2021 PP    41609 Nakupi/prodaja zemljišč PP    41619 

Upravljanje in 
vzdrževanje stanovanj v 
lasti občine 2.900,00 

Prerazporeditev sredstev 
za plačilo davka na 
nepremičnine. 

    KONTO 4206005 Nakup zemljišč KONTO 402945 
DAVEK NA 
NEPREMIČNINE     

    NRP   
OB181-
07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo           

06.05.2021 
8/B-
2021 PP    41609 Nakupi/prodaja zemljišč PP    41619 

Upravljanje in 
vzdrževanje stanovanj v 
lasti občine 370,00 

Prerazporeditev sredstev 
za plačilo stroškov cenitev 
stanovanja. 

    KONTO 4206005 Nakup zemljišč KONTO 40299904 Drugi odhodki     
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Datum 
dok. 

Štev. 
dok. 

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

    NRP   
OB181-
07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo           

06.05.2021 8-2021 PP    41315 
Upravljanje in vzdrževanje javnih poti 
in lokalnih cest PP    41319 

Projekti ( ceste, pločniki, 
križišča, ulice itd.) 1.000,00 

Prerazporeditev sredstev 
za plačilo projektne 
dokumentacije. 

    KONTO 40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest KONTO 42080401 PROJEKTI     

          NRP   
OB181-
14-0004 

Projekti (ulice, ceste, 
križišča, pločniki)     

31.05.2021 9-2021 PP    41305 Gradnja in vzdrževanje JR PP    41305 Gradnja in vzdrževanje JR 2.025,00 

Prerazporeditev sredstev 
za zamenjavo priključka 
pri HŠ Sveta Ana 28. 

    KONTO 42040131 Javna razsvetljava KONTO 40229906 
Vzdrževanje javne 
razsvetljave     

    NRP   
OB181-
16-0016 Javna razsvetljava (gradnja)           

04.06.2021 
10-
2021 PP    30402 Pokroviteljstvo občine PP    30401 

Nagrada odličnjakom in 
nadarjenim 45,00 

Prerazporeditev sredstev 
za nakup plaket. 

    KONTO 402099 DRUGI MATERIALNI STROŠKI KONTO 402099 
DRUGI MATERIALNI 
STROŠKI     

02.07.2021 
11-
2021 PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave PP    40607 

Investicijsko opremljanje 
občinske uprave 500,00 

Za nakup dveh mobilnih 
telefonov. 

    KONTO 42080000 Projektna dokumentacija KONTO 420238 

NAKUP 
TELEKOMUNIKACIJSKE 
OPREME IN NAPELJAV     

    NRP   
OB181-
09-0002 Ureditev občinske zgradbe NRP   

OB181-
07-0003 

Telekomunikacijska 
oprema     

19.07.2021 
19-
2021 PP    41315 

Upravljanje in vzdrževanje javnih poti 
in lokalnih cest PP    42301 

Rezerva za naravne 
nesreče 15.000,00 

Prerazporeditev sredstev 
za sanacijo plazu pri 
stanovanjski hiši Krivi Vrh 
9. 

    KONTO 40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest KONTO 409100 PRORAČUNSKA REZERVA     

28.07.2021 
19/A-
2021 PP    30102 

Materialni stroški pri opravljanju 
funkcije župana PP    30103 

Nadomestilo plače 
podžupana 600,00 

Prerazporeditev sredstev 
za izplačilo Covid dodatka. 

    KONTO 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO KONTO 400002 
DODATEK ZA DELO V 
POSEBNIH POGOJIH     

28.07.2021 
19/A-
2021 PP    30100 

Plače poklicnih funkcionarjev - plače 
in prispevki PP    30100 

Plače poklicnih 
funkcionarjev - plače in 
prispevki 1.500,00 

Prerazporeditev sredstev 
za izplačilo Covid dodatka. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400002 
DODATEK ZA DELO V 
POSEBNIH POGOJIH     

28.07.2021 
19/A-
2021 PP    40601 Stroški dela občinske uprave PP    40601 

Stroški dela občinske 
uprave 1.000,00 

Prerazporeditev sredstev 
za izplačilo Covid dodatka. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400002 
DODATEK ZA DELO V 
POSEBNIH POGOJIH     

03.08.2021 
12-
2021 PP    40608 

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

Razni stroški, ki so 
potrebni za delovanje 
občinske uprave 25,00 

Prerazporeditev sredstev 
za plačilo storitev UJP 
prometa. 

    KONTO 402931 PLAČILA BANČNIH STORITEV KONTO 402930 

PLAČILA STORITEV 
ORG.,POOBLAŠENIM ZA 
PLAČILNI PROMET     

11.08.2021 
13-
2021 PP    40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat PP    40615 

Investicijsko opremljanje 
režijskega obrata 500,00 

Prerazporeditev sredstev 
za nakup vrtnih škarij za 
ograjo. 

    KONTO 402301 VDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL KONTO 420235 
NAKUP OPREME ZA 
ČIŠČENJE     

          NRP   
OB181-
07-0009 

Nakup opreme za 
čiščenje     

11.08.2021 
13-
2021 PP    41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč PP    41318 Urejanje občinskih cest 500,00 

Sredstva za vzdrževanje 
občinskih cest - režijski 
obrat. 

    KONTO 40229903 Vzdrževanje pokopališč KONTO 40229909 
Vzdrževanje občinskih 
cest     

18.08.2021 
14-
2021 PP    41503 

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih 
sistemov in ČN PP    41434 

Subvencija za uporabo 
javne infrastrukture-
vodovod 6.500,00 

Plačilo razlike preveč 
zaračunane najemnine za 
javno infrastrukturo za 
leto 2021. 

    KONTO 42040124 Izgradnja sekundarne  kanalizacije KONTO 410000 

Sub. cen javnim 
podjetjem in drugim 
izvajalcem gospodarskih 
javnih služb     

    NRP   
OB181-
19-0014 Izgradnja sekundarne kanalizacije           

18.08.2021 
15-
2021 PP    41315 

Upravljanje in vzdrževanje javnih poti 
in lokalnih cest PP    41339 

Kolesarske povezave na 
območju ORP Slovenske 
gorice Lenart-Sveta Ana-
Trate 36.000,00 

Za plačilo projektne 
dokumentacije za projekt 
Kolesarske povezave na 
območju ORP Slov. gorice. 

    KONTO 40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest KONTO 42040137 
Kolesarske povezave - 
projektna dokumentacija     

          NRP   
OB181-
18-0013 

Kolesarske povezave na 
območju ORP Slovenske 
gorice     
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Datum 
dok. 

Štev. 
dok. 

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

20.08.2021 
16-
2021 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40609 

Delo preko študentskega 
servisa 1.500,00 

Plačilo za delo preko 
študentskega servisa. 

    KONTO 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV KONTO 402903 
PLAČILA ZA DELO PREKO 
ŠTUDENTSKEGA SERVISA     

03.09.2021 
17-
2021 PP    40605 Pogodbena dela PP    40605 Pogodbena dela 190,00 

Plačilo nagrade, prehrane 
in prevoza za obvezno 
študijsko prakso. 

    KONTO 402902 PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH KONTO 411908 
Denarne nagrade in 
priznanja     

22.09.2021 
17-
A/2021 PP    40608 

Razni stroški, ki so potrebni za 
delovanje občinske uprave PP    42201 Odplačila zadolževanja 180,00 

Plačilo stroškov 
nadomestila za 
dolgoročno zadolževanje. 

    KONTO 40299904 Drugi odhodki KONTO 402099 
DRUGI MATERIALNI 
STROŠKI     

30.09.2021 
18-
2021 PP    41907 Regresiranje prevozov v šolo PP    41926 

Sofinanciranje 
spremljevalca 2.500,00 

Prerazporeditev sredstev 
za stalnega spremljevalca. 

    KONTO 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO KONTO 41330252 Sredstva za spremljevalca     

04.10.2021 
20-
2021 PP    40617 Program javnih del PP    40617 Program javnih del 50,00 

Prerazporeditev sredstev 
za plačilo prispevka za 
starševsko varstvo. 

    KONTO 402111 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH KONTO 401200 
PRISPEVEK ZA 
ZAPOSLOVANJE     

20.10.2021 
21-
2021 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    40630 

Stroški dela upravnika 
športne dvorane 65,32 

Zdravniški pregled za 
delavko Marijo Ferenc. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402111 

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 
ZAPOSLENIH     

20.10.2021 
22-
2021 PP    41829 

Upravljanje in vzdrževanje športne 
dvorane PP    41829 

Upravljanje in 
vzdrževanje športne 
dvorane 150,00 

Za zavarovanje športne 
dvorane.,   Na: Za 
zavarovanje športne 
dvorane. 

    KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
OBJEKTOV KONTO 402504 

ZAVAROVALNE PREMIJE 
ZA OBJEKTE     

20.10.2021 
22-
2021 PP    41916 

Osnovna šola - delež stroškov 
športne dvorane PP    41916 

Osnovna šola - delež 
stroškov športne dvorane 190,00 

Za zavarovanje športne 
dvorane. 

    KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
OBJEKTOV KONTO 402504 

ZAVAROVALNE PREMIJE 
ZA OBJEKTE     

20.10.2021 
23-
2021 PP    41619 

Upravljanje in vzdrževanje stanovanj 
v lasti občine PP    41619 

Upravljanje in 
vzdrževanje stanovanj v 
lasti občine 2.900,00 

Prerazporeditev sredstev 
zaradi napačno 
izkazovanje odhodka. 

    KONTO 402945 DAVEK NA NEPREMIČNINE KONTO 40299904 Drugi odhodki     

20.10.2021 
23-
2021 PP    41609 Nakupi/prodaja zemljišč PP    41609 Nakupi/prodaja zemljišč 15,00 

Prerazporeditev sredstev 
zaradi napačno 
izkazovanje odhodka. 

    KONTO 402945 DAVEK NA NEPREMIČNINE KONTO 40299904 Drugi odhodki     

20.10.2021 
23-
2021 PP    41609 Nakupi/prodaja zemljišč PP    41609 Nakupi/prodaja zemljišč 55,00 

Prerazporeditev sredstev 
za plačilo cenitve 
zemljišča parc. št. 323/1 
k.o. Zg. Ščavnica. 

    KONTO 4206005 Nakup zemljišč KONTO 40299904 Drugi odhodki     

    NRP   
OB181-
07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo           

20.10.2021 
24-
2021 PP    41606 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih 
sistemov PP    41639 Vodovod - ulica Krivi Vrh 450,00 

Sredstva se zagotovijo za 
izgradnjo vodovodnega 
odcepa Krivi Vrh 1. 

    KONTO 402099 DRUGI MATERIALNI STROŠKI KONTO 42040110 Izgradnja vodovoda     

          NRP   
OB181-
21-0021 Vodovod ulica Krivi Vrh     

20.10.2021 
25-
2021 PP    41305 Gradnja in vzdrževanje JR PP    41305 Gradnja in vzdrževanje JR 1.210,00 

Sredstva se 
prerazporedijo za 
izgradnjo javne 
razsvetljave v Parku 
generacij. 

    KONTO 40229904 Elektrika za javno razsvetljavo KONTO 42040131 Javna razsvetljava     

          NRP   
OB181-
16-0016 

Javna razsvetljava 
(gradnja)     

20.10.2021 
25-
2021 PP    41315 

Upravljanje in vzdrževanje javnih poti 
in lokalnih cest PP    41305 Gradnja in vzdrževanje JR 8.000,00 

Sredstva se 
prerazporedijo za izdelavo 
predelave javne 
razsvetljave v naselju 
Lokavec. 

    KONTO 40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest KONTO 40229906 
Vzdrževanje javne 
razsvetljave     

05.11.2021 
26-
2021 PP    40616 

Materialni stroški za delo režijskega 
obrata PP    40616 

Materialni stroški za delo 
režijskega obrata 12,00 

Zagotovijo se sredstva za 
plačilo stroškov prevoza 
za delavce v režijskem 
obratu. 

    KONTO 402205 
TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA 
POŠTA KONTO 402402 

STROŠKI PREVOZA V 
DRŽAVI     
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Datum 
dok. 

Štev. 
dok. 

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

08.11.2021 
27-
2021 PP    41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana PP    41820 

Kulturno-turistični center 
Sveta Ana 12,00 

Sredstva se 
prerazporedijo za plačilo 
stroškov porabe vode v 
KTC. 

    KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
OBJEKTOV KONTO 402203 VODA IN TAKSA     

08.11.2021 
27-
2021 PP    41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana PP    41820 

Kulturno-turistični center 
Sveta Ana 15,00 

Sredstva se 
prerazporedijo za plačilo 
stroškov zavarovanja 
objekta KTC. 

    KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
OBJEKTOV KONTO 402504 

ZAVAROVALNE PREMIJE 
ZA OBJEKTE     

09.11.2021 
28-
2021 PP    41916 

Osnovna šola - delež stroškov 
športne dvorane PP    41916 

Osnovna šola - delež 
stroškov športne dvorane 190,00 

Sredstva se 
prerazporedijo za nakup 
čistilnega material v 
športni dvorani. 

    KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA KONTO 402001 
ČISTILNI MATERIAL IN 
STORITVE     

18.11.2021 
29-
2021 PP    41839 

Miniaturna vasica v parku generacij 
Sveta Ana PP    41836 

Park generacij - 
vzdrževanje in ureditev 3.400,00 

Sredstva se 
prerazporedijo za 
postavitev varovalne 
ograje v Miniaturni vasici. 

    KONTO 42040142 Miniaturna vasica KONTO 42040135 
Medgeneracijski park 
Sveta Ana     

    NRP   
OB181-
20-0012 

Miniaturna vasica v parku generacija 
Sveta Ana NRP   

OB181-
21-0020 Park generacij     

26.11.2021 
30-
2021 PP    40609 Delo preko študentskega servisa PP    40604 

Stroški seminarjev, 
strokovno izobraževanje 
zaposlenih 160,00 

Sredstva se 
prerazporedijo za plačilo 
stroškov seminarjev. 

    KONTO 402903 
PLAČILA ZA DELO PREKO 
ŠTUDENTSKEGA SERVISA KONTO 402900 

STROŠKI 
KONFERENC,SEMINARJEV 
IN SIMPOZIJEV     

26.11.2021 
31-
2021 PP    41901 Plačila vrtcu PP    41922 

Plačila vrtcu za otroke, ki 
obiskujejo vrtec zunaj 
matične občine 4.500,00 

Za plačilo vrtca za otroke , 
ki obiskujejo vrtec zunaj 
matične občine. 

    KONTO 411921 
PLAČ.RAZLIKE MED EKON.CENO 
PROG.V VRTCU IN PLAČ.STARŠEV KONTO 411921 

PLAČ.RAZLIKE MED 
EKON.CENO PROG.V 
VRTCU IN PLAČ.STARŠEV     

26.11.2021 
31-
2021 PP    41901 Plačila vrtcu PP    41926 

Sofinanciranje 
spremljevalca 1.225,00 

Prerazporeditev sredstev 
za financiranje  
spremljevalca. 

    KONTO 411921 
PLAČ.RAZLIKE MED EKON.CENO 
PROG.V VRTCU IN PLAČ.STARŠEV KONTO 41330252 Sredstva za spremljevalca     

30.11.2021 
32-
2021 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    40606 

Tekoče vzdrževanje 
objektov in opreme 380,00 

Prerazporeditev sredstev 
za plačilo tekočega 
vzdrževanja 
komunikacijske opreme. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402510 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
KOMUNIKACIJSKE 
OPREME IN 
RAČUNALNIKOV     

05.12.2021 
33-
2021 PP    40630 

Stroški dela upravnika športne 
dvorane PP    40630 

Stroški dela upravnika 
športne dvorane 4,00 

Sredstva se zagotovijo za 
dodatek za delovno dobo. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400001 

DODATEK ZA DELOVNO 
DOBO IN DODATEK ZA 
STALNOST     

15.12.2021 
34-
2021 PP    30402 Pokroviteljstvo občine PP    40401 

Stroški občinskega 
praznika 330,00 

Prerazporeditev sredstev 
za plačilo stroškov 
občinskega praznika. 

    KONTO 402099 DRUGI MATERIALNI STROŠKI KONTO 40299900 
Stroški občinskega 
praznika     

15.12.2021 
35-
2021 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    40601 

Stroški dela občinske 
uprave 80,00 

Prerazporeditev sredstev 
za plačilo hitrih 
antigenskih testov. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402199 

DRUGI POSEBNI 
MATERIAL IN STORITVE     

15.12.2021 
36-
2021 PP    40608 

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

Razni stroški, ki so 
potrebni za delovanje 
občinske uprave 15,00 

Prerazporeditev sredstev 
za plačilo stroškov e-
hrambe računov. 

    KONTO 40299904 Drugi odhodki KONTO 402930 

PLAČILA STORITEV 
ORG.,POOBLAŠENIM ZA 
PLAČILNI PROMET     

15.12.2021 
37-
2021 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41620 Vodovodni  hidranti 1.050,00 

Prerazporeditev sredstev 
za plačilo popravilo 
hidrantov. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 42040110 Izgradnja vodovoda     

          NRP   
OB181-
19-0006 Vodovodni hidranti     
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4.7 Poročilo o stanju zadolženosti na dan 31.12.2021 
 

Na dan 31.12.2021 izkazuje občina stanje zadolžitve v višini 826.627,62 €. 

Tabela 14: Obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov na dan 31.12.2021 
 

Posojilodajalec Namen, leto najema in znesek kredita Trajanje Znesek glavnice 

na 31. 12. 2021 

v EUR 

Javni sklad RS za regionalni 

razvoj in razvoj podeželja 

Štev. pogodbe 4014NCS-

41459 

 

Namen: Izgradnja prizidka k OŠ 

izgradnja ŠD Leto 2009 

Znesek: 800.000 EUR 

15 let 183.333,95 

Ministrstvo za gospodarski 

razvoj 

Pogodba št. C2310-

16G300117 

Namen: Odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda v Sveti Ani (črpanje 

kredita v letu 2016,2017,2018 in 

2019) 23. člen ZFO – povratna 

sredstva, brezobrestni kredit 

10 let 310.731,67 

Ministrstvo za gospodarski 

razvoj 

Pogodba št. C2310-

20G300502 

Namen: Modernizacija občinskih 

cest2 3. člen ZFO – povratna sredstva, 

brezobrestni kredit 

10let 51.987,00 

Ministrstvo za gospodarski 

razvoj 

Pogodba št. C2310-

20G300014 

Namen: Modernizacija občinskih 

cest2 3. člen ZFO – povratna sredstva, 

brezobrestni kredit 

10let 30.575,00 

Banka Intesa Sanpaolo  Namen: Za investicije predvidene v 

proračunu  

15 let 250.000,00 

 SKUPAJ  826.627,62 
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4.8 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja  

 
 
 



 
90 
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Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov 
sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja. V bilanci stanja na 
dan 31.12.2021 izkazujemo 18.117.097 € sredstev in prav toliko obveznosti do virov sredstev. 
 

 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (AOP 001) SO IZKAZANA V VIŠINI 
17.404.078 € 

 
00. Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Nabavna vrednost (AOP 002) neopredmetenih dolgoročnih sredstev je izkazana v višini 434.851 €, 
popravek vrednosti (AOP 003) pa 104.059 €. V tem sklopu so zajeti vsi računalniški programi, ki jih 
uporabljamo v občinski upravi. Tu so zajete tudi  pravice na tuji nepremičnini – stavbna pravica. Sedanja 
vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 330.792 €. 
 
 

Tabela 15: Neopredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2021 
                                       (v €) 

NEOPREDMETENA OS NV 1.1.2021  povečanje NV zmanjšanje NV AM SV 31.12.2021  

Računalniški programi in 

stavbna pravic 

434.851 0 0 104.059 330.792 

 
 
02. Nepremičnine 
Nabavna vrednost nepremičnin (AOP 004) znaša 20.807.346 €, popravek vrednosti nepremičnin (AOP 
005) pa 5.730.287 €, tako da je sedanja vrednost nepremičnin 15.077.058 €. Od tega je: 
 

Tabela 16: Zemljišča, zgradbe in nepremičnine v pridobivanju na dan 31.12.2021 
 

            (v €) 

ZEMLJIŠČA NV 1.1.2021  povečanje NV zmanjšanje NV AM SV 31.12.2021  

zemljišča 978.521€ 2.401 79.862 0 901.060 

      

ZGRADBE NV 1.1.2021 povečanje NV zmanjšanje NV AM SV 31.12.2021 

zgradbe in drugo  19.076.051 637.419 145.408 5.730.287 13.837.775 

nepremičnine v 

pridobivanju 

419.419 348.914 430.110 0 338.223 

 
 
04. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 006) znaša 694.582 €, 
popravek vrednosti (AOP 007) pa 618.497 €, tako da je sedanja vrednost opreme in drugih 
opredmetenih sredstev: 76.085 €. Znotraj opreme imamo evidentiramo vso leseno pohištvo, 
računalnike, tiskalnike, osebni in delovni avtomobil, sredstva za zveze, računski stroj, opremo in 
pohištvo za kulturni dom in mrliško vežo, opremo za zimsko službo, zunanje fitnes naprave. 
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Tabela 17: Oprema na dan 31.12.2021 
            (v €) 

OPREMA IN DRUGA 

OPREDMETENA 

SREDSTVA 

NV 1.1.2021  povečanje NV zmanjšanje NV AM SV 31.12.2021  

oprema 682.432 12.954 804 618.497 76.085 

 

06. Dolgoročne finančne naložbe 
V bilanci stanja so izkazane dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) v obliki deleža v vrednosti 
10.714 €. Občina Sveta Ana ima 0,28 % delež v Mariborskem vodovodu d.o.o.. 

 
09. Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
V tej skupini bilance so izkazana sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom. Vrednost terjatev za 
sredstva dana v upravljanje (AOP 011) na dan 31.12.2021 znaša 1.909.428 €. 
 

Tabela 18: Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2021 
                              (v €) 

Pravna oseba Stanje 01.01.2021  povečanje NV Znesek povečane oz. 

zmanjšane amortizacije 

SV 31.12.2021  

OŠ Sveta Ana 1.550.508  459.110  100.190 1.909.429 

 
 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  (AOP 012) SO IZKAZANA V VIŠINI 

713.019 € 
 
11. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 
Občina Sveta Ana ima na dan 31.12.2021 stanje na računu, odprtem pri Ministrstvu za finance, UJP 
Slovenska Bistrica 411.225 €. 
 
12. Kratkoročne terjatve do kupcev 
Na skupini konto 120 Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) je stanje odprtih terjatev na dan 
31.12.2021 74.822 €, od tega dvomljivih in spornih terjatev  58.361 €. Dvomljive in sporne terjatve 
občina izkazuje do podjetja GKV Solar d.o.o.  
 

Tabela 19: Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2021 
            (v €) 

Konto Saldo odprte terjatve na dan 31.12.2021  

120000 Terjatve do kupcev 11.638  

120001Terjatve do kupcev- pokopališče 936  

120005 Terjatve za najemnine 2.221  

120006 Terjatve za prispevek - družinski pomočnik 1.309  

120009 Dvomljive in sporne terjatve 58.361  

120010 Terjatve za zakupnine 357  
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14. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Občina izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) v višini 
14.121 €, od tega: 
• 4.627 € kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države  (za subvencijo tržnih 
najemnin), 

•  2.774 € terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje za sofinanciranje javnih del, 
• 6.720 € kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (terjatve iz 
naslova doplačila ekonomske cene vrtca). 
 
17. Druge kratkoročne terjatve 
Druge kratkoročne terjatve so izkazane v višini 19.668 € in sicer: 
 

Tabela 20: Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2021 
 

                                    (v €) 

Konto Saldo odprte terjatve na 

dan 31.12.2021 

170400 Terjatev za nadomestila bolniške v breme ZZZS 477 

176000 Terjatve do zavezancev za davčne prihodke  12.725  

176001 Terjatve za komunalne prispevke 6.466  

 
 
18 Neplačani odhodki 
Neplačani odhodki (AOP 021) v višini 193.184 € so iz naslova obveznosti do zaposlenih za izplačilo plač 
za mesec december in ostale obveznosti do dobaviteljev. 
 
C. ZALOGE (AOP 023) 
Zalog nimamo. 
 
 
Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2021 znaša 18.117.097 €. 
 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AOP 034) ZNAŠAJO 603.510 €: 
 
21. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) izkazujemo v višini 23.914 €, kjer gre za obveznosti iz 
naslova plač za mesec december 2021, izplačilo 5. januar 2022. 
 
22. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) so na dan 31.12.2021 izkazane v višini 94.670 €. 
Zapadlih obveznosti do dobaviteljev ni. 
 
23. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31.12.2021 izkazane v višini 3.264 €. 
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Tabela 21: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dna 31.12.2021 
 

           (v €) 

Vrsta kratkoročnih obveznosti Stanje na dan 31.12.2021 

230 druge kratkoročne obveznosti  624  

231 obveznosti za DDV 36  

234 izplačila za izgubljen dogodek  1.145  

236 Obveznosti do zavezancev za davčno obdobje  1.459  

 
 

24. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
V poslovnih knjigah izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP039) v višini 
62.034 €. 

 
Tabela 12: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 

 
(v €) 

Vrsta kratkoročnih obveznosti Stanje na dan 31.12.2021 

240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih 

uporabnikov proračuna države 

481 € 

241 Kratkoročne obveznosti do neposrednih 

uporabnikov proračuna občine 

7.778€ 

243 Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna občine 

53.775€ 

 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države predstavljajo obračunane 
stroške Banke Slovenije v višini 20 €, stroške digitalnih potrdil in dostopa do privatnega omrežja Hkom: 
215 € in 246 € za promocijsko takso do Agencije RS za trženje in promocijo turizma. Na dan 31.12.2021 
ni bilo zapadlih obveznosti. 
 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine predstavljajo terjatve za 
plačilo ekonomske cene vrtca za naše otroke, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah: 7.778€. Na dan 
31.12.2021 ni bilo zapadlih obveznosti. 
 
Med kratkoročnimi obveznostmi do posrednih uporabnikov proračuna občine izkazujemo odprte 
obveznosti na dan 31.12.2021 do OŠ Sveta Ana(36.589 €) in obveznosti do uporabnikov proračuna 
države iz naslova oskrbnin občanov za institucionalno varstvo, izvajanje programa »Pomoč družini na 
domu« (17.186 ).Tudi tukaj ni zapadlih obveznosti. 
 
25. Kratkoročne obveznosti do financerjev 
Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) predstavljajo obveznosti iz naslova najetih kreditov, 
katerih glavnice zapadejo v plačilo v letu 2022 (138.648 €). 
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28. Neplačani prihodki 
V bilanci stanja so izkazani neplačani prihodki (AOP 042) v višini 107.692 €. 
 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (AOP 044) ZNAŠAJO 17.688.174 € 
 
90 Splošni sklad 
Splošni sklad (AOP 045) izkazujemo v višini 17.000.194 €, kjer gre za sklad neopredmetenih dolgoročnih 
in opredmetenih osnovnih sredstev, sklad za sredstva dana v upravljanje, sklad za finančne naložbe in 
sklad za drugo. 
 
91 Rezervni sklad 
Na dan 31.12.2021 ne izkazujemo sredstev rezervnega sklada (AOP 046). 
 
96. Dolgoročne finančne obveznosti 
Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054) so izkazane v višini 687.980 €. Gre za dolgoročni del dolga, 
stanje glavnic, ki bodo odplačane v letu 2022 in še naprej. 
 

Tabela 22: Dolgoročne finančne obveznosti 
                          (v €) 

Kredit Namen, leto najema in znesek kredita  Znesek glavnice ki 

zapade po letu 

2022 

 

Javni sklad RS za regionalni razvoj 

in razvoj podeželja 

Štev. pogodbe 4014NCS-41459 

 

Namen: Izgradnja prizidka k OŠ izgradnja 

ŠD Leto 2009 

Znesek: 800.000 EUR 

116.668 

Ministrstvo za gospodarski razvoj 

Pogodba št. C2310-16G300117 

Namen: Odvajanje in čiščenje odpadnih 

voda v Sveti Ani (črpanje kredita v letu 

2016,2017,2018 in 2019) 23. člen ZFO – 

povratna sredstva, brezobrestni kredit 

254.025 

Ministrstvo za gospodarski razvoj 

Pogodba št. C2310-20G300502 

Namen: Modernizacija občinskih cest 23. 

člen ZFO – povratna sredstva, 

brezobrestni kredit 

51.987 

Ministrstvo za gospodarski razvoj 

Pogodba št. C2310-20G300014 

Namen: Modernizacija občinskih cest 23. 

člen ZFO – povratna sredstva, 

brezobrestni kredit 

30.575 

Štev. pogodbe : 301-0008914146  Intesa Sanpaolo Bank 234.725 

 SKUPAJ 687.980 

Pasiva (AOP 060) v bilanci stanja na dan 31.12.2021 znaša 18.117.097 €. 
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99. Izvenbilančna evidenca 
 
V izvenbilančni evidenci (AOP 033, 061) so evidentirani prejeti instrumenti zavarovanja – garancije in 
menice ter izdani instrumenti zavarovanja - menice po stanju na dan 31.12.2021. 
 

Tabela 23: Prejeti instrumenti zavarovanja 
 

Št. garancije Izvajalec Investicija Izdajatelj Višina v € Veljavnost 

83342/65 Lipa z. o. o. Izvedba 
fasade na OŠ 
Sv. Ana 

NKBM d.d. 11.757,64 05.03.2023 

89134/48 Knuplež 
d.o.o. 

Sanacija OŠ 
Sv. Ana , 
fasada, 
streha, 
konstrukcija 
trdnosti in 
varnosti 

NKBM d.d. 5.163,46 25.5.2024 

1750037191 Nival Invest 
d.o.o. 

Ureditev 
kulturnega 
spomenika v 
projektu 
Escape 

CDA 40 
Zavarovalnica 

3.795,31 01.12.2022 

9117297 PGGH d.o.o. Modernizacija 
cest 

NKBM d.d. 7.417,28 08.06.2023 

9117327 PGGH d.o.o. Dograditev 
vozišča in 
hodnika za 
pešce 

NKBM d.d. 4.268,48 08.06.2023 

EPGD – 758 Kerec Renata 
s.p. 

Park generacij 
1.faza 

CDA 40 
Zavarovalnica 

5.489,74 19.07.2024 

EPFP-758 Mata Tim 
d.o.o. 

Ureditev 
vinskega 
razstavnega 
prostora  

CDA40 
Zavarovalnica 

2.433,69 09.03.2023 

58000171 Lipa z.o.o. Modernizacija 
občinskih cest 

NKBM d.d. 3.416,99 12.11.2024 

090786-417 Asfalti Ptuj 
d.o.o. 

Modernizacija 
občinskih cest 

SKB d.d. 8.422,00 25.11.2024 

07580170868 KSG Lenart Modernizacija 
občinske 
ceste  

CDV 40 
Zavarovanje 

5.133,23 01.12.2025 

G 8908/2020 Strabag d.o.o. Modernizacija 
občinskih cest  

Unicredit 
Bank 

11.793,88 15.12.2025 

58000351 Podjetje za 
gradnje in 
ekologijo 
d.o.o. 

Komunalna 
ureditev 
zazidalnega 
naselja 
Lokavec  

Nova KBM 9.730,80 04.02.2025 



 
97 

Št. garancije Izvajalec Investicija Izdajatelj Višina v € Veljavnost 

8994 KSG Lenart Modernizacija  
JP 704-491 
Dražen Vrh -
Holer   

CDV 40 
Zavarovanje 

5.133,23 01.12.2025 

58002416 Lipa z.o.o.  Dozidava 
vrtca 

Nova KBM 17.067,80 08.09.2026 

58002987 PGGH Modernizacija 
cest 

Nova KBM 2.271,12 17.12.2026 

SKUPAJ    103.294,65  

 
 

Tabela 24: Izdani instrumenti zavarovanja 
 

            (v €) 

Menica Izdajatelj Upnik Višina 

garancije na 

dan 

31.12.2021 

Veljavnost 

Bianko 

menica 

Občina Sveta 

Ana 

Javni sklad RS za regionalni razvoj 

in razvoj podeželja 

Štev. pogodbe 4014NCS-41459 

 

183.334 Do poplačila 

kredita 

Bianko 

menica 

Občina Sveta 

Ana 

Intesa Sanpaolo Bank 

Štev. pogodbe : 301-0008914146 

 

250.000 Do poplačila 

kredita 

 
 

4.9 Izvajanje načrta razvojnih programov 
 

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža politiko 

občine na področju investicijskih vlaganj in načrtovanih projektov za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih 

programov predstavlja ključne programe oziroma projekte investicijske narave za srednjeročno 

obdobje. 

Večletni programi so pogoj za prevzemanje obveznosti, ki se nanašajo na prihodnja proračunska leta. 

Veljavna zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega projekta v načrt razvojnih programov 

občine pogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za pridobivanje državnih ali 

evropskih sredstev. 

V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije oziroma projekte, 

pri katerih se pričakuje uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev in pridobitev državnih 
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pomoči v naslednjih štirih letih in projekti, ki jih predvideva občina izvajati in financirati bodisi iz lastnih 

oziroma drugih pridobljenih virov. V Načrtu razvojnih programov so projekti prikazani po: 

� proračunskih uporabnikih, 
� posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov, 
� letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih letih in 
� virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 

 
V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne vrednosti 

projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih-načrtovani izdatki proračuna za investicije in 

državne pomoči. 

Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno upoštevati predpise, ki 

urejajo pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 

V načrt razvojnih programov občine za obdobje 2019 – 2021 so bili uvrščeni: 

� projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov; 
� projekti, kjer se je pričakovalo uspešno kandidiranje za pridobitev sredstev iz državnega 

proračuna oziroma evropskih virov; 
� projekti, ki so že bili sprejeti in se izvajanje nadaljuje v tem obdobju; 
� projekti in programi pripravljeni na osnovi potreb. 

 

Tako so v načrt razvojnih programov na ravni občine vključeni vsi izdatki, ki spadajo v naslednje skupine 

oziroma podskupine kontov: 

- 42 – Investicijski odhodki, 

- 43 – Investicijski transferi, 

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

- 40 – Tekoči odhodki ( za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije). 

V Načrtu razvojnih programov so zajeta vsa področja, od prostorskega načrtovanja, pridobivanja in 

opremljanja stavbnih zemljišč, splošnih in komunalnih dejavnosti, družbenih dejavnosti in druga. Poleg 

vlaganj v zemljišča in objekte zajema tudi vlaganja v prostorsko in ostalo dokumentacijo, kar je razvidno 

iz nadaljnjih obrazložitev. 

V letu 2021 so programi iz Načrta razvojnih programov 2021 – 2025 dosegli 92 % realizacijo v primerjavi 
z višino planiranih sredstev za izvedbo načrtovanih programov. Nerealizirani so ostali predvsem tisti 
projekti, ki so bili izvedeni le fizično, realizacija NRP pa ne izkazuje porabe sredstev, saj denarni tok še 
ni nastal. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kakor tudi na podlagi 
sklenjenih pogodb nastane obveznost plačila na 30. dan od datuma prejema dokumenta, s katerim so 
zaračunana dela. To pomeni, da so bile nekatere investicije že začete oziroma tudi končane, prišlo je le 
do zamika plačil v leto 2022.  
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

Namen in cilj: 

OB181-07-0002 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje   
V letu 2021 smo za potrebe ureditev občinske uprave kupili nov optični čitalec (898 €). 

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema  
Nabavili smo dva mobilna telefona (750 €). 
  
OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema  
Na računalniku v tajništvu se je zamenjal trdi disk. Zaradi okvare se je nabavil UPS brezprekinitvena 
napajalna naprava za računalnik (skupaj 156€).  
 
OB181-07-0007 Nakup drugih naprav in pohištva  
V kuhinji smo zamenjali steklokeramično ploščo (164€).  
 
OB181-07-0008 Nakup vozila  
Občina namerava zamenjati občinskih kombi katerega uporablja režijski obrat. Glede na razmere v 
avtomobilski industriji je dobava kombija predvidena v mesecu aprilu 2022. Za resnost ponudbe je 
občina vplačala predujem v višini 5.000 €.  
 
OB181-07-0009 Nakup oprema za čiščenje  

Režijski obrat smo opremili z nabavo nahrbtnega puhalnika, vrtalnik, nahrbtna kosilnica, škarje, 
pometalec smeti (2.012 €). 
 
OB181-07-0010 Nakup avdiovizualne opreme  
Za potrebe nadzora nad opremo in napravami v Miniaturni vasici smo zagotovili dodatni video-nadzor 
(1.827 €). 
 
Stanje projekta: Projekt investicijskega opremljanja občinske uprave se izvaja vsakoletno po 
načrtovanih nabavah in po potrebi. 
 
 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost  
V letu 2021 se na podlagi sklepa odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada požarna taksa 
namenila za nakup požarne opreme (čelade 3 kos, škornji 5 kos, rokavice 6 kos, zaščitna gasilska obleka 
2 kos, kombinezon za požare v naravi, podkape 5 kos) .  
 
 
OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje   
V letu 2021 so bila porabljena sredstva v višini 1.500 € za nakup gasilskih oblek tip B, svetilk, rokavic in  
škornjev. 
 
Stanje projekta: Sredstva požarne takse so se zbirala kot namenski prihodek katere je občina nakazala 
gasilskemu društvu za nakup opreme.  
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12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

OB181-21-0013 Energetska prenova objektov   
Namen in cilj: v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko 
sanirati javne objekte OŠ Sveta Ana, OŠ Lokavec in zgradbo občine, s ciljem zmanjšanja porabe energije 
ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. 
V letu 2021 smo za izdelavo projektne dokumentacije (DIIP,PZI, IIP in izdelava ocene upravičenosti 
projekta) namenili 21.091 €. 
 
Stanje projekta: Projekt v izvajanju. 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB181-14-0004 Projekti ( ulice, ceste, križišča, pločniki) 
Namen in cilj: Z ustrezno dokumentacijo podprti projekti in kvalitetna podlaga za odločanje o 
investicijah.  
 
Stanje projekta: Projekt se izvaja vsako leto po potrebi. 
 

OB181-16-0016 Javna razsvetljava 
Namen in cilj: osvetlitev strnjenih naselij, izgradnja javne razsvetljave na območju od Ajleca do čistilne 
naprave in dodatna  razsvetljavo na športnem igrišču (igrala in Miniaturna vasica). Svetloba zagotavlja 
varnost na cestah in lepša mesta. 
 
Stanje projekta: Projekt se izvaja vsako leto po potrebi. 
 

OB181-18-0001 JP (704-152) Sveta Ana – Ruhitel- Kocbek  

Namen in cilj: namen projekta je asfaltiranje JP (704-152) Sveta Ana-Ruhitel-Kocbek in s tem povečanje 
varnosti udeležencev cestnega prometa. Z asfaltiranjem se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja tega 
odseka. 
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
OB181-18-0002 JP (704-171) Zg.Ščavnica-Irgolič 

Namen in cilj: namen projekta je asfaltiranje JP (704-171) Zg.Ščavnica-Irgolič in s tem povečanje 
varnosti udeležencev cestnega prometa. Z asfaltiranjem se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja tega 
odseka. 
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
OB181-20-0001 JP (704-411) Zg.Ščavnica - Slaček 
 
Namen in cilj: cilj investicije je rekonstrukcija ceste JP (704-411) Zg.Ščavnica - Slaček in s tem povečanje 
prometne varnosti občanov. Z asfaltiranjem se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja tega odseka. 
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Stanje projekta: Zaključen. 
 
OB181-20-0002 JP (704-561)  Zg.Ščavnica - Mlasko   
 
Namen in cilj: cilj investicije je rekonstrukcija ceste JP (704-561) Zg.Ščavnica - Mlasko in s tem 
povečanje prometne varnosti občanov. Z asfaltiranjem se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja tega 
odseka. 
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
OB181-21-0018 JP  Zg.Ščavnica - Nasova   
 
Namen in cilj: cilj investicije je rekonstrukcija ceste JP Zg.Ščavnica - Nasova in s tem povečanje 
prometne varnosti občanov. Z asfaltiranjem se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja tega odseka. 
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
OB181-19-0001 Ulica Krivi Vrh  
 
Namen in cilj: namen investicije je ureditev ulice Krivi Vrh  in s tem povečanje prometne varnosti 
občanov. Z ureditvijo ulice se je razpoložljiva širina razdelila med vozišče in peš površino tako, da je 
vozna površina in površina namenjena peš prometu, le vizualno ločena. Tako na eni strani vozišče od 
peš površine loči tlakovana mulda, ki odvaja padavinsko vod, na desni pa dvoredna linija iz granitnih 
kock. Z ureditvijo ulice se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja te ulice. 
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
OB181-20-0003 Ulica Nemeš 
 
Namen in cilj: cilj investicije je ureditev ulice Nemeš  in s tem povečanje prometne varnosti občanov.  
Z ureditvijo ulice se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja te ulice. 
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
OB181-20-0004 Ulica Ledinek  
 
Namen in cilj: cilj investicije je ureditev ulice Ledinek  in s tem povečanje prometne varnosti občanov.  
Z ureditvijo ulice se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja te ulice. 
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
OB181-20-0009 Ulica Lasecky   
 
Namen in cilj: cilj investicije je ureditev ulice Ledinek  in s tem povečanje prometne varnosti občanov.  
Z ureditvijo ulice se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja te ulice. 
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
 



 
102 

 
OB181-18-0013 Kolesarske povezave 
Namen in cilj: načrtovana gradnja kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je 
predvidena na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj ter treh pridruženih občinah, in sicer Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici in Trnovska vas. Izvedba projekta bo sofinancirana 
iz evropskih kohezijskih sredstev do leta 2023, v okviru dogovora za razvoj regij, prednostne naloge 4.4 
Spodbujanje mobilnosti. Cilj projekta je povečanje prometne varnosti kolesarjev in spodbujanje 
mobilnosti. 
 
Stanje projekta: V izvajanju.  
 
OB181-19-0003 Cestna infrastruktura 
Namen in cilj: namen postavitve obcestnih varnostnih ograj je predvsem zagotavljanje večje varnosti 
v prometu. V letu 2021 smo postavili leseno zaščitno ograjo ob cesti RIII-730 ter popravili obcestno 
varnostno ograjo, katera je bila poškodovana v avtomobilski nesreči.  
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
OB181-20-00015 Nadstrešnica   
Namen in cilj: namen postavitve nadstrešnice je, da se v njen razstavijo vinogradniški predmeti, ki bodo 
na ogled mimoidočim sprehajalcem.  
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
1529002 Ravnanje z odpadno vodo 

OB181-21-0014 Izgradnja kanalizacije Zg.Ščavnica-Sveta Ana  

Namen in cilj: nadaljevanje izgradnje kanalizacije in sicer z izgradnjo kanalizacijskega kanala 7.0 in 
izvedbo sekundarne kanalizacije Zg. Ščavnica – Krivi Vrh. Zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih 
virov onesnaževanja in varovanje in zaščita vodnih virov. 
 
Stanje projekta: Zaključena. 
 
OB181-07-0045 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih ČN 
Namen in cilj: sofinanciranje izgradnje malih komunalnih ČN na območju, kjer niso predvidene 
izgradnje večjih čistilnih naprav. V letu 2021 smo sofinancirali nakup čistilne naprave šestim 
gospodinjstvom.  
 
Stanje projekta: Projekt se bo izvajal tudi v prihodnjih letih.  
 
OB181-14-0005 Izvedba kanalizacijskih priključkov 
Namen in cilj: namen investicije je izvedba kanalizacijskih priključkov na območju trase novega 
kanalizacijskega omrežja. 
 
Stanje projekta: Projekt se izvaja po potrebi. 
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16029003 Prostorsko načrtovanje 

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrti Občine Sveta Ana  

Namen in cilj: izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadevajo urejanje prostora in omogočiti hitrejši 
razvoj pozidav in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in poslovno gradnjo in drugo 
družbeno pomembno gradnjo. 
 
Stanje projekta: Projekt se še vedno izvaja in zajema izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine 
Sveta Ana. 
 
16039001 Oskrba z vodo   

OB181-19-0006 Vodovodni hidranti 
Namen in cilj: gre za pregled vseh hidrantov ter popravilo in zamenjavo hidrantov. Skrb za delovanje 
hidrantov v primeru požara. 
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
 
OB181-21-0021 Vodovod ulica Krivi Vrh   
Namen in cilj: gre za  razširitev območja javnega vodovodnega sistema. Investicija se je  izvedla 
istočasno z ureditvijo ulice. 
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
16039002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 
 
OB181-20-001 Ureditev pokopališča  
Namen in cilj: namen investicije je ureditev grobnih polj s potmi in igrajo, ureditev žarnih grobov, 
ureditev povezovalnih poti in cest, ureditev paviljona, kjer se izvajajo obredi in ureditev prostora za 
deponijo ter parkirišča. Največja pridobitev za pokopališče je ureditev območja za raztros in postavitev 
žarnega zidu. S projektom želimo doseči dovolj mest za pokop in povečanje števila grobnim mest 
(klasični in žarni pokop, raztros pepela). 
 
Stanje projekta: V izvajanju. 
 
16059005 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

OB181-21-0010 Poslovno stanovanjski objekt Sveta Ana  
Namen in cilj: v objektu bo  celotni spodnji del  etaže preseljena  trgovina Mercator, ki ima na obstoječi 
lokaciji premalo prostora. Šlo bo za prodajno površino okoli 235 kvadratnih metrov, ki se bo 
dopolnjevala s skladiščnimi prostori v izmeri okoli 100 kvadratnih metrov. S tem bomo zagotovili 
prostore za lekarno. 
 
Stanje projekta: V izvajanju. 
 

16069002 – Nakup zemljišč 

OB181-07-0071 Nakup zemljišč  
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Namen in cilj: v letu 2021 je občina kupila naslednje nepremičnine:  
- zemljišče parc. št.463/3 k.o Žice. 
 
Stanje projekta: Projekt se izvaja vsako leto po potrebi. 
 
18059001 – Programi športa 
OB181-21-0020 Park generacij   

Namen in cilj: za zagotavljanje varnosti otrok so se izvedla naslednja dela; varnostna ograja na 
kamnitem zidu, varnostna ograja na lesenem podestu, lesena čelna zapora, asfaltiranje vstopnega 
platoja (50 m2).  
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
OB181-20-0012  Miniaturna vasica v parku generacij Sveta Ana  

Namen in cilj: vasica je namenjena tako predstavitvi lokalne ponudbe, kot tudi učnim aktivnostim z 
možnostjo izkustvene in doživljajske pedagogike. S projektom želimo izboljšati pogoje za športno 
aktivnost prebivalstva in medgeneracijsko sodelovanje.  
 
Stanje projekta: Zaključen. 
 
19039001 Osnovno šolstvo 

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 
Namen in cilj: namen investicije je zagotoviti delež sredstev s strani občine, šola pa bo v enaki višini 
pridobila delež z države. 
 
Stanje projekta: V izvajanju.  
 
 
OB181-21-0017 Investicijsko vzdrževalna dela na objektu vrtec 
Namen in cilj:  preureditev previjalnice v starem delu vrtca in s tem zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno 
varstvo otrokom v vrtcu. 
 
Stanje projekta: Občina vsako leto zagotavlja sredstva za investicijsko-vzdrževalna dela in nakup 
potrebne opreme v šoli in vrtcu. 
 
OB181-16-00014 Dozidava vrtca  
Namen in cilji: izgradnjo prizidka dveh oddelkov k obstoječem vrtcu.  Zagotoviti čim kvalitetnejšo 
vzgojno varstvo otrokom v vrtcu, nuditi vzgojno varstvo za predšolske otroke, vsem zainteresiranim 
staršem in primerno urejen in vzdrževan vrtec 
 
Stanje projekta: Zaključen. 
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4.10 Finančni kazalniki poslovanja  
 

Tabela 25: Finančni kazalniki poslovanja 
 

 

KAZALNIKI leto 2021 

  

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev:  

gradbeni objekti 0,28 

oprema 0,89 

  

Delež terjatev v celotnem prihodku 0,09 

  

Koeficient zapadlih obveznosti 0 

  

Kazalnik zadolženosti 0,02 

  

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 1,6 

  

 

Stopnja odpisa OS: 

stopnja odpisanosti gradbenih objektov =
�������� ��������� � 

��!���� �������� � 
=

".$%&.'($

'&.(&$.%)*
= 0,275 

stopnja odpisanosti opreme =
�������� ��������� � 

��!���� �������� � 
=

*1(.)2$

*2)."('
= 0,890 

Kazalnik naložbenja, opredeljen kot razmerje med stanjem popravka vrednosti osnovnih sredstev in 
stanjem nabavne vrednosti osnovnih sredstev; stopnja je izračunana za gradbene objekte in opremo. 
Če razmerje pomnožimo s 100, dobimo odsotno stopnjo odpisanosti. Nižji kot je kazalnik, bolje je, saj 
bolj kot se približuje vrednost 1, bolj je oprema izrabljena. 

 

Delež terjatev v celotnem prihodku: 

delež terjatev v celotnem prihodku =
stanje terjatev AOP 012 − (AOP 013 + AOP 014)

celotni prihodki
=

713.019 − (0 + 411.225)

3.040.511
= 0,09 

Vrednost kazalca je med 0 in 1. Nižja, kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih. 
Vrednost kazalca za Občino Sveta Ana v letu 2021 je 0,09, kar pomeni, da se terjatve hitro unovčijo. 
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Koeficient zapadlih obveznosti: 

koeficient zapadlih obveznosti =
zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12.

mesečni promet do dobaviteljev
 

Občina nima neporavnanih zapadlih obveznosti, kar pomeni, da svoje obveznosti plačuje redno, brez 
zamud. 

Kazalnik zadolženosti: 

kazalniki zadolženosti =
tuji viri ( AOP 034 + 047 + 048 + 055)

obveznosti do virov sredstev (AOP 060)
=

 ( 429.114 + 0 + 0 + 0)

 18.117.097
= 0,02 

 

Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve, dolgoročne rezervacije in druge dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti 
izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Ciljna vrednost kazalnika je 0. Z večanjem 
vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Občina Sveta Ana ima v letu 2021 kazalnik 
zadolženosti 0,02 kar kaže na nizko stopnjo zadolženosti. 

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi: 

pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi =
AOP 012 + AOP 023

AOP 034
=

713.019 + 0

429.114
 

   

V Občini Sveta Ana imamo več gibljivih sredstev kot kratkoročnih obveznosti, kar kaže ustrezno visok 
indeks 1,6. Podatek kaže visoko stopnjo likvidnosti. 

 

Zapisala: 

Stanka Ferš 
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REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA  ZA LETO 2021

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti
proračun

2021

Veljavni
proračun

Realizacija
proračuna

2021
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.040.510,633.133.436,373.028.836,00 97,0

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.347.663,622.446.847,002.413.588,00 96,0

70 DAVČNI PRIHODKI 2.013.015,722.043.177,001.927.988,00 98,5

700 Davki na dohodek in dobiček 1.888.717,001.888.717,001.778.417,00 100,0

7000 Dohodnina 1.888.717,001.888.717,001.778.417,00 100,0

700020 Dohodnina - občinski vir 1.888.717,001.888.717,001.778.417,00 100,0

703 Davki na premoženje 86.106,71114.260,0096.471,00 75,4

7030 Davki na nepremičnine 62.233,6179.910,0062.910,00 77,9

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 5.263,765.500,005.500,00 95,7

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 357,70550,00550,00 65,0

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 3,5310,0010,00 35,3

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 6.289,808.300,006.300,00 75,8

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 49.811,6065.000,0050.000,00 76,6

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 507,22550,00550,00 92,2

7031 Davki na premičnine 134,15130,0060,00 103,2

703100 Davek na vodna plovila 134,15130,0060,00 103,2

7032 Davki na dediščine in darila 3.571,996.000,006.000,00 59,5

703200 Davek na dediščine in darila 3.560,115.500,005.500,00 64,7

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 11,88500,00500,00 2,4

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 20.166,9628.220,0027.501,00 71,5

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 3.887,655.000,004.300,00 77,8

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 16.279,3123.200,0023.200,00 70,2

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 0,0020,001,00 0,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti
proračun

2021

Veljavni
proračun

Realizacija
proračuna

2021
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2021

704 Domači davki na blago in storitve 38.263,0940.200,0053.100,00 95,2

7044 Davki na posebne storitve 358,32700,00700,00 51,2

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 358,32700,00700,00 51,2

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 37.904,7739.500,0052.400,00 96,0

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 35.874,8538.000,0051.000,00 94,4

704704 Turistična taksa 1.631,881.000,001.000,00 163,2

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 398,04500,00400,00 79,6

706 Drugi davki in prispevki -71,080,000,00 ---

7060 Drugi davki in prispevki -71,080,000,00 ---

706099 Drugi davki in prispevki -71,080,000,00 ---

71 NEDAVČNI PRIHODKI 334.647,90403.670,00485.600,00 82,9

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 59.929,3077.310,0085.700,00 77,5

7103 Prihodki od premoženja 59.929,3077.310,0085.700,00 77,5

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 8.777,2410.000,0018.000,00 87,8

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 13.227,7515.000,0014.000,00 88,2

710303 Prihodki od najemnin za opremo 35.979,6249.000,0050.000,00 73,4

710304 Prihodki od drugih najemnin 710,00710,001.100,00 100,0

710305 Prihodki od zakupnin 512,16600,00600,00 85,4

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 722,532.000,002.000,00 36,1

711 Takse in pristojbine 3.598,424.200,004.200,00 85,7

7111 Upravne takse in pristojbine 3.598,424.200,004.200,00 85,7

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.598,424.200,004.200,00 85,7

712 Globe in druge denarne kazni 1.033,722.080,001.700,00 49,7

7120 Globe in druge denarne kazni 1.033,722.080,001.700,00 49,7

712001 Globe za prekrške 953,721.000,00200,00 95,4

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 0,001.000,001.500,00 0,0

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 80,0080,000,00 100,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 63.863,9788.000,0090.000,00 72,6

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 63.863,9788.000,0090.000,00 72,6

71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca 47.477,7770.000,0072.000,00 67,8

71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč 16.386,2018.000,0018.000,00 91,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti
proračun

2021

Veljavni
proračun

Realizacija
proračuna

2021
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2021

714 Drugi nedavčni prihodki 206.222,49232.080,00304.000,00 88,9

7141 Drugi nedavčni prihodki 206.222,49232.080,00304.000,00 88,9

71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev) 36.356,4840.800,0052.000,00 89,1

71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu 7.379,436.000,005.000,00 123,0

71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika 3.000,003.600,008.000,00 83,3

71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...) 67.305,1137.380,008.000,00 180,1

71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine 43.156,3345.000,0024.000,00 95,9

71410008 Prihodki od spornih terjetev 0,000,0082.000,00 ---

71410500 Prihodki od komunalnih prispekov 49.025,1499.300,00125.000,00 49,4

72 KAPITALSKI PRIHODKI 311.842,53302.161,00305.000,00 103,2

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 126.160,47126.161,00150.000,00 100,0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 126.160,47126.161,00150.000,00 100,0

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 126.160,47126.161,00150.000,00 100,0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 185.682,06176.000,00155.000,00 105,5

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 6.919,687.000,000,00 98,9

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 6.919,687.000,000,00 98,9

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 178.762,38169.000,00155.000,00 105,8

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 178.762,38169.000,00155.000,00 105,8

74 TRANSFERNI PRIHODKI 381.004,48384.428,37310.248,00 99,1

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 337.612,07345.231,33240.248,00 97,8

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 337.612,07345.231,33240.248,00 97,8

74000103 Ministrstvo za obrambo 5.751,376.000,004.500,00 95,9

74000104 Financiranje -23.člen ZFO 0,000,00159.948,00 ---

74000112 RS, MZI-za kolesarke 10.729,519.799,330,00 109,5

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 67.499,1975.800,0075.800,00 89,1

740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin 253.632,00253.632,000,00 100,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 43.392,4139.197,0470.000,00 110,7

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 43.392,410,000,00 ---

741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020 43.392,410,000,00 ---

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,0039.197,0470.000,00 0,0

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,0039.197,0470.000,00 0,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti
proračun

2021

Veljavni
proračun

Realizacija
proračuna

2021
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2021

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.802.410,213.339.918,632.994.938,60 83,9
40 TEKOČI ODHODKI 784.854,56906.199,41790.338,49 86,6

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 268.858,48289.614,50261.737,49 92,8

4000 Plače in dodatki 238.346,37254.656,00234.006,69 93,6

400000 Osnovne plače 207.312,39219.253,00221.304,69 94,6

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 14.550,0215.543,0012.702,00 93,6

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 16.483,9619.860,000,00 83,0

4001 Regres za letni dopust 12.615,1112.946,5011.334,80 97,4

400100 Regres za letni dopust 12.615,1112.946,5011.334,80 97,4

4002 Povračila in nadomestila 13.120,0014.972,0015.626,00 87,6

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 9.857,0610.672,0010.262,00 92,4

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.262,944.300,005.364,00 75,9

4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.777,006.835,00565,00 69,9

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 2.312,144.035,000,00 57,3

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 2.464,862.800,00565,00 88,0

4004 Sredstva za nadurno delo 0,00205,00205,00 0,0

400400 Sredstva za nadurno delo 0,00205,00205,00 0,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 43.063,9845.854,0044.352,00 93,9

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.982,9022.498,0022.633,00 93,3

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.982,9022.498,0022.633,00 93,3

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 17.876,2018.931,0017.742,00 94,4

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 16.563,9217.540,0016.427,00 94,4

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.312,281.391,001.315,00 94,3

4012 Prispevek za zaposlovanje 220,00265,00159,00 83,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 220,00265,00159,00 83,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo 126,81274,00261,00 46,3

401300 Prispevek za starševsko varstvo 126,81274,00261,00 46,3

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.858,073.886,003.557,00 99,3

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.858,073.886,003.557,00 99,3
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2021
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Indeks
2021

402 Izdatki za blago in storitve 422.932,10518.782,39469.249,00 81,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 61.492,4588.734,0794.796,00 69,3

402000 Pisarniški material in storitve 2.057,624.000,003.050,00 51,4

402001 Čistilni material in storitve 1.606,222.240,005.850,00 71,7

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 4.227,204.900,008.000,00 86,3

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.469,302.000,002.200,00 73,5

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 886,584.943,333.020,00 17,9

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,001.500,003.000,00 0,0

402009 Izdatki za reprezentanco 5.576,017.500,008.000,00 74,4

402099 Drugi splošni material in storitve 45.669,5261.650,7461.676,00 74,1

4021 Posebni material in storitve 873,351.560,321.740,00 56,0

402100 Uniforme in službena obleka 572,47950,001.050,00 60,3

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 126,08130,32390,00 96,8

402199 Drugi posebni materiali in storitve 174,80480,00300,00 36,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 247.618,30296.447,00258.170,00 83,5

402200 Električna energija 12.958,1016.310,0015.386,00 79,5

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 6.724,399.000,0010.830,00 74,7

402203 Voda in komunalne storitve 2.354,873.572,002.819,00 65,9

402204 Odvoz smeti 1.327,281.600,001.580,00 83,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.733,994.093,004.155,00 91,2

402206 Poštnina in kurirske storitve 3.329,913.500,003.300,00 95,1

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 90.054,46112.700,00110.000,00 79,9

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 63.302,8270.000,0050.000,00 90,4

40229911 Upravljanje stanovanj 184,91400,00500,00 46,2

40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 376,001.000,001.000,00 37,6

40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.981,301.982,001.500,00 100,0

40229915 Vzdrževanje športnih igrišč 1.864,104.200,005.200,00 44,4

40229920 Božična okrasitev centrov 5.393,625.500,005.100,00 98,1

40229922 Vzdrževanje gozdnih cest 731,00800,00800,00 91,4

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 7.939,4012.000,008.000,00 66,2

40229902 Vzdrževanje okolice centrov 7.726,949.000,005.000,00 85,9

40229903 Vzdrževanje pokopališč 5.511,707.000,0010.000,00 78,7

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 11.751,7012.790,0014.000,00 91,9

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 17.923,5418.000,007.000,00 99,6

40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.448,273.000,002.000,00 81,6

4023 Prevozni stroški in storitve 2.164,453.650,004.650,00 59,3

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.294,661.900,001.900,00 68,1

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 209,771.000,002.000,00 21,0
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402304 Pristojbine za registracijo vozil 110,84180,00180,00 61,6

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 549,18570,00570,00 96,4

4024 Izdatki za službena potovanja 1.103,201.723,003.481,00 64,0

402402 Stroški prevoza v državi 1.085,401.672,003.410,00 64,9

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 17,8051,0071,00 34,9

4025 Tekoče vzdrževanje 53.526,1364.573,0057.742,00 82,9

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.743,537.933,009.820,00 59,8

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 22.632,8228.320,0023.360,00 79,9

402504 Zavarovalne premije za objekte 4.446,225.890,004.712,00 75,5

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 18.375,5018.380,0016.000,00 100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.690,003.300,003.100,00 81,5

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 638,06750,00750,00 85,1

4029 Drugi operativni odhodki 56.154,2262.095,0048.670,00 90,4

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 706,70710,001.050,00 99,5

402901 Plačila avtorskih honorarjev 120,32300,000,00 40,1

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.812,006.500,007.700,00 89,4

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 2.721,563.240,000,00 84,0

40290500 Nadomestilo podžupan 6.120,126.200,004.250,00 98,7

40290501 Sejnine občinski svet in odbori 4.706,305.500,005.500,00 85,6

40299900 Stroški občinskega praznika 2.822,972.830,007.000,00 99,8

40299904 Drugi odhodki 25.183,0927.355,006.660,00 92,1

40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 0,000,007.950,00 ---

40290502 Sejnine nadzorni odbor 616,531.500,001.500,00 41,1

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 535,00535,00100,00 100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 4.966,815.000,005.000,00 99,3

402923 Druge članarine 1.430,042.000,001.500,00 71,5

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 313,14315,00290,00 99,4

402931 Plačila bančnih storitev 99,64110,00170,00 90,6

409 Rezerve 50.000,0051.948,5215.000,00 96,3

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,001.948,5210.000,00 0,0

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,001.948,5210.000,00 0,0

4091 Proračunska rezerva 50.000,0050.000,005.000,00 100,0

409100 Proračunska rezerva 50.000,0050.000,005.000,00 100,0
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proračun

Realizacija
proračuna

2021
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2021

41 TEKOČI TRANSFERI 774.055,66838.492,38855.596,61 92,3

410 Subvencije 16.048,1622.548,160,00 71,2

4100 Subvencije javnim podjetjem 16.048,1622.548,160,00 71,2

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 16.048,1622.548,160,00 71,2

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 540.890,59586.905,00654.219,77 92,2

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 6.000,006.500,006.500,00 92,3

411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.000,006.500,006.500,00 92,3

4119 Drugi transferi posameznikom 534.890,59580.405,00647.719,77 92,2

411900 Regresiranje prevozov v šolo 40.398,7843.260,0051.500,00 93,4

411908 Denarne nagrade in priznanja 2.268,782.270,002.650,00 100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 74.731,8177.600,0086.000,00 96,3

411920 Subvencioniranje stanarin 457,184.900,004.900,00 9,3

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 394.761,83428.775,00469.169,77 92,1

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 21.167,1322.000,0032.000,00 96,2

41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.079,071.500,001.500,00 71,9

41199906 Stroški splošno koristnega dela 26,01100,000,00 26,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.373,3336.060,0035.076,00 84,2

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.373,3336.060,0035.076,00 84,2

41200000 Sredstva v kulturi (razpis) 3.409,774.895,004.895,00 69,7

41200002 Sredstva za šport (razpis) 3.622,204.557,004.557,00 79,5

41200004 Območno združenje RK Lenart 2.280,002.280,002.280,00 100,0

41200011 Gasilska zveza Lenart 6.489,066.490,006.365,00 100,0

41200015 Sofinanciranje političnih strank 0,002.000,001.000,00 0,0

41200027 PGD Sveta Ana 8.039,008.039,008.039,00 100,0

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.271,002.298,002.280,00 98,8

41200040 Poraba koncesijske dajatve 500,54501,00660,00 99,9

41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 3.761,765.000,005.000,00 75,2
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti
proračun

2021

Veljavni
proračun

Realizacija
proračuna

2021
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2021

413 Drugi tekoči domači transferi 186.743,58192.979,22166.300,84 96,8

4130 Tekoči transferi občinam 10.746,3810.746,680,00 100,0

4130031 Sredstva za plače 7.259,767.259,800,00 100,0

4130032 Sredstva za prispevke 1.070,531.070,790,00 100,0

4130033 Sredstva za materilane stroške 2.416,092.416,090,00 100,0

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 2.027,772.028,0021.000,00 100,0

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 2.027,772.028,0021.000,00 100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode 173.415,23179.228,54144.500,84 96,8

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 57.600,0057.600,0057.600,00 100,0

41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 529,00529,00529,00 100,0

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.066,001.066,001.066,00 100,0

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.653,002.653,002.653,00 100,0

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.581,001.581,001.581,00 100,0

41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 3.000,003.000,006.345,00 100,0

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 0,000,00500,00 ---

41330252 Sredstva za spremljevalca 27.721,1627.725,000,00 100,0

41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 1.822,001.822,001.822,00 100,0

41330233 CSD Maribor- Varna hiša 300,00300,00300,00 100,0

41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.520,001.520,00 100,0

41330246 Pomoč na domu 36.430,9740.000,0024.000,00 91,1

41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 2.584,073.000,002.900,00 86,1

41330249 VDC Polž - sof. javnih del 0,000,00500,00 ---

41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi 1.586,001.586,001.586,00 100,0

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 31.130,2032.911,0033.299,00 94,6

41330213 Mrliško pregledna služba 392,55400,005.700,00 98,1

41330225 Materilani stroški-OŠ Gutava Šiliha 560,80565,00560,00 99,3

41330226 Materilani stroški - OŠ dr. Ljudevita Pivka 898,66930,720,00 96,6

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 2.039,822.039,822.039,84 100,0

4136 Tekoči transferi v javne agencije 554,20976,00800,00 56,8

413600 Tekoči transferi v javne agencije 554,20976,00800,00 56,8
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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2021
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Realizacija
proračuna

2021
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2021

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.214.049,341.561.523,561.311.753,50 77,8

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.214.049,341.561.523,561.311.753,50 77,8

4200 Nakup zgradb in prostorov 0,000,0070.000,00 ---

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,000,0070.000,00 ---

4201 Nakup prevoznih sredstev 5.000,0030.000,000,00 16,7

420103 Nakup tovornjakov in kombijev 5.000,0030.000,000,00 16,7

4202 Nakup opreme 5.807,828.600,004.300,00 67,5

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,000,001.000,00 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 156,001.000,001.000,00 15,6

420204 Nakup drugega pohištva 163,86800,000,00 20,5

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 898,231.000,00500,00 89,8

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 2.012,492.500,001.000,00 80,5

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 750,67800,00300,00 93,8

420239 Nakup avdiovizualne opreme 1.826,572.000,00500,00 91,3

42029905 Nakup druge opreme 0,00500,000,00 0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.046.883,131.217.183,561.088.453,50 86,0

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 968,231.000,000,00 96,8

42040105 Izgradnja poti 963,8026.716,370,00 3,6

42040110 Izgradnja vodovoda 16.494,9665.588,520,00 25,2

42040116 Dozidava vrtca 349.308,36351.325,00188.321,00 99,4

42040120 Varnostne ograje 11.656,8119.255,005.000,00 60,5

42040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije 74.704,3386.500,0045.000,00 86,4

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 272.367,32282.000,00368.000,00 96,6

42040205 Ureditev ulic 134.826,31166.200,0060.000,00 81,1

42040209 Ureditev športnih igrišč 0,000,0075.000,00 ---

42040226 Nadstrešnici 22.111,8923.000,000,00 96,1

42040131 Javna razsvetljava 19.200,9719.210,0015.000,00 100,0

42040135 Medgeneracijski park Sveta Ana 29.331,1829.400,0080.000,00 99,8

42040137 Kolesarske steze 36.003,1836.745,67172.132,50 98,0

42040139 Položitev optičnega kabla 3.538,003.600,005.000,00 98,3

42040140 Izdradnja hodnika za pešce Zg. Ščavnica 0,0023.800,0075.000,00 0,0

42040142 Miniaturna vasica 75.407,7982.843,000,00 91,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 65.062,24157.800,00115.000,00 41,2

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 65.062,24157.800,00115.000,00 41,2

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4.497,2611.440,0020.000,00 39,3

4206005 Nakup zemljišč 4.497,2611.440,0020.000,00 39,3
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4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 86.798,89136.500,0014.000,00 63,6

42080000 Projektna dokumentacija 36.836,7080.000,000,00 46,1

42080401 Projekti za cestno infrastrukturo 5.809,938.000,005.000,00 72,6

42080403 Geodetske storitve 8.811,3012.500,009.000,00 70,5

42080405 OPN Sveta Ana 35.340,9636.000,000,00 98,2

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 29.450,6533.703,2837.250,00 87,4

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 22.803,9126.562,1924.000,00 85,9

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.313,568.562,196.000,00 97,1

43100000 PGD Sveta Ana - taksa 6.813,567.062,194.500,00 96,5

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 1.500,001.500,001.500,00 100,0

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 14.490,3518.000,0018.000,00 80,5

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 14.490,3518.000,0018.000,00 80,5

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 6.646,747.141,0913.250,00 93,1

4320 Investicijski transferi občinam 141,08141,090,00 100,0

432000 Investicijski transferi občinam 141,08141,090,00 100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.505,667.000,0013.250,00 92,9

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,001.500,001.500,00 100,0

43230001 OŠ Sveta Ana - investicijsko vdrževalna dela 0,000,008.750,00 ---

43230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 0,000,003.000,00 ---

43230003 VVZ Sveta Ana - investicijsko vzdrževalna dela 5.005,665.500,000,00 91,0
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(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2021

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

-206.482,26 238.100,4233.897,40 ---III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

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

-206.482,26 238.100,4233.897,40 ---

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

702.155,21 788.753,40767.652,90 112,3
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Sprejeti
proračun

2021
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proračun
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proračuna

2021
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2021

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

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

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

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

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

0,00 0,000,00 ---
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

Sprejeti
proračun

2021

Veljavni
proračun

Realizacija
proračuna

2021
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2021

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 250.000,00250.000,0079.974,00 100,0
50 ZADOLŽEVANJE 250.000,00250.000,0079.974,00 100,0

500 Domače zadolževanje 250.000,00250.000,0079.974,00 100,0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 250.000,00250.000,000,00 100,0

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 250.000,00250.000,000,00 100,0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0,000,0079.974,00 ---

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 0,000,0079.974,00 ---

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 114.196,95113.871,40113.871,40 100,3
55 ODPLAČILA DOLGA 114.196,95113.871,40113.871,40 100,3

550 Odplačila domačega dolga 114.196,95113.871,40113.871,40 100,3

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 114.196,95113.871,40113.871,40 100,3

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 47.530,3547.204,8047.204,80 100,7

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,6066.666,6066.666,60 100,0

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

-70.353,66 373.903,470,00 ---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 136.128,60 135.803,05-33.897,40 99,8

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 206.482,26 -238.100,42-33.897,40 ---

70.353,66XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
       NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

70.353,660,00
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA  ZA LETO 2021

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10 - OBČINSKI SVET

Sprejeti

proračun

2021

Veljavni

proračun

2021

Realizacija

proračuna

2021

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

Indeks

10 OBČINSKI SVET 4.706,307.900,006.900,00 59,6

4.706,3001 POLITIČNI SISTEM 7.900,006.900,00 59,6

4.706,300101 Politični sistem 7.900,006.900,00 59,6

4.706,3001019001 Dejavnost občinskega sveta 7.900,006.900,00 59,6

4.706,3010101 Sejnine za občinski svet in odbore 5.900,005.900,00 79,8
0,00402009 Izdatki za reprezentanco 400,00400,00 0,0

4.706,3040290501 Sejnine občinski svet in odbori 5.500,005.500,00 85,6

0,0010102 Sofinanciranje političnih strank 2.000,001.000,00 0,0
0,0041200015 Sofinanciranje političnih strank 2.000,001.000,00 0,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20 - NADZORNI ODBOR

Sprejeti

proračun

2021

Veljavni

proračun

2021

Realizacija

proračuna

2021

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

Indeks

20 NADZORNI ODBOR 616,531.500,002.100,00 41,1

616,5302 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.500,002.100,00 41,1

616,530203 Fiskalni nadzor 1.500,002.100,00 41,1

616,5302039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.500,002.100,00 41,1

616,5320201 Sejnine za nadzorni odbor 1.500,001.500,00 41,1
616,5340290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,001.500,00 41,1

0,0020203 Materialni stroški nadzornega odbora 0,00600,00 ---
0,00402402 Stroški prevoza v državi 0,00200,00 ---

0,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,00400,00 ---
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

Sprejeti

proračun

2021

Veljavni

proračun

2021

Realizacija

proračuna

2021

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

Indeks

30 ŽUPAN 67.103,8274.019,0073.409,60 90,7

61.528,5101 POLITIČNI SISTEM 65.119,0063.609,60 94,5

61.528,510101 Politični sistem 65.119,0063.609,60 94,5

61.528,5101019003 Dejavnost župana in podžupanov 65.119,0063.609,60 94,5

48.871,7630100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 50.643,0050.633,60 96,5
35.262,67400000 Osnovne plače 36.625,0037.650,00 96,3

4.052,26400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4.100,003.950,00 98,8

1.467,19400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.500,000,00 97,8

1.050,00400100 Regres za letni dopust 1.050,00940,60 100,0

813,12400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 872,00872,00 93,3

2.700,42401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.910,003.650,00 92,8

2.675,29401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.720,002.705,00 98,4

216,15401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 220,00220,00 98,3

24,52401200 Prispevek za zaposlovanje 26,0026,00 94,3

40,83401300 Prispevek za starševsko varstvo 45,0045,00 90,7

569,31401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 575,00575,00 99,0

5.101,6030102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 6.550,007.150,00 77,9
4.951,60402009 Izdatki za reprezentanco 6.400,007.000,00 77,4

150,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 150,00150,00 100,0

6.697,9630103 Nadomestilo plače podžupana 6.800,004.250,00 98,5
577,84400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 600,000,00 96,3

6.120,1240290500 Nadomestilo podžupan 6.200,004.250,00 98,7

857,1930105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana 1.126,001.576,00 76,1
840,59402402 Stroški prevoza v državi 1.100,001.550,00 76,4

16,60402499 Drugi izdatki za službena potovanja 26,0026,00 63,9
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

Sprejeti

proračun

2021

Veljavni

proračun

2021

Realizacija

proračuna

2021

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

Indeks

5.575,3104 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.900,009.800,00 62,6

5.575,310403 Druge skupne administrativne službe 8.900,009.800,00 62,6

5.575,3104039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 8.900,009.800,00 62,6

2.273,1330401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim 2.275,002.800,00 99,9
193,13402099 Drugi splošni material in storitve 195,00150,00 99,0

2.080,00411908 Denarne nagrade in priznanja 2.080,002.650,00 100,0

3.302,1830402 Pokroviteljstvo občine 6.625,007.000,00 49,8
3.302,18402099 Drugi splošni material in storitve 6.625,007.000,00 49,8
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A. Bilanca odhodkov
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40 OBČINSKA UPRAVA 2.634.242,693.121.008,312.802.960,11 84,4

10.258,7004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 10.730,0012.050,00 95,6

10.258,700403 Druge skupne administrativne službe 10.730,0012.050,00 95,6

7.435,7304039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.900,005.050,00 94,1

638,0640404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 750,00750,00 85,1
638,06402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 750,00750,00 85,1

6.797,6740405 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.150,004.300,00 95,1
6.797,6740299904 Drugi odhodki 7.150,004.300,00 95,1

2.822,9704039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.830,007.000,00 99,8

2.822,9740401 Stroški občinskega praznika 2.830,007.000,00 99,8
2.822,9740299900 Stroški občinskega praznika 2.830,007.000,00 99,8

267.391,3506 LOKALNA SAMOUPRAVA 293.856,27261.022,00 91,0

4.255,240601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.274,004.580,00 80,7

4.255,2406019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 5.274,004.580,00 80,7

2.271,0040618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric 2.298,002.280,00 98,8
2.271,0041200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.298,002.280,00 98,8

1.430,0440626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS) 2.000,001.500,00 71,5
1.430,04402923 Druge članarine 2.000,001.500,00 71,5

554,2040628 Sofinanciranje projektov RRA Podravje 976,00800,00 56,8
554,20413600 Tekoči transferi v javne agencije 976,00800,00 56,8
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263.136,110603 Dejavnost občinske uprave 288.582,27256.442,00 91,2

231.297,1506039001 Administracija občinske uprave 250.017,27209.497,00 92,5

186.504,5740601 Stroški dela občinske uprave 198.239,50167.107,00 94,1
123.097,09400000 Osnovne plače 128.000,00123.515,00 96,2

7.697,30400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 8.040,007.040,00 95,7

11.692,31400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 14.320,000,00 81,7

6.263,53400100 Regres za letni dopust 6.591,504.750,00 95,0

5.263,24400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 5.500,004.450,00 95,7

2.492,90400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.100,003.500,00 80,4

1.504,63400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 2.725,000,00 55,2

2.464,86400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 2.800,00565,00 88,0

12.783,76401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.300,0011.560,00 96,1

9.636,91401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 10.100,008.570,00 95,4

778,72401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 800,00700,00 97,3

88,21401200 Prispevek za zaposlovanje 91,0083,00 96,9

26,09401300 Prispevek za starševsko varstvo 151,00137,00 17,3

2.540,22401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.541,002.237,00 100,0

174,80402199 Drugi posebni materiali in storitve 180,000,00 97,1

21.417,8740602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 26.600,0026.240,00 80,5
2.057,62402000 Pisarniški material in storitve 4.000,003.050,00 51,4

840,91402001 Čistilni material in storitve 1.300,001.020,00 64,7

1.469,30402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.000,002.200,00 73,5

886,58402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.500,003.020,00 59,1

624,41402009 Izdatki za reprezentanco 700,00600,00 89,2

1.979,29402200 Električna energija 2.800,003.100,00 70,7

5.713,77402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 6.000,005.700,00 95,2

822,82402203 Voda in komunalne storitve 900,00360,00 91,4

631,75402204 Odvoz smeti 700,00630,00 90,3

3.061,51402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.200,003.200,00 95,7

3.329,91402206 Poštnina in kurirske storitve 3.500,003.300,00 95,1

0,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 0,0060,00 ---

556,7040604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 560,00500,00 99,4
556,70402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 560,00500,00 99,4
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6.121,1040605 Pogodbena dela 6.990,007.700,00 87,6
120,32402901 Plačila avtorskih honorarjev 300,000,00 40,1

5.812,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 6.500,007.700,00 89,4

188,78411908 Denarne nagrade in priznanja 190,000,00 99,4

2.721,5640609 Delo preko študentskega servisa 3.240,000,00 84,0
2.721,56402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 3.240,000,00 84,0

6.665,1840619 Skupne občinske uprave - inšpekcija 6.665,487.950,00 100,0
0,0040299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 0,007.950,00 ---

4.521,964130031 Sredstva za plače 4.522,000,00 100,0

675,744130032 Sredstva za prispevke 676,000,00 100,0

1.401,484130033 Sredstva za materilane stroške 1.401,480,00 100,0

66,00432000 Investicijski transferi občinam 66,000,00 100,0

1.269,4840631 Promocija zdravja na delovnem mestu 1.300,000,00 97,7
1.269,48402099 Drugi splošni material in storitve 1.300,000,00 97,7

1.317,6040632 Varstvo osebnih podatkov 1.550,000,00 85,0
1.317,60402099 Drugi splošni material in storitve 1.550,000,00 85,0

3.473,4040633 Skupne občinske uprave- redarstvo 3.473,400,00 100,0
2.171,524130031 Sredstva za plače 2.171,520,00 100,0

310,204130032 Sredstva za prispevke 310,200,00 100,0

923,644130033 Sredstva za materilane stroške 923,640,00 100,0

68,04432000 Investicijski transferi občinam 68,040,00 100,0

500,8140635 Redna delovna uspešnost- direktor 650,000,00 77,1
500,81400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 650,000,00 77,1

748,8840637 Skupne občinske uprave - notranja revizija 748,890,00 100,0
566,284130031 Sredstva za plače 566,280,00 100,0

84,594130032 Sredstva za prispevke 84,590,00 100,0

90,974130033 Sredstva za materilane stroške 90,970,00 100,0

7,04432000 Investicijski transferi občinam 7,050,00 99,9
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31.838,9606039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 38.565,0046.945,00 82,6

175,7540603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil 525,001.645,00 33,5
174,55402402 Stroški prevoza v državi 500,001.600,00 34,9

1,20402499 Drugi izdatki za službena potovanja 25,0045,00 4,8

21.419,8540606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 23.680,0021.600,00 90,5
1.251,56402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.800,002.000,00 69,5

603,88402504 Zavarovalne premije za objekte 2.000,002.000,00 30,2

18.375,50402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 18.380,0016.000,00 100,0

1.188,91402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.500,001.600,00 79,3

3.795,3340607 Investicijsko opremljanje občine 5.600,0013.300,00 67,8
0,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,001.000,00 ---

156,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.000,001.000,00 15,6

163,86420204 Nakup drugega pohištva 800,000,00 20,5

898,23420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.000,00500,00 89,8

750,67420238 Nakup telekomunikacijske opreme 800,00300,00 93,8

1.826,57420239 Nakup avdiovizualne opreme 2.000,00500,00 91,3

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,0010.000,00 ---

6.448,0340608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 8.760,0010.400,00 73,6
0,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.500,003.000,00 0,0

4.966,81402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 5.000,005.000,00 99,3

313,14402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 315,00230,00 99,4

99,64402931 Plačila bančnih storitev 110,00170,00 90,6

1.068,4440299904 Drugi odhodki 1.835,002.000,00 58,2

24.822,9207 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 26.073,1922.264,00 95,2

24.822,920703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 26.073,1922.264,00 95,2

1.981,3007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.982,001.860,00 66,4

1.981,3040703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 2.982,001.860,00 66,4
1.981,3040229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.982,001.500,00 100,0

0,0040299904 Drugi odhodki 1.000,00360,00 0,0

Stran: 128 od 148



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Sprejeti

proračun

2021

Veljavni

proračun

2021

Realizacija

proračuna

2021

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

Indeks

22.841,6207039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 23.091,1920.404,00 98,9

14.528,0640701 Sofinanciranje  GZ Lenart in PGD Sveta Ana 14.529,0014.404,00 100,0
6.489,0641200011 Gasilska zveza Lenart 6.490,006.365,00 100,0

8.039,0041200027 PGD Sveta Ana 8.039,008.039,00 100,0

8.313,5640702 Investicije v gasilstvo 8.562,196.000,00 97,1
6.813,5643100000 PGD Sveta Ana - taksa 7.062,194.500,00 96,5

1.500,0043100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 1.500,001.500,00 100,0

0,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 300,00300,00 0,0

0,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 300,00300,00 0,0

0,0008029001 Prometna varnost 300,00300,00 0,0

0,0040801 Svet za preventivo 300,00300,00 0,0
0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 300,00300,00 0,0

2.584,0710 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 3.000,003.900,00 86,1

2.584,071003 Aktivna politika zaposlovanja 3.000,003.900,00 86,1

2.584,0710039001 Povečanje zaposljivosti 3.000,003.900,00 86,1

2.584,0740621 Program javnih del 3.000,003.900,00 86,1
2.584,0741330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 3.000,002.900,00 86,1

0,0041330249 VDC Polž - sof. javnih del 0,00500,00 ---

0,0041330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 0,00500,00 ---
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500,5411 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 501,00660,00 99,9

500,541103 Splošne storitve v kmetijstvu 501,00660,00 99,9

500,5411039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 501,00660,00 99,9

500,5441105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 501,00660,00 99,9
500,5441200040 Poraba koncesijske dajatve 501,00660,00 99,9

21.090,7612 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 25.500,000,00 82,7

21.090,761206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 25.500,000,00 82,7

21.090,7612069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 25.500,000,00 82,7

0,0041205 EKO Zelene Slovenske gorice 500,000,00 0,0
0,0042029905 Nakup druge opreme 500,000,00 0,0

21.090,7641206 Energetska prenova objektov 25.000,000,00 84,4
21.090,7642080000 Projektna dokumentacija 25.000,000,00 84,4

692.620,2313 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 811.838,74892.402,50 85,3

689.082,231302 Cestni promet in infrastruktura 808.238,74887.402,50 85,3

156.951,9213029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 189.500,00165.800,00 82,8

156.951,9241315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 189.500,00165.800,00 82,8
731,0040229922 Vzdrževanje gozdnih cest 800,00800,00 91,4

90.054,4640229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 112.700,00110.000,00 79,9

63.302,8240229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 70.000,0050.000,00 90,4

2.863,6442080403 Geodetske storitve 6.000,005.000,00 47,7

482.775,4413029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 568.238,74685.132,50 85,0

5.809,9341319 Projekti ( ceste,pločniki, križišča, ulice itd.) 8.000,005.000,00 72,6
5.809,9342080401 Projekti za cestno infrastrukturo 8.000,005.000,00 72,6
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263.035,5441333 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana 267.000,00368.000,00 98,5
263.035,5442040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 267.000,00368.000,00 98,5

38.973,1541335 Ureditev ulice Krivi Vrh (Gutman) 43.500,000,00 89,6
38.973,1542040205 Ureditev ulic 43.500,000,00 89,6

36.003,1841339 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice Lenart-Sveta Ana-Trate 45.983,74172.132,50 78,3
0,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.443,330,00 0,0

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 5.794,740,00 0,0

36.003,1842040137 Kolesarske steze 36.745,67172.132,50 98,0

11.656,8141340 Cestna infrastruktura 19.255,005.000,00 60,5
11.656,8142040120 Varnostne ograje 19.255,005.000,00 60,5

44.738,1041342 Ureditev ulice (Nemeš) 45.100,0020.000,00 99,2
44.738,1042040205 Ureditev ulic 45.100,0020.000,00 99,2

17.297,1341343 Ureditev ulice k.o. Ledinek 17.600,0020.000,00 98,3
17.297,1342040205 Ureditev ulic 17.600,0020.000,00 98,3

0,0041346 Ureditev hodnika za pešce Zg. Ščavnica 23.800,0075.000,00 0,0
0,0042040140 Izdradnja hodnika za pešce Zg. Ščavnica 23.800,0075.000,00 0,0

8.820,6641349 Ureditev ulice (Lasecky) 10.000,0020.000,00 88,2
8.820,6642040205 Ureditev ulic 10.000,0020.000,00 88,2

22.111,8941350 Nadstrešnici ob R3-730 23.000,000,00 96,1
22.111,8942040226 Nadstrešnici 23.000,000,00 96,1

0,0041351 Ureditev ulice Krivi Vrh ( Kolman - Stovanjski bloki) 25.000,000,00 0,0
0,0042040205 Ureditev ulic 25.000,000,00 0,0

9.331,7841352 Modernizacija JP Zg. Ščavnica - Nasova 15.000,000,00 62,2
9.331,7842040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 15.000,000,00 62,2

24.997,2741353 Izgradnja AB podporni zid in pločnik (ulica Nemeš) 25.000,000,00 100,0
24.997,2742040205 Ureditev ulic 25.000,000,00 100,0
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49.354,8713029004 Cestna razsvetljava 50.500,0036.470,00 97,7

49.354,8741305 Gradnja in vzdrževanje JR 50.500,0036.470,00 97,7
11.751,7040229904 Tokovina za javno razsvetljavo 12.790,0014.000,00 91,9

17.923,5440229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 18.000,007.000,00 99,6

478,66402504 Zavarovalne premije za objekte 500,00470,00 95,7

19.200,9742040131 Javna razsvetljava 19.210,0015.000,00 100,0

3.538,001306 Telekomunikacije in pošta 3.600,005.000,00 98,3

3.538,0013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 3.600,005.000,00 98,3

3.538,0041345 Položitev optičnega kabla 3.600,005.000,00 98,3
3.538,0042040139 Položitev optičnega kabla 3.600,005.000,00 98,3

7.561,1414 GOSPODARSTVO 36.716,373.880,00 20,6

7.561,141403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 36.716,373.880,00 20,6

6.386,7114039001 Promocija občine 8.000,001.880,00 79,8

3.812,5041410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica 3.820,00100,00 99,8
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,00100,00 ---

3.812,50402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.820,000,00 99,8

579,9241411 Spominska soba  dr. Romanu Lestniki 800,00800,00 72,5
579,92402099 Drugi splošni material in storitve 800,00800,00 72,5

347,6941413 Kmečka tržnica 380,00380,00 91,5
127,65402099 Drugi splošni material in storitve 150,00150,00 85,1

220,04402504 Zavarovalne premije za objekte 230,00230,00 95,7

1.646,6041424 Slovenia Green Destination 3.000,00600,00 54,9
1.646,60402099 Drugi splošni material in storitve 3.000,00600,00 54,9
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1.174,4314039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 28.716,372.000,00 4,1

86,6741415 Escape (SI-HU) 1.000,001.000,00 8,7
86,67402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 8,7

123,9641416 Detox (SI-HR) 1.000,001.000,00 12,4
123,96402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 12,4

963,8041426 Doživljajska učna pot: s štrkom Jožkom na pustolovščino 26.716,370,00 3,6
963,8042040105 Izgradnja poti 26.716,370,00 3,6

160.586,8115 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 190.610,00151.190,00 84,3

160.586,811502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 190.610,00151.190,00 84,3

160.586,8115029002 Ravnanje z odpadno vodo 190.610,00151.190,00 84,3

35.443,1541503 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN 53.500,0071.000,00 66,3
7.939,4040229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 12.000,008.000,00 66,2

13.013,4042040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije 23.500,0045.000,00 55,4

14.490,3543140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 18.000,0018.000,00 80,5

5.495,1341509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 7.060,007.160,00 77,8
1.060,95402200 Električna energija 1.300,001.150,00 81,6

124,91402203 Voda in komunalne storitve 360,00110,00 34,7

378,70402204 Odvoz smeti 400,00400,00 94,7

3.930,57402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,005.500,00 78,6

35.874,8541511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 38.000,0048.000,00 94,4
35.874,85402099 Drugi splošni material in storitve 38.000,0048.000,00 94,4

3.998,3641512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 6.050,006.620,00 66,1
814,29402200 Električna energija 1.200,001.500,00 67,9

153,28402203 Voda in komunalne storitve 350,00120,00 43,8

3.030,79402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.500,005.000,00 67,4
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18.084,3941514 Obratovalni stroški čistilne naprave Sveta Ana 23.000,0018.410,00 78,6
5.794,60402200 Električna energija 7.000,003.800,00 82,8

114,00402203 Voda in komunalne storitve 500,001.200,00 22,8

316,83402204 Odvoz smeti 500,00550,00 63,4

11.858,96402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.000,0012.860,00 79,1

61.690,9341515 Izg.kanalizacije Zg.Ščavnica-Sv.Ana 63.000,000,00 97,9
61.690,9342040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije 63.000,000,00 97,9

185.584,8416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 381.896,68289.800,00 48,6

35.340,961602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 36.000,000,00 98,2

35.340,9616029003 Prostorsko načrtovanje 36.000,000,00 98,2

35.340,9641610 Prostorski dokumenti občine 36.000,000,00 98,2
35.340,9642080405 OPN Sveta Ana 36.000,000,00 98,2

112.801,401603 Komunalna dejavnost 263.186,68193.300,00 42,9

33.098,0416039001 Oskrba z vodo 104.086,682.000,00 31,8

16.048,1641434 Subvencija za uporabo javne infrastrukture-vodovod 22.548,160,00 71,2
16.048,16410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 22.548,160,00 71,2

554,9241606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 1.550,002.000,00 35,8
554,92402099 Drugi splošni material in storitve 1.550,002.000,00 35,8

6.045,0841620 Vodovodni  hidranti 6.050,000,00 99,9
6.045,0842040110 Izgradnja vodovoda 6.050,000,00 99,9

0,0041622 Vodovod Košaki - Počehova 13.088,520,00 0,0
0,0042040110 Izgradnja vodovoda 13.088,520,00 0,0

0,0041626 Prečrpališče Krivi Vrh 7.000,000,00 0,0
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 7.000,000,00 0,0
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0,0041627 Prečrpališče  Porčič 5.000,000,00 0,0
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,000,00 0,0

0,0041635 VH Lenart 2.400,000,00 0,0
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.400,000,00 0,0

0,0041636 Izgradnja vodovoda Kremberk 26.000,000,00 0,0
0,0042040110 Izgradnja vodovoda 26.000,000,00 0,0

0,0041638 Vodovod  Žice 10.000,000,00 0,0
0,0042040110 Izgradnja vodovoda 10.000,000,00 0,0

10.449,8841639 Vodovod - ulica Krivi Vrh 10.450,000,00 100,0
10.449,8842040110 Izgradnja vodovoda 10.450,000,00 100,0

65.062,2416039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 138.400,00100.000,00 47,0

65.062,2441631 Ureditev razširitve pokopališča Sveta Ana 138.400,00100.000,00 47,0
65.062,24420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 138.400,00100.000,00 47,0

1.520,5616039003 Objekti za rekreacijo 6.200,0081.200,00 24,5

1.520,5641616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 6.200,006.200,00 24,5
1.520,5640229915 Vzdrževanje športnih igrišč 2.200,003.200,00 69,1

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,003.000,00 0,0

0,0041632 Rekonstrukcija športnih površin 0,0075.000,00 ---
0,0042040209 Ureditev športnih igrišč 0,0075.000,00 ---

5.393,6216039004 Praznično urejanje naselij 5.500,005.100,00 98,1

5.393,6241617 Prednovoletna okrasitev 5.500,005.100,00 98,1
5.393,6240229920 Božična okrasitev centrov 5.500,005.100,00 98,1

7.726,9416039005 Druge komunalne dejavnosti 9.000,005.000,00 85,9

7.726,9441618 Urejanje okolic 9.000,005.000,00 85,9
7.726,9440229902 Vzdrževanje okolice centrov 9.000,005.000,00 85,9
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11.962,011605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 49.700,0072.500,00 24,1

8.151,4416059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 45.000,0070.000,00 18,1

0,0041623 Javna najemna stanovanja 20.000,0070.000,00 0,0
0,00420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,0070.000,00 ---

0,0042080000 Projektna dokumentacija 20.000,000,00 0,0

8.151,4441637 Poslovno stanovanjski objekt Sv.Ana 25.000,000,00 32,6
8.151,4442080000 Projektna dokumentacija 25.000,000,00 32,6

3.810,5716059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4.700,002.500,00 81,1

3.810,5741619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 4.700,002.500,00 81,1
184,9140229911 Upravljanje stanovanj 400,00500,00 46,2

376,0040229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 1.000,001.000,00 37,6

3.249,6640299904 Drugi odhodki 3.300,000,00 98,5

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,001.000,00 ---

25.480,471606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 33.010,0024.000,00 77,2

6.915,8916069001 Urejanje občinskih zemljišč 7.500,004.000,00 92,2

6.915,8941608 Stroški urejanja zemljišč 7.500,004.000,00 92,2
968,2342040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 1.000,000,00 96,8

5.947,6642080403 Geodetske storitve 6.500,004.000,00 91,5

18.564,5816069002 Nakup zemljišč 25.510,0020.000,00 72,8

18.564,5841609 Nakupi/prodaja zemljišč 25.510,0020.000,00 72,8
14.067,3240299904 Drugi odhodki 14.070,000,00 100,0

4.497,264206005 Nakup zemljišč 11.440,0020.000,00 39,3
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2.420,3217 ZDRAVSTVENO VARSTVO 2.428,0026.700,00 99,7

2.420,321707 Drugi programi na področju zdravstva 2.428,0026.700,00 99,7

2.027,7717079001 Nujno zdravstveno varstvo 2.028,0021.000,00 100,0

2.027,7741703 Prisp.za obvez.zdrva.zav. 2.028,0021.000,00 100,0
2.027,77413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 2.028,0021.000,00 100,0

392,5517079002 Mrliško ogledna služba 400,005.700,00 98,1

392,5541701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 400,005.700,00 98,1
392,5541330213 Mrliško pregledna služba 400,005.700,00 98,1

163.132,1018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 184.169,00161.459,00 88,6

46.337,301803 Programi v kulturi 52.949,0057.812,00 87,5

31.130,2018039001 Knjižničarstvo in založništvo 32.911,0033.299,00 94,6

31.130,2041801 Javni zavod - knjižnica Lenart 32.911,0033.299,00 94,6
31.130,2041330212 Javni zavod knjižnica Lenart 32.911,0033.299,00 94,6

5.451,1318039003 Ljubiteljska kultura 6.973,006.973,00 78,2

5.451,1341803 Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti, društva 6.973,006.973,00 78,2
219,36402099 Drugi splošni material in storitve 256,00256,00 85,7

3.409,7741200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,004.895,00 69,7

1.822,0041330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 1.822,001.822,00 100,0

4.227,2018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 4.900,008.000,00 86,3

897,9241816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur 900,001.000,00 99,8
897,92402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 900,001.000,00 99,8

3.329,2841828 Izdaja medobčinskega časopisa 4.000,007.000,00 83,2
3.329,28402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 4.000,007.000,00 83,2
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5.528,7718039005 Drugi programi v kulturi 8.165,009.540,00 67,7

5.528,7741820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 8.165,009.540,00 67,7
163,67402001 Čistilni material in storitve 250,001.010,00 65,5

1.316,27402200 Električna energija 1.500,001.750,00 87,8

1.010,62402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.000,003.350,00 50,5

810,48402203 Voda in komunalne storitve 812,00285,00 99,8

275,48402205 Telefon, faks, elektronska pošta 310,00310,00 88,9

1.637,25402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.973,002.530,00 55,1

315,00402504 Zavarovalne premije za objekte 320,00305,00 98,4

3.761,761804 Podpora posebnim skupinam 5.000,005.000,00 75,2

3.761,7618049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000,005.000,00 75,2

3.761,7641832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis) 5.000,005.000,00 75,2
3.761,7641200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,005.000,00 75,2

113.033,041805 Šport in prostočasne aktivnosti 126.220,0098.647,00 89,6

113.033,0418059001 Programi športa 126.220,0098.647,00 89,6

3.622,2041812 Sofinanciranje programov športa 4.557,004.557,00 79,5
3.622,2041200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.557,00 79,5

0,0041818 Investicije v športne objekte-športna dvorana 1.000,001.000,00 0,0
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,001.000,00 0,0

4.328,3341829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 6.420,0011.090,00 67,4
321,58402001 Čistilni material in storitve 400,003.250,00 80,4

1.057,96402200 Električna energija 1.500,002.220,00 70,5

0,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 500,001.050,00 0,0

184,15402203 Voda in komunalne storitve 350,00400,00 52,6

139,32402205 Telefon, faks, elektronska pošta 170,00170,00 82,0

984,72402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.850,003.000,00 53,2

1.640,60402504 Zavarovalne premije za objekte 1.650,001.000,00 99,4
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0,0041835 Medgeneracijski park Sveta Ana-PARK GENERACIJ I.faza 0,0080.000,00 ---
0,0042040135 Medgeneracijski park Sveta Ana 0,0080.000,00 ---

29.674,7241836 Park generacij - vzdrževanje in ureditev 31.400,002.000,00 94,5
343,5440229915 Vzdrževanje športnih igrišč 2.000,002.000,00 17,2

29.331,1842040135 Medgeneracijski park Sveta Ana 29.400,000,00 99,8

75.407,7941839 Miniaturna vasica v parku generacij Sveta Ana 82.843,000,00 91,0
75.407,7942040142 Miniaturna vasica 82.843,000,00 91,0

893.729,0419 IZOBRAŽEVANJE 934.360,54802.832,61 95,7

778.836,831902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 815.364,82662.530,61 95,5

778.836,8319029001 Vrtci 815.364,82662.530,61 95,5

352.323,7641901 Plačila vrtcu 386.314,82434.209,61 91,2
350.283,94411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 384.275,00429.169,77 91,2

2.039,8241330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 2.039,822.039,84 100,0

0,0043230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 0,003.000,00 ---

349.308,3641908 Dozidava vrtca Sveta Ana 351.325,00188.321,00 99,4
349.308,3642040116 Dozidava vrtca 351.325,00188.321,00 99,4

44.477,8941922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 44.500,0040.000,00 100,0
44.477,89411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 44.500,0040.000,00 100,0

27.721,1641926 Sofinanciranje spremljevalca 27.725,000,00 100,0
27.721,1641330252 Sredstva za spremljevalca 27.725,000,00 100,0

5.005,6641930 Investicijsko vzdrževalna dela na objektu vrtec 5.500,000,00 91,0
5.005,6643230003 VVZ Sveta Ana - investicijsko vzdrževalna dela 5.500,000,00 91,0
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74.493,431903 Primarno in sekundarno izobraževanje 75.735,7288.802,00 98,4

74.493,4319039001 Osnovno šolstvo 75.735,7288.802,00 98,4

61.666,0041902 OŠ - materialni stroški 61.666,0065.011,00 100,0
57.600,0041330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 57.600,0057.600,00 100,0

1.066,0041330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.066,001.066,00 100,0

3.000,0041330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 3.000,006.345,00 100,0

529,0041903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju 529,00529,00 100,0
529,0041330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 529,00529,00 100,0

5.820,0041904 OŠ - dodatne dejavnosti 5.820,005.820,00 100,0
2.653,0041330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.653,002.653,00 100,0

1.581,0041330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.581,001.581,00 100,0

1.586,0041330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi 1.586,001.586,00 100,0

1.500,0041905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 1.500,001.500,00 100,0
1.500,0043230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,001.500,00 100,0

0,0041914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih  osnovne šole 0,008.750,00 ---
0,0043230001 OŠ Sveta Ana - investicijsko vdrževalna dela 0,008.750,00 ---

3.518,9741916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane 4.725,006.632,00 74,5
280,06402001 Čistilni material in storitve 290,00570,00 96,6

934,74402200 Električna energija 1.010,001.866,00 92,6

0,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 500,00730,00 0,0

145,23402203 Voda in komunalne storitve 300,00344,00 48,4

100,90402205 Telefon, faks, elektronska pošta 125,00125,00 80,7

870,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.310,002.290,00 66,4

1.188,04402504 Zavarovalne premije za objekte 1.190,00707,00 99,8

560,8041924 OŠ Gustav Šilih 565,00560,00 99,3
560,8041330225 Materilani stroški-OŠ Gutava Šiliha 565,00560,00 99,3

898,6641929 OŠ dr. Ljudevita Pivka 930,720,00 96,6
898,6641330226 Materilani stroški - OŠ dr. Ljudevita Pivka 930,720,00 96,6
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40.398,781906 Pomoči šolajočim 43.260,0051.500,00 93,4

40.398,7819069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 43.260,0051.500,00 93,4

28.369,9141907 Regresiranje prevozov v šolo 30.000,0051.500,00 94,6
28.369,91411900 Regresiranje prevozov v šolo 30.000,0051.500,00 94,6

12.028,8741928 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami 13.260,000,00 90,7
12.028,87411900 Regresiranje prevozov v šolo 13.260,000,00 90,7

151.586,6720 SOCIALNO VARSTVO 166.700,00159.300,00 90,9

8.899,072002 Varstvo otrok in družine 9.820,0010.120,00 90,6

8.899,0720029001 Drugi programi v pomoč družini 9.820,0010.120,00 90,6

6.000,0042002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka 6.500,006.800,00 92,3
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,00300,00 ---

6.000,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.500,006.500,00 92,3

1.079,0742003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 1.500,001.500,00 71,9
1.079,0741199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.500,001.500,00 71,9

1.520,0042004 Svetovalni centri v pomoč družini 1.520,001.520,00 100,0
1.520,0041330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.520,00 100,0

300,0042008 Sofinanciranje delovanja Varne hiše 300,00300,00 100,0
300,0041330233 CSD Maribor- Varna hiša 300,00300,00 100,0

142.687,602004 Izvajanje programov socialnega varstva 156.880,00149.180,00 91,0

26,0120049001 Centri za socialno delo 100,000,00 26,0

26,0142012 Splošno koristno delo 100,000,00 26,0
26,0141199906 Stroški splošno koristnega dela 100,000,00 26,0
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51.646,0920049002 Socialno varstvo invalidov 53.600,0032.000,00 96,4

21.167,1342011 Financiranje družinskih pomočnikov 22.000,0032.000,00 96,2
21.167,13411922 Izplačila družinskemu pomočniku 22.000,0032.000,00 96,2

30.478,9642015 Financiranje socialnega varstva invalidov 31.600,000,00 96,5
30.478,96411909 Regresiranje oskrbe v domovih 31.600,000,00 96,5

88.278,3220049003 Socialno varstvo starih 96.000,00110.000,00 92,0

44.252,8542009 Financiranje domskega varstva 46.000,0086.000,00 96,2
44.252,85411909 Regresiranje oskrbe v domovih 46.000,0086.000,00 96,2

36.430,9742014 Pomoč na domu 40.000,0024.000,00 91,1
36.430,9741330246 Pomoč na domu 40.000,0024.000,00 91,1

7.594,5042016 Izdelava IP za Dom starejših Danica Sveta Ana 10.000,000,00 75,9
7.594,5042080000 Projektna dokumentacija 10.000,000,00 75,9

457,1820049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4.900,004.900,00 9,3

457,1842010 Pomoč pri uporabi stanovanja 4.900,004.900,00 9,3
457,18411920 Subvencioniranje stanarin 4.900,004.900,00 9,3

2.280,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.280,002.280,00 100,0

2.280,0042007 Sofinanciranje  delovanja OZ RK Lenart 2.280,002.280,00 100,0
2.280,0041200004 Območno združenje RK Lenart 2.280,002.280,00 100,0

373,2022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 380,00200,00 98,2

373,202201 Servisiranje javnega dolga 380,00200,00 98,2

373,2022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 380,00200,00 98,2

373,2042201 Odplačila zadolževanja 380,00200,00 98,2
373,20402099 Drugi splošni material in storitve 380,00200,00 98,2
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50.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 51.948,5215.000,00 96,3

50.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 50.000,005.000,00 100,0

50.000,0023029001 Rezerva občine 50.000,005.000,00 100,0

50.000,0042301 Rezerva za naravne nesreče 50.000,005.000,00 100,0
50.000,00409100 Proračunska rezerva 50.000,005.000,00 100,0

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 1.948,5210.000,00 0,0

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 1.948,5210.000,00 0,0

0,0042302 Splošna proračunska rezervacija 1.948,5210.000,00 0,0
0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 1.948,5210.000,00 0,0
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41 REŽIJSKI OBRAT 95.740,87135.491,32109.568,89 70,7

50.020,0206 LOKALNA SAMOUPRAVA 81.901,3247.090,89 61,1

50.020,020603 Dejavnost občinske uprave 81.901,3247.090,89 61,1

39.005,3806039001 Administracija občinske uprave 43.391,3239.230,89 89,9

21.066,9740613 Stroški dela režijskega obrata 23.256,0019.317,29 90,6
12.564,10400000 Osnovne plače 13.600,0013.877,69 92,4

730,74400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 799,00692,00 91,5

2.118,58400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 2.735,000,00 77,5

1.050,00400100 Regres za letni dopust 1.050,00940,60 100,0

953,54400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.000,00900,00 95,4

213,32400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 460,000,00 46,4

1.383,79401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.460,001.330,00 94,8

1.025,53401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.100,00990,00 93,2

82,83401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 88,0084,00 94,1

9,40401200 Prispevek za zaposlovanje 11,0011,00 85,5

15,63401300 Prispevek za starševsko varstvo 18,0017,00 86,8

384,51401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 400,00375,00 96,1

535,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 535,00100,00 100,0

Stran: 144 od 148



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

41 - REŽIJSKI OBRAT

Sprejeti

proračun

2021

Veljavni

proračun

2021

Realizacija

proračuna

2021

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

Indeks

17.938,4140630 Stroški dela upravnika športne dvorane 20.135,3219.913,60 89,1
12.057,90400000 Osnovne plače 13.528,0013.762,00 89,1

603,81400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 604,001.020,00 100,0

628,04400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 705,000,00 89,1

1.050,00400100 Regres za letni dopust 1.050,00940,60 100,0

709,06400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 800,001.040,00 88,6

161,77400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 200,00164,00 80,9

93,38400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 200,000,00 46,7

0,00400400 Sredstva za nadurno delo 205,00205,00 0,0

1.216,74401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.328,001.328,00 91,6

895,09401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 970,00970,00 92,3

71,66401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 83,0083,00 86,3

8,10401200 Prispevek za zaposlovanje 10,0012,00 81,0

13,51401300 Prispevek za starševsko varstvo 17,0019,00 79,5

364,03401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 370,00370,00 98,4

65,32402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 65,320,00 100,0

11.014,6406039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 38.510,007.860,00 28,6

7.164,4540614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 33.650,004.650,00 21,3
1.294,66402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.900,001.900,00 68,1

209,77402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,002.000,00 21,0

110,84402304 Pristojbine za registracijo vozil 180,00180,00 61,6

549,18402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 570,00570,00 96,4

5.000,00420103 Nakup tovornjakov in kombijev 30.000,000,00 16,7

2.012,4940615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 2.500,001.000,00 80,5
2.012,49420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 2.500,001.000,00 80,5

1.837,7040616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 2.360,002.210,00 77,9
109,57402100 Uniforme in službena obleka 200,00300,00 54,8

156,78402205 Telefon, faks, elektronska pošta 288,00350,00 54,4

70,26402402 Stroški prevoza v državi 72,0060,00 97,6

1.501,09402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.800,001.500,00 83,4
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37.760,8810 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 43.590,0050.478,00 86,6

37.760,881003 Aktivna politika zaposlovanja 43.590,0050.478,00 86,6

37.760,8810039001 Povečanje zaposljivosti 43.590,0050.478,00 86,6

37.760,8840617 Program javnih del 43.590,0050.478,00 86,6
24.330,63400000 Osnovne plače 27.500,0032.500,00 88,5

1.465,91400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.000,000,00 73,3

3.201,58400100 Regres za letni dopust 3.205,003.763,00 99,9

2.118,10400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 2.500,003.000,00 84,7

608,27400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.000,001.700,00 60,8

2.898,19401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.500,004.765,00 82,8

2.331,10401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.650,003.192,00 88,0

162,92401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 200,00228,00 81,5

89,77401200 Prispevek za zaposlovanje 127,0027,00 70,7

30,75401300 Prispevek za starševsko varstvo 43,0043,00 71,5

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 50,00120,00 0,0

462,90402100 Uniforme in službena obleka 750,00750,00 61,7

60,76402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 65,00390,00 93,5

2.448,2713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.000,002.000,00 81,6

2.448,271302 Cestni promet in infrastruktura 3.000,002.000,00 81,6

2.448,2713029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.000,002.000,00 81,6

2.448,2741318 Urejanje občinskih cest 3.000,002.000,00 81,6
2.448,2740229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 3.000,002.000,00 81,6
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5.511,7016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.000,0010.000,00 78,7

5.511,701603 Komunalna dejavnost 7.000,0010.000,00 78,7

5.511,7016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.000,0010.000,00 78,7

5.511,7041615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 7.000,0010.000,00 78,7
5.511,7040229903 Vzdrževanje pokopališč 7.000,0010.000,00 78,7
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40 OBČINSKA UPRAVA 114.196,95113.871,40113.871,40 100,3

114.196,9522 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 113.871,40113.871,40 100,3

114.196,952201 Servisiranje javnega dolga 113.871,40113.871,40 100,3

114.196,9522019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 113.871,40113.871,40 100,3

114.196,9542201 Odplačila zadolževanja 113.871,40113.871,40 100,3
47.530,35550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 47.204,8047.204,80 100,7

66.666,60550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,6066.666,60 100,0
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Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2021 

NRP Konto Opis Začetek-konec NRP 
Izhodiščna 

vrednost 

Realizacija: 

2021 

1 2 3 4 5 6 

OB181-07-
0002   

Oprema za tiskanje in 
razmnoževanje 01.01.2008 - 31.12.2025  1.000,00 898,23 

  420224 
NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN 
RAZMNOŽEVANJE     898,23 

OB181-07-
0003   Telekomunikacijska oprema 01.01.2008 - 31.12.2025  1.000,00 750,67 

  420238 
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE 
OPREME IN NAPELJAV     750,67 

OB181-07-
0006   

Računalniška in programska 
oprema 01.01.2008 - 31.12.2025  500,00 156,00 

  420202 
NAKUP RAČUNALNIKOV IN 
PROGRAMSKE OPREME     156,00 

OB181-07-
0007   Nakup drugega pohištva 01.01.2008 - 31.12.2025  500,00 163,86 

  420204 NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA     163,86 
OB181-07-
0008   Nakup vozila 20.10.2021 - 31.12.2022 30.000,00 5.000,00 

  420103 NAKUP  VOZILA     5.000,00 
OB181-07-
0009   Nakup opreme za čiščenje 01.01.2008 - 31.12.2025  2.500,00 2.012,49 

  420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE     2.012,49 
OB181-07-
0010   Nakup audiovizualne opreme 01.01.2009 - 31.12.2025  2.000,00 1.826,57 

  420239 NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME     1.826,57 
OB181-07-
0014   Nakup opreme za požarno varnost 01.01.2008 - 31.12.2025  6.900,00 6.813,56 

  43100000 PGD Sveta Ana - taksa     6.813,56 
OB181-07-
0016   Nakup opreme za reševanje 01.01.2008 - 31.12.2025  1.500,00 1.500,00 

  43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme     1.500,00 
OB181-07-
0045   Izg.malih ČN-sofinanciranje 01.01.2008 - 31.12.2025  18.000,00 14.490,35 

  43140000 
Sofinanciranje izgradnje individualnih 
ČN     14.490,35 

OB181-07-
0049   OPPN Sveta Ana 01.01.2008 - 31.12.2023 76.400,00 8.906,00 

  42080405 OPN občine Sveta Ana     8.906,00 
OB181-07-
0069   

Komunalna oprema stavb.zemljišč 
Sveta Ana 01.01.2020 - 31.12.2025  970,00 968,23 

  42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč     968,23 
OB181-07-
0071   Nakup zemljišč za gradnjo 01.01.2008 - 31.12.2025  5.000,00 4.497,26 

  4206005 Nakup zemljišč     4.497,26 
OB181-07-
0081   Geodetske storitve 01.01.2008 - 31.12.2025  10.000,00 8.811,30 

  42080403 Geodetske storitve     8.811,30 
OB181-07-
0086   Računalniško opremljanje v OŠ 01.01.2008 - 31.12.2025  1.500,00 1.500,00 

  43230000 
OŠ Sveta Ana - sofinanciranje 
računalniške opreme     1.500,00 
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OB181-13-
0010   

Finančna spodbuda ob rojstvu 
otroka 01.01.2012 - 31.12.2025  6.000,00 6.000,00 

  411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA     6.000,00 
OB181-13-
0011   Subvencija stanarin 01.01.2012 - 31.12.2025  5.000,00 457,18 

  411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN     457,18 
OB181-14-
0004   

Projekti (ulice, ceste,križišča, 
pločniki) 01.01.2014 - 31.12.2025  7.000,00 5.809,93 

  42080401 PROJEKTI     5.809,93 
OB181-15-
0004   

Občinski prostorski načrt občine 
Sveta Ana 01.01.2017 - 31.12.2022 150.000,00 26.434,96 

  42080405 OPN občine Sveta Ana     26.434,96 
OB181-16-
0002   Escape (SI-HU) 01.01.2016 - 31.12.2019 118.970,50 86,67 

  402099 DRUGI MATERIALNI STROŠKI     86,67 
OB181-16-
0003   Detox (SI-HR) 01.01.2016 - 31.12.2018 148.202,00 123,96 

  402099 DRUGI MATERIALNI STROŠKI     123,96 
OB181-16-
0010   Širokopasovno omrežje 01.01.2016 - 31.12.2022 20.000,00 3.538,00 

  42040139 Položitev optičnega kabla     3.538,00 
OB181-16-
0014   Dozidava vrtca Sveta Ana 01.12.2016 - 31.12.2021 427.120,64 349.308,36 

  42040116 Dozidava vrtca Sveta Ana     349.308,36 
OB181-16-
0016   Javna razsvetljava (gradnja) 01.01.2016 - 31.12.2025  20.000,00 19.200,97 

  42040131 Javna razsvetljava     19.200,97 
OB181-18-
0001   

JP Sveta Ana - Ruhitel - Kocbek 
704-152 01.01.2021 - 31.12.2021 38.000,00 37.324,73 

  42040202 Modernizacija občinskih cest po NRP     37.324,73 
OB181-18-
0002   JP Zg. Ščavnica - Irgolič 704-171 01.01.2021 - 31.12.2021 73.000,00 72.920,08 

  42040202 Modernizacija občinskih cest po NRP     72.920,08 
OB181-18-
0012   Dom starejših Danica Sveta Ana 01.01.2018 - 31.12.2023 5.165.770,60 7.594,50 

  42080000 Projektna dokumentacija     7.594,50 
OB181-18-
0013   

Kolesarske povezave na območju 
ORP Slovenske gorice 01.01.2020 - 31.12.2023 1.670.125,34 36.003,18 

  42040137 
Kolesarske povezave - projektna 
dokumentacija     36.003,18 

OB181-19-
0001   Ulica Krivi Vrh (Gutman) 01.01.2021 - 31.12.2021 43.500,00 38.973,15 

  42040205 Ureditev ulic     38.973,15 
OB181-19-
0003   Cestna infrastruktura 01.01.2019 - 31.12.2025  15.000,00 11.656,81 

  42040120 Varnostne ograje     11.656,81 
OB181-19-
0006   Vodovodni hidranti 01.02.2021 - 31.12.2021 6.000,00 6.045,08 

  42040110 Izgradnja vodovoda     6.045,08 
OB181-19-
0014   Izgradnja sekundarne kanalizacije 01.01.2020 - 31.12.2022  20.000,00 13.013,40 

  42040124 Izgradnja sekundarne  kanalizacije     13.013,40 
OB181-20-
0001   JP 704-411 Zg.Ščavnica - Slaček 01.01.2021 - 31.12.2021 70.000,00 69.951,34 
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  42040202 Modernizacija občinskih cest po NRP     69.951,34 
OB181-20-
0002   JP 704-561 Zg. Ščavnica - Mlasko 01.01.2021 - 31.12.2021 86.000,00 82.839,39 

  42040202 Modernizacija občinskih cest po NRP     82.839,39 
OB181-20-
0003   

Ureditev ulice k.o. Kremberk 
(Nemeš) 01.01.2021 - 31.12.2021 45.100,00 44.738,10 

  42040205 Ureditev ulic     44.738,10 
OB181-20-
0004   Ureditev ulice k.o. Ledinek 01.01.2021 - 31.12.2021 17.600,00 17.297,13 

  42040205 Ureditev ulic     17.297,13 
OB181-20-
0009   Ureditev ulice (Lasecky) 01.01.2021 - 31.12.2021 10.000,00 8.820,66 

  42040205 Ureditev ulic     8.820,66 
OB181-20-
0011   Ureditev pokopališča 01.01.2020 - 31.12.2022 238.400,00 65.062,24 

  420500 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
IZBOLJŠAVE     65.062,24 

OB181-20-
0012   

Miniaturna vasica v parku 
generacija Sveta Ana 01.01.2021 - 31.12.2021 86.243,00 75.407,79 

  42040142 Miniaturna vasica     75.407,79 
OB181-20-
0015   Nadstrešnici ob RIII-730 01.06.2020 - 31.12.2022 60.000,00 22.111,89 

  42040226 Nadstrešnici     22.111,89 
OB181-21-
0007   Doživljajska pešpot 01.01.2021 - 31.12.2022 98.979,00 963,80 

  42040105 Izgradnja poti     963,80 
OB181-21-
0010   

Poslovno stanovanjski objekt 
Sv.Ana 01.04.2021 - 31.12.2023 57.500,00 8.151,44 

  42080000 Projektna dokumentacija     8.151,44 
OB181-21-
0013   Energetska prenova objektov 01.04.2021 - 31.12.2023 63.118,00 21.090,76 

  42080000 Projektna dokumentacija     21.090,76 
OB181-21-
0014   

Izgradnja kanalizacije Zg.Ščavnica-
Sv.Ana 01.04.2021 - 31.12.2022  65.000,00 61.690,93 

  42040124 Izgradnja sekundarne  kanalizacije     61.690,93 
OB181-21-
0017   

VVZ Sveta Ana - investicijsko 
vzdrževalna dela 01.04.2021 - 31.12.2021 5.500,00 5.005,66 

  43230003 
VVZ SVETA ANA - 
INV.VZDRŽEVALNA DELA     5.005,66 

OB181-21-
0018   JP Zg.Ščavnica- Nasova 20.10.2021 - 31.12.2021 15.000,00 9.331,78 

  42040202 Modernizacija občinskih cest po NRP     9.331,78 
OB181-21-
0019   AB podporni zid s pločnikom 21.10.2021 - 31.12.2021 25.000,00 24.997,27 

  42040205 Ureditev ulic     24.997,27 
OB181-21-
0020   Park generacij 21.10.2021 - 31.12.2021 30.000,00 29.331,18 

  42040135 Medgeneracijski park Sveta Ana     29.331,18 
OB181-21-
0021   Vodovod ulica Krivi Vrh 21.10.2021 - 31.12.2021 18.000,00 10.449,88 

  42040110 Izgradnja vodovoda     10.449,88 

          1.250.026,72 

 


