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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014 
Datum:  5. 4. 2017 

 
 
 
 
 
 

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

sklicujem 
 

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 
 

 sredo, 12. aprila 2017,  ob 16. uri, 
 

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba. 
 
 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje. 
3. Pregled varnostne situacije za leto 2016. 
4. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016. 
5. Odlok o urejanju naselij v Občini Sveta Ana. 
6. Zaključni račun za leto 2016. 
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017. 
8. Sklep o potrditvi dokumenta  identifikacije investicijskega projekta (DIIP) -  

dozidava  vrtca Sveta Ana. 
9. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, kot 

socialna oskrba na domu za uporabnika za leto 2017. 
10. Letni program sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana v letu 2017. 
11. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro. 
12. Pobude in vprašanja. 

 
Prosim za zanesljivo udeležbo!  
 

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

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: 
 
 
 
 
K točki 1 
Dnevni red po predlogu 
K točki  2 
Sklep je priložen v gradivu 
K točki  3 
Gradivo je priloženo 
K točki 4 
Gradivo je priloženo 
K točki 5 
Gradivo bo posredovano naknadno 
K točki 6 
Gradivo je priloženo 
K točki 7 
Odlok je priložen v gradivu 
K točki 8  
Gradivo bo posredovano naknadno 
K točki 9 
Sklep je priložen v gradivu  
K točki 10 
Program je priložen v gradivu 
K točki 11 
Sklep je priložen v gradivu 
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OBČINA SVETA ANA        2 
           Občinski svet 
 
 
 
Številka: 03202-001/2014 
Datum: 4. 4. 2017 
 

 
 
 
 
 
 

 
PREDLOG  
SKLEPA O  

POTRDITVI SKLEPOV  
 

12.  REDNE SEJE   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 60/2007, 
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list. RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) je Občinski svet na svoji 12. redni seji, dne 14. decembra 
2016 potrdil  sklepe 12. redne  seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so priloženi. 
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Številka: 03202-001/2014 
Datum: 16. 12. 2016 
 

 
 
 

ZAPISNIK 
 

12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA,  
KI JE BILA 14. DECEMBRA 2016 

 
 

Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana. 
 
Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK. 
 
Prisotni člani OS:  
Drago Ruhitel, Breda Špindler, Katica Bauman, Roman Režonja, Feliks Berič, Drago 
Weinhandl, Mirko Šenveter in Suzana Rejak Breznik (pridruži se bo 16.16) ter Karl Škrlec 
(pridruži se ob 17.20). 
 
Opravičeno odsotni člani OS:  
                      
Neopravičeno odsotni člani OS: / 
 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica 
občinske uprave, Irena Golob, Stanka Ferš, Petra Golob in Anita Rojko 
(pridruži se ob 17.00 uri). 
 

Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti sedem (7) svetnikov. 
 
K točki 1 
 
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje.  
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2017 – druga obravnava 
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2018 – druga obravnava 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

za območje občine Sveta Ana - skrajšan postopek 
6. Predlog Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem 
7. Predlog Pravilnika o uporabi prireditvenih prostorov Občine Sveta Ana 
8. Pobude in vprašanja. 
 

O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa.  
 
 
Sklep št. 101 
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
39/10 in MUV 23/12) se potrdi predlagani  dnevni  red.  
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo sedem (7) svetnikov.  
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 2 
PREGLED IN POTRDITEV SKLEPOV 11. REDNE SEJE   
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
O zapisniku 11. redne seje in sprejetih sklepih, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 
glasovanje predlog sklepa.  
  
Sklep št. 102 
Občinski svet je potrdil zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, z dne 9. 
11. 2016. 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 3 
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
Stanki Ferš, Višji svetovalki za proračun in splošne zadeve, ki je podala obrazložitev 
pripravljenega odloka.     
 
Razpravljal je svetnik Drago Weinhandl  Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje 
predlagan odlok. 
 
 
Sklep št. 103 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 
US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-
ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta 
Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 6/2014) se sprejme Odlok o proračunu 
občine Sveta Ana za leto 2017. 
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov, proti je glasoval en (1) svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sklep št. 104 
 
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženja države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-11, 14/15-
ZUUJFO in 76/15), 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/23, 10/14 in 58/16), 15. člena Statuta Občine 
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 6/2014) in Odloka o proračunu 
Občine Sveta Ana za leto 2017, se prejme Letni program prodaje in nakupa finančnega in 
stvarnega premoženja za leto 2017. 
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
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Za je glasovalo 7 svetnikov, proti je glasoval en (1) svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 4 
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
Stanki Ferš, Višji svetovalki za proračun in splošne zadeve, ki je podala obrazložitev 
pripravljenega odloka.     
 
Razpravljal je svetnik Drago Weinhandl. Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje 
predlagan odlok. 
 
 
Sklep št. 105 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 
US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-
ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta 
Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 6/2014) se sprejme Odlok o proračunu 
Občine Sveta Ana za leto 2018.  
 
Navzočih je bilo sedem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov, proti je glasoval en (1) svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 106 
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženja države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-11, 14/15-
ZUUJFO in 76/15), 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/23, 10/14 in 58/16), 15. člena Statuta Občine 
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 6/2014) in Odloka o proračunu 
Občine Sveta Ana za leto 2018, se prejme Letni program prodaje in nakupa finančnega in 
stvarnega premoženja za leto 2018. 
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov, proti je glasoval en (1) svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 5 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE SVETA ANA - SKRAJŠAN POSTOPEK 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Na podlagi 82. člena Poslovnika občinskega sveta 
(Uradni list RS, št. 39/2010, MUV, št. 23/2012) sta se na seji opravili obe obravnavi odloka.  
Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal uslužbenki  občinske uprave Ireni Golob, 
višji referentki za okolje in prostor ter družbene dejavnosti, ki je podala podrobnejšo 
obrazložitev pripravljenih sprememb in dopolnitev.     
 
Župan da na glasovanje predlagane spremembe in dopolnitve odloka. 
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Sklep št. 107  
Na podlagi 11. člena in 61. a člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-
C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US in 14/15 – 
ZUUJFO) 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Ur. list RS št. 39/10, 107/10, MUV 06/14) se 
sprejme Odlok  o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje Občine Sveta Ana.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 6 
PREDLOG PRAVILNIKA O ODDAJI POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Petri Golob, svetovalki za družbene dejavnosti, kulturo in 
turizem, ki je predstavila pravno podlago ter razloge za  sprejem pravilnika.      
 
Župan da predlagam pravilnik na glasovanje. 
 
 
Sklep št. 108 
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15), 
Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, 
Uradni list RS - stari, št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 
66/93, 32/00, 102/02 - odl. US in 87/11 - ZMVN-A), 21. in 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 in 76/16 - odl. US) ter 6. in 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 6/2014), 
se sprejme Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem. 
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 7 
PREDLOG PRAVILNIKA O UPORABI PRIREDITVENIH PROSTOROV OBČINE SVETA 
ANA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki  občinske uprave Petri Golob, svetovalki za družbene dejavnosti, kulturo in 
turizem.  
Sprejem Pravilnika pomeni pravno podlago za oddajo prireditvenih prostorov Občine Sveta 
Ana v uporabo. Med prireditvene prostore se po tem pravilniku uvrščajo:  Kulturno – turistični 
center Sveta Ana (KTC), Društveni prostori v KTC,  Avla Antona Fašing,  Pomožni 
prostor/kuhinja v pritličju občinske stavbe in  Društveni prostor v pritličju občinske stavbe.  
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Pri tej točki so razpravljali svetniki Drago Weinhandl, Suzana Rejak Breznik in Drago Ruhitel. 
Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje predlagan pravilnik. 
 
 
Sklep št. 109 
Na podlagi 21. in 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 in 
14/15 - ZUUJFO), 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 
107/2010 in MUV, št. 6/2014), se sprejme Pravilnik o uporabi prireditvenih prostorov.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 8 
POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Pri tej točki so razpravljali svetniki Feliks Berič, Breda Špindler, Karl Škerlec, Suzana Rejak 
Breznik, Drago Ruhitel in Drago Weinhandl.  
 
Na vse pobude in vprašanja je župan podal odgovore na sami seji.  
Svetnik Feliks Berič je vprašal kako daleč je investicija ureditev klubskih prostorov pri 
telovadnici OŠ in kaj se bo tu odvijalo.  
Župan pove, da je za investicijo v teku pridobitev uporabnega dovoljenja, da se čaka na 
tehnični prevzem. Po dokončanju in pridobitvi vseh ustreznih dovoljen se bo prostor na 
podlagi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem oddal v najemm pod določenimi 
pogoji, eden izmed njih bo vsekakor glede omejitve delovnega časa med tednom izven 
poslovnega časa šole. 
 
Svetnica Breda Špindler opozori na temno stopnišče pri telovadnici OŠ in se ob koncu leta 
zahvali občinski upravi za dobro sodelovanje ter pripomni, da smo si vsi različni ter da vsi 
tako ali drugače delamo napake.  
 
Svetnica Suzana Rejak Breznik vpraša kaj je s pisarno v KTC in predlaga, da bi se prostor 
lahko uporabil za stalno razstavo Kulturnega društva.  Župan ji odgovori, da interesa za 
najem tega prostora v preteklosti ni bilo, da je ena izmed možnosti tudi ta, da bi se povečal 
celoten predprostor objekta. 
Župan predlaga, da bi  razstava Kulturnega društva lahko bila tudi v občinski avli.   
Prav tako svetnica znova vpraša lahko je z napisi v nemškem jeziku na pročelju KTC. Župan 
ji odgovori, da je s stanovalci dogovorjeno, da se bodo le-ti odstranili in zamenjali z napisi v 
slovenskem jeziku.  
 
Svetnik Drago Weinhandl povpraša kdaj bo prejel pogodbo sklenjeno med občino in 
podjetjem Bernjak glede nakupa stanovanj in prav tako ponovno zaprosi za vse pogodbe 
sklenjene med družbo AGJ iz Lenart in občino.  
Župan mu odgovori, da bo zahtevano dokumentacijo prejel. 
 
Nadalje svetnik pove, da je že na 11. redni seji občinskega sveta bilo rečeno, da bo širši 
javnosti predstavljen projekt dozidava vrtca. Da predlog za predstavitev projekta. Župan mu 
odgovori, da bo projekt objavljen na spletni strani.  
 
Na koncu razpravljata še svetnika Karl Škrlec in Drago Ruhitel v zvezi z nabavo defibratorja.  
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S tem je bil izčrpan dnevni red 12. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan  
ob  18.00 uri sejo končal. 
 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus  
 
 

 
       Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
                    ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
 
 
 
 
 



10 
 

3 
 
OBČINA SVETA ANA         
     Občinski svet 
 
Številka: 220002-1/2016 
Datum: 4. 4. 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE  

ZA LETO 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Policijska postaja Lenart  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet občine Sveta Ana se seznani z varnostno situacijo za leto 2016.  

 
 



Petra
Textbox
11



Petra
Textbox
12



Petra
Textbox
13



Petra
Textbox
14



15 
 

4 
 
OBČINA SVETA ANA         
     Občinski svet 
 
Številka: 06101-3/2016 
Datum: 4. 4. 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA  

IN REDARSTVA  ZA LETO 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet občine Sveta Ana se seznani s Poročilom Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Maribor za leto 2016.  

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

 

 

 

 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 

REDARSTVO MARIBOR 

Zagrebška cesta 30 

2000 MARIBOR 

1.2.2016 

Poročilo Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Maribor 
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Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016 

 
 

1 

UVOD 

 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor ustanovljen kot skupna občinska uprava 
osemnajstih občin ustanoviteljic izvaja naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega 
redarstva v skladu s pooblastili in predpisi. 
 
Temeljno načelo zagotavljanja skladnosti s predpisi na področju nadzora in odpravljanja 
nepravilnosti in kršitev je v letu 2016 vodilo Medobčinski inšpektorat v izvajane aktivnosti 
inšpekcijskega nadzora na vseh področjih delovanja in pooblastil inšpektorata. Z 
zadovoljstvom ugotavljamo, da so bili v glavnem izpolnjene vse načrtovane aktivnosti, ki so 
pripomogle, k ohranjanju urejenega in zdravega delovnega in bivalnega okolja občanov občin 
ustanoviteljic. Moramo poudariti, da so bili postopki nadzora usmerjeni v ravnanje s 
komunalnimi odpadki in odvajanje odpadnih voda. Predvsem priključitev na kanalizacijsko 
omrežje in čiščenje grezničnega blata in blata individualnih čistilnih naprav je zaposlila 
inšpektorje pri pregledih in izdaji ureditvenih odločb. Ugotovili smo v mnogih primerih, da 
prestavljajo tehnični pogoji poseben problem za priključitev, prav tako pa neurejeno 
solastništvo objektov in neugodni socialni status zaradi slabega gmotnega položaj lastnikov 
objektov. Kljub temu ugotavljamo, da se število nepriključenih objektov v območjih, kjer je 
izgrajena kanalizacija zmanjšuje. Poseben problem v nekaterih urbanih naseljih občin 
ustanoviteljic predstavlja izpuščanje meteornih voda iz objektov neposredno v kanalizacijo ali 
na javne površine, ulice in ceste. Inšpektorji so v sodelovanju z izvajalci javnih služb izvajali 
postopke za izpolnitev priključitve objektov na javni vodovod, pri tem pa so morali upoštevati 
problematiko v preteklosti pridobljenih vodnih pravic. Pri rednih in izrednih pregledih so bili 
izvajani ukrepi za varnost javnih cest in poti. Pregledovane so bile zapore, nedovoljeni posegi, 
neustrezna in manjkajoča prometna označitev. V nekaterih območjih predstavlja izpad rednega 
vzdrževanja cestnih površin in izpad vsakoletnega odstranjevanja zarasti vedno večji problem, 
zato opozarjamo, da vodi k zadovoljivi varnosti občinskih prometnih površin samo redno in 
dosledno vzdrževanje in odprava napak. Inšpektorji so prav tako izvajali aktivnosti nadzora in 
izvajali postopke na področju čistoče in uporabe javnih površin. Poleg izvajanje postopkov za 
vključitev lastnikov in uporabnikov objektov pri ravnanju s komunalnimi odpadki še vedno 
predstavlja velik problem v primerih divjega odlaganja smeti v naravno okolje, saj je zelo 
težavno ali skoraj nemogoče odkriti kršitelje.  
 
Ob svojem delu spremljamo in tudi aktivno sodelujemo pri spremembah zakonodaje in se z 
načrtovanjem dejavnosti in obsega kadrov pripravljamo na spremembe, ki nam jih napoveduje 
zakonodajalec.  
 
Medobčinsko redarstvo posveča svoje naloge nadzora za varen in neoviran cestni promet v 
naseljih in izvajanje prekrškovnih postopkov v zvezi s tem; varovanju cest in okolja v naseljih in 
na občinskih cestah zunaj naselij; skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in 
drugih javnih površinah; varovanju javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine ter 
vzdrževanju javnega reda in miru. Zaradi aktualnosti problematike je Medobčinsko redarstvo 
delovalo večino časa v varnega prometa in učinkovite ter zakonite rabe javnih parkirnih 
površin. V primerih kršitev in ogrožana udeležencev v prometu so izvajali ukrepe v 
prekrškovnih postopkih. Občinski redarji so sodelovali v skupnih preventivnih akcijah skupaj s 
policijo in organi občin na področju splošne in prometne varnosti. S tem se dosegajo cilji 
informiranja in ozaveščanja udeležencev v prometu, še posebej pa ranljivih skupin. Prav tako 
so bili redarji prisotni s preventivnim nadzorom povečanega in začasno spremenjenega 
prometa ob prazničnih dogodkih, protokolarnih dogodkih in javnih prireditvah. Medobčinsko 
redarstvo je izvajalo svoje aktivnosti v skladu z letnim programom dela in pri tem upoštevalo 
usmeritve za zagotavljanje javnega interesa občin ustanoviteljic.  
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Poročilo za leto 2016 je sestavljeno iz splošnega opisa izvedenih aktivnosti v posameznih 
podprogramih Medobčinskega inšpektorata in redarstva, posebej pa z opisano vsebino in 
podatki o vrsti in obsegu ukrepov za vsako občino ustanoviteljico posebej.   
 
       dr. Ivan Kobal  
       vodja MIRM 
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NALOGE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 

 
 
V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Maribor « (MUV, št. 28/2011), ki so ga sprejeli občinski sveti osemnajstih občin 
ustanoviteljic, deluje Medobčinski inšpektorat, kot notranja organizacijska enota organa skupne 
občinske uprave.  
 
Naloge  izvajanja inšpekcijskega nadzora Medobčinskega inšpektorata so opredeljene z večjim 
številom zakonov, uredb in pravilnikov ter predpisov občin ustanoviteljic, ki opredeljujejo 
stvarno pristojnost Medobčinskega inšpektorata.  
 
Pri tem je bil inšpekcijski nadzor v skladu s programom dela za leto 2016 usmerjen na več 
različnih področij, ki so se tekom leta, glede na problematiko posameznih okolij in števila prijav 
oz. zadev, ki jih je bilo potrebno reševati koncentrirala na področje odvajanja komunalnih 
odpadnih voda in čiščenje grezničnega blata, ravnanja s komunalnimi odpadki, vzdrževanja in 
varstva občinskih javnih cest in poti,  vzdrževanja čistoče na javnih površinah, oglaševanja, 
oskrbe s pitno vodo in tudi na še nekaterih drugih področjih, vendar je bila pripadnost zadev na 
teh področjih zanemariva.  
 
Na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda ter čiščenja grezničnega blata je inšpekcija v letu 2016 uvedla večje števila postopkov 
prevzema in obdelave grezničnega blata ter priključevanja posameznih stanovanjskih enot na 
javno kanalizacijsko omrežje. Največje število teh postopkov je bilo uvedenih na območju 
Mestne občine Maribor, Občine Ruše in Občine Pesnica. Na tem področju kaže opozoriti na 
spremembo državne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, 
ki je začela veljati s 1.1.2016. Z uveljavitvijo te uredbe Inšpektorat RS za okolje in prostor več 
ne izvaja fizičnega nadzora nad odvajanjem odpadnih vod in čiščenjem grezničnega blata pri 
posameznih zavezancih ampak izvaja nadzor samo nad izvajalci obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Ves ostali nadzor na tem 
področju pa soj po novem prevzele občinske inšpekcije. Glede na to, da so občine svoje 
odloke o čiščenju in odvajanju odpadnih voda sprejele po predpisih, ki so veljali pred zadnjo 
spremembo uredbe, bi bilo smotrno uredbo natančno preučiti in občinske odloke v nekaj 
primerih tudi dopolniti in sicer s tistimi določbami, ki bodo omogočale učinkovito ukrepanje 
občinske inšpekcije na tem področju, saj pooblastila za izvajanje inšpekcijskega nadzora po 
citirani uredbi občinske inšpekcije, kot rečeno, nimajo.  
 
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki in vključevanjem novih zavezancev v sistem 
ravnanja s komunalnimi  odpadki inšpekcija ugotavlja, da se na celotnem območju za katerega 
je podana stvarna in krajevna pristojnost Medobčinskega inšpektorata, torej za območje vseh 
občin ustanoviteljic, kjer so bili v preteklem obdobju izvedeni potrebni postopki vključevanja 
gospodinjstev v sistem ravnanja z odpadki, novi zavezanci pojavljajo zelo poredko. Gre v 
glavnem za manjše število  zavezancev ali mladih družin, ki se preseljujejo iz enega v drug kraj 
stalnega prebivanja. Tudi pobiranje komunalnih odpadkov, kljub spreminjanju in uvedbi 
različnih modelov zbiranja komunalnih in kosovnih odpadkov poteka na zadovoljivem nivoju. 
Nova divja odlagališča se v naravnem okolju sicer še vedno pojavljajo vendar se njihovo število 
iz leta v leto v zmanjšuje.  
 
Še največ težav na tem področju predstavlja ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, zlasti pri 
več stanovanjskih objektih. Na tem področju je inšpekcija že več krat predlagala določene 
spremembe občinskih in tudi državnih predpisov pred vsem v zvezi z  načinom obračunavanja 
storitve ravnanja z odpadki in s tem v zvezi oblikovanja diferenciranih oz. različnih cen 
ravnanja z odpadki za tiste subjekte, ki odpadke pridno ločujejo in tiste, ki tega ne počno, hkrati 



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016 

 
 

5 

pa jih je skoraj nemogoče učinkovito nadzirati v inšpekcijskih postopkih, vendar ti predlogi niso 
bili upoštevani. Zaradi tega smo mnenja, da bi bilo smotrno ponovno pretresti in preučiti takšno 
ureditev, saj bi jo po našem mnenju pooblaščeni izvajalec, ki ima v osnovi javno pooblastilo, 
lahko hitro in učinkovito udejanjil. Res pa je, da bi z uvedbo takšnega načina obračunavanja 
storitve, bilo smotrno nekoliko zmanjšati število e-otokov, zlasti na območju Mestne občine 
Maribor, ki za razliko od drugih občin tega še ni storila.  
 
Naslednje pomembno področje delovanja inšpekcije je bilo izvajanje inšpekcijskega nadzora 
nad vzdrževanjem in varstvom občinskih javnih cest in poti. Na tem področju inšpekcija 
ugotavlja, da občine ne morejo zagotavljati izvajanja rednih vzdrževalnih in drugih del na 
občinskih cestah v obsegu, ki bi ohranjal javno infrastrukturo v takšnem stanju, da bi se 
zagotavljala varen in nemoten promet. Dejstvo je namreč, da se v posameznih občinah 
posamezne vrste rednih vzdrževalnih del izvajajo mimo veljavnega Pravilnika in v minimalnem 
obsegu.  Po drugi strani pa se zaradi tega odškodninska odgovornost občin, kot upravljavcev 
cest, s tem bistveno povečuje.  
 
Pri tem gre v največjem številu  primerov za zagotavljanje pregledniške službe v minimalnem 
obsegu, za opustitev  rednega vzdrževanja prometnih površin, bankin, brežin in odvodnjavanja 
ter tistih segmentov rednega vzdrževanja, kot je vzdrževanje prometne signalizacije in 
prometne opreme ter cestnih objektov in naprav, zagotavljanje preglednosti in rednega 
vzdrževanja vegetacije s košnjo in obsekovanjem vejevja, ki največ krat vplivajo na varnost 
udeležencev cestnega prometa. Poleg tega je potrebno opozoriti tudi, da posamezne občine 
ne izvajajo investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah v 
skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje, ne zavedajoč se morebitnih posledic. Gre 
namreč za prej omenjeno odškodninsko in tudi kazensko odgovornost, ki se lahko v  primeru 
prometne nesreče zahteva od odgovornih oseb na predlog oškodovanca ali policije. 
 
Na področju izvajanja nadzora na občinskih javnih cestah in poteh je inšpekcija že v lanskem 
letu opozarjala na nekaj sodb oz. odločb sodišč, ki se nanašajo na nezmožnost ukrepanja 
inšpekcije na kategoriziranih javnih cestah in poteh, ki so v zasebni lasti.  
 
Iz ustavno sodne prakse (odločba Višjega sodišča RS: VSL sodba PRp 856/2013, odločba 
Vrhovnega sodišča RS: sodba IV Ips 4/2014, odločba Upravnega sodišča RS: UPRS III U 
40/2013 itd.) namreč izhaja da mora občina, če so zemljišča , po katerih naj bi potekala javna 
cesta v zasebni lasti takšna zemljišča, pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom oz. v 
postopku razlastitve.  
 
To pomeni, da » če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč za 
gradnjo ceste oziroma lastnika ni razlastila, je odlok o kategorizaciji javnih cest v neskladju z 
ustavo. Poti na katerih naj bi storilec storil prekršek, ni mogoče šteti za javno pot, saj gre za 
površino ki je v izključni zasebni lasti in je razpolaganje s to površino prepuščeno le 
zemljiškoknjižnemu lastniku in za to površino ne veljajo določbe Zakona o javnih cestah .  
 
Po sprejeti razlagi 123. člena zakona o cestah so lastniki nepremičnin, po katerih potekajo 
obstoječe javne ceste, dolžni upoštevati prepovedi iz 5. člena Zakona o cestah (in smiselno 
tudi druge prepovedi) in omejitve le v času trajanja postopka iz 19. člena ZJC-B, torej v 
obdobju v katerem občine s svojo aktivnostjo usmerjeno v pridobitev teh nepremičnin, 
izkazujejo upravičenost omejevanja takšnega omejevanja lastninske pravice. Prekrškovni 
organi in sodišča morajo v konkretnih postopkih ugotavljati obstoj te predpostavke, saj je le v 
primeru dejanskega teka postopka po 19. členu ZJC-B mogoče uporabiti 5. člen v povezavi s 
123. a členom Zakona o cestah (jedro odločbe VSL sodba PRp 856/2013 in sodbe VS IV IPS 
4/2014)«. Glede na navedeno razlago lahko sklepamo, da je ukrepanje inšpekcije na takšnih 
zemljiščih praktično nemogoče saj se občine postopkov po pridobitve zasebnih zemljišč v 
javno dobro po 19. členu ZJC (sklenitev pravnega posla - pogodbe ali razlastitev),  praktično 



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016 

 
 

6 

ne poslužujejo. Posledično pomeni takšna situacija, da inšpektor v konkretni zadevi ne bo 
mogel opraviti ali izvesti določenih postopkov, ker tega po veljavni zakonodaji enostavno ne 
sme. 
Na ostalih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti občinskih inšpekcij kot so 
oglaševanje, vzdrževanje čistoče na javnih površinah, oskrbe s pitno vodo itd. je inšpekcija po 
naši oceni, z redno prisotnostjo na terenu in ob ustreznem sodelovanju z izvajalci obveznih 
gospodarskih javnih služb, zagotavljala spoštovanje pravnega reda v zadovoljivem obsegu. 
Res pa je, da se na področju oskrbe s pitno vodo za našo inšpekcijo pojavljajo praktično 
nepremagljive težave pri izvajanju nadzora po veljavnih občinskih odlokih. Pripravljavec 
občinskih odlokov, ki so za ves občine bili sprejeti v osnovi, v enakem besedilu je namreč 
očitno pozabil na problematiko priključitve posameznih objektov na javno vodovodno omrežje  
v primerih, ko imajo stranke pridobljene vodne pravice in ustrezna vodna dovoljenja, ki jih 
izdaja in odvzema Agencija Republike Slovenije za okolje,  v skladu z  Zakonom o vodah, 
katerega pa nadzira Inšpektorat RS za okolje. V teh primerih je ukrep priključitve na javno 
vodovodno omrežje možno izvesti le preko Inšpektorata RS za okolje, ki mora v skladu z 
omenjenim Zakonom o vodah, po odvzemu vodnega dovoljenja s strani Agencije izreči ukrep 
prepovedi uporabe vode iz vodnega zajetja in hkratne obvezne priključitve objekta na javno 
vodovodno omrežje. V primeru neizvršitve ukrepa pa stranko prisiliti na priključitev na javno 
vodovodno omrežje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, s tako imenovano 
izvršbo z denarno prisilitvijo. 
 
Sicer pa je inšpekcija tako, kot v preteklem obdobju prioritetno obravnavala prijave in pritožbe 
občanov in drugih oseb javnega in zasebnega prava, vendar pa učinki inšpekcijskih ukrepov, 
zaradi različnih vzrokov, pred vsem pa zaradi ne pristojnosti, vedno in v celoti niso 
zadovoljevali prijaviteljev.  
 
Več krat se namreč inšpekciji očita, da ne opravlja svojih nalog in, da ne izvaja potrebnih 
postopkov in ukrepov, ne glede na to, da marsikateri občinski odlok posameznih ravnanj, ki bi 
sicer morala biti opredeljena in sankcionirana, kot protipravna ravnanja, tega enostavno ne 
določa. Po drugi strani pa je v odlokih opredeljeno precej ravnanj, ki po svoji naravi niso in ne 
morejo biti prekršek ali pa so z drugimi državnimi predpisi že opredeljena kot protipravna ali 
drugačna ravnanja, ki ga nadzira državna inšpekcija ali katera se lahko rešujejo izključno v 
skladu s stvarnopravnim ali obligacijskim zakonikom ali pa s kakšnim drugim predpisom po 
sodni poti.  
 
Pri tem je potrebno poudariti, da občani in tudi potencialni prijavitelji v inšpekcijskih in 
prekrškovnih postopkih v glavnem odklanjajo vsakršno sodelovanje in še zlasti pričanje v 
postopkih dokazovanja posameznih protipravnih ravnanj. Zato se je morala inšpekcija pri 
svojem delu posluževati najrazličnejših metod ugotavljanja dejanskega stanja v posameznih 
konkretnih zadevah. To pa je v praksi, v različnih fazah inšpekcijskih postopkov, zahtevalo 
dobro sodelovanje s policijo in drugimi inšpekcijskimi službami ter upravnimi enotami, kakor 
tudi z drugimi državnimi in občinskimi organi, mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi.  
 
Na področju normativne ureditve je inšpekcija v preteklem obdobju sodelovala pri snovanju in 
pripravi različnih novih državnih predpisov in tudi odlokov vseh občinah, ki so takšno 
sodelovanje predlagale. V Mestni občini Maribor pa so inšpektorji aktivno sodelovali v različnih 
komisijah za pripravo ustreznih gradiv povezanih s sprejetjem novih ali tudi spremembami 
veljavnih odlokov. Poudariti je namreč potrebno, da gre pri spremembah in dopolnitvah oz. 
uskladitvah odlokov z veljavno zakonodajo za zelo zahtevno materijo, ki ima neposreden in 
največji vpliv na delo inšpekcije.  
 
Ugotavljamo, da je v pripravi nova prostorska in gradbena zakonodaje ter še nekaterih drugih 
predpisov na tem področju. Pri tem je potrebno poudariti, da bo predmetna zakonodaja 
prinesla bistvene novosti za delo občinskih inšpektoratov, zaradi predvidenega prenosa 
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pristojnosti izvajanja inšpekcijskega nadzora nad posegi v prostor in gradnjo enostavnih oz. 
manj zahtevnih objektih. Ob tem je potrebno poudariti, da je bil v letu 2016 sprejet tudi Zakon o 
pogrebni in pokopališki dejavnosti s katerim je bila pristojnost izvajanja inšpekcijskega nadzora 
podeljena v pretežnem delu občinskim inšpekcijam in v manjšem delu državni inšpekciji 
pristojni za nadzor trga. V pripravi pa je še nekaj predpisov s katerimi bo država prav tako 
posegla v pristojnosti lokalnih skupnosti in občinskih inšpekcij.  
 
Zaradi tega bo potrebno okrepiti kadrovsko zasedbo Medobčinskega inšpektorata in po 
zahtevah nove zakonodaje, ki bo vplivala na stvarne pristojnosti občinskih inšpekcij izvesti 
reorganizacijo in novo sistemizacijo delovnih mest.  
 
Kljub temu bo po sestavi vitka kadrovska zasedba Medobčinskega inšpektorata še naprej 
narekovala način in prioritete izvajanja inšpekcijskega nadzora v občinah ustanoviteljicah, pri 
čemer pa bo delovanje inšpekcije, tako kot v preteklih letih, zagotavljalo prisotnosti inšpekcije v 
posamezni občini tudi v povečanem obsegu od načrtovanega, kadar bo to dejansko potrebno.  
Ob upoštevanju vseh težav in okoliščin ocenjujemo, da je inšpekcija v letu 2016 v občinah 
ustanoviteljicah opravila zastavljene naloge.  
 
Pričujoča poročila o delu v posamezni  občini ustanoviteljici  so v  uvodnem delu enaka, 
nekoliko pa se razlikujejo po vsebini čeprav je pravni temelj za izvajanje inšpekcijskega 
nadzora v osnovi v vseh občinah enak. 
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NALOGE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 

 
 

Skrb za varen in neoviran promet 

 
Temeljna naloga občinskega redarstva je skrb za varen in neoviran promet na javnih 
prometnih površinah v naseljih ter na občinskih in ne kategoriziranih cestah izven naselij. 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor večino svojega dela opravijo 
v okviru nadziranja mirujočega prometa. Pri tem so redarji v letu 2016 največ pozornosti 
namenili tistim kršitvam oz. tistim nepravilnim parkiranjem, ki so ovirala in ogrožala ostale 
udeležence v cestnem prometu. Ob nadzorih je bilo ugotovljeno, da še vedno zelo veliko 
voznikov vozila ustavi ali parkira na avtobusnih postajališčih. Prav zaradi tega je velik del 
pozornosti bil usmerjen v reševanje te problematike. Ob tem seveda ne pozabimo, da še 
vedno veliko voznikov vozila parkira na pločnikih ter kolesarskih stezah, s čimer ovira promet 
pešcev in kolesarjev. 
 
Kar zadeva neoviran promet pa so redarji izvajali tudi vsakodnevne nadzore upravičenosti 
ustavljanja in parkiranja na mestih namenjeni ustavljanju in parkiranju vozil ob dostavi blaga. 
Pri tem so izvedli več poostrenih nadzorov s končno ugotovitvijo, da časovna omejitev 
parkiranja na določenih mestih še vedno ni dosegla namena, saj je v določenih časovnih 
intervalih in na določenih mestih namenjenih dostavi frekvenca vozil večja kot to omogoča 
število takšnih mest. 
 
Da pa nismo izvajali le nadzora na področju mirujočega prometa potrjuje podatek, da smo v 
letu 2016 obravnavali tudi naslednje prekrške: 

- primere nepravilnosti pri prevozih otrok, ker otroci v vozilih niso bili v otroških sedežih 

ali niso bili pripeti s sistemom za zadrževanje v primeru trka, 

- primere kršitev neuporabe varnostnega pasu,  

- primere kršitev prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje voznikovo slušno 

ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila (mobilni telefoni in druge 

naprave),  

- primeri kršitev predpisov o udeležbi pešcev v cestnem prometu (osvetlitev pešcev, 

prečkanje izven prehoda), 

- primeri kršitev s strani voznikov, ki niso omogočili prednosti pešcem na prehodu za 

pešce,  

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

upoštevanje. 

 
 

Varstvo najranljivejših udeležencev cestnega prometa 

 
Največ časa so občinski redarji izvajali nadzor z namenom zaščite najranljivejših udeležencev 
v cestnem prometu, med katere zagotovo sodijo otroci, pešci in invalidi. Skoraj vsakodnevno 
so zato občinski redarji izvajal naloge na območju za pešce v Mestni občini Maribor, ob rednih 
nadzorih v občini Lenart pa tudi na območju tamkajšnjega območja za pešce. Pri tem so redarji 
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ugotavljali upravičenost vstopanja in vožnje z vozili po tem območju. S tem delom bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje. 
 
Prav tako so se vsakodnevno vršili nadzori nad upravičenostjo parkiranja na mestih 
namenjenih ali rezerviranih za parkiranje invalidom. Kršitve na teh mestih so še vedno številne, 
a se stanje v primerjavi z ugotovitvami iz preteklih let izboljšuje. O izboljšanju lahko govorimo 
predvsem na tistih označenih parkirnih mestih, ki so predana v javno dobro, slabša pa je 
situacija pred večjimi trgovskimi centri, kjer so parkirišča v zasebni lasti in po Zakonu o cestah 
štejejo za nekategorizirano cesto.  Pri izvajanju nadzora na teh lokacijah je stanje ocenjeno kot 
nezadovoljivo, zato bomo takšne nadzore izvajali v vsaj enaki intenziteti tudi v prihodnje.  
Zagotovo najranljivejši udeleženci v prometu pa so otroci. Občinski redarji so v letu 2016 
sodelovali v številnih preventivnih akcijah namenjenih poučevanju otrok o pravilnem ravnanju v 
cestnem prometu.  V letu 2016 smo izvedli tudi nekaj preventivnih nadzorov, v katerih smo 
ugotavljali morebitne nepravilnosti pri prevozih otrok, predvsem ali so otroci v vozilih v otroških 
sedežih ter ali so pripeti s sistemom za zadrževanje v primeru trka. 
 
 

Varen in neoviran promet ob prireditvah 

 
Ob prireditvah, izvedenih v posameznih občinah, so občinski redarji izvajali naloge za 
zagotavljanje varnega in neoviranega prometa, predvsem prometa pešcev. Tako so skrbeli za 
varno odvijanje prometa ob raznih občinskih proslavah ali protokolarnih prireditvah, pustnih 
povorkah. 
 
Tradicionalno so občinski redarji izvajali naloge s tega področja dela v času ob Dnevu spomina 
na mrtve, ko je bistveno povečan promet v okolici pokopališč in je pogosto tudi spremenjen 
prometni režim. 
 
V nekaterih občinah so občinski redarji izvajali tudi naloge za zagotavljanje umirjanja hitrosti ali 
ugotavljanja spoštovanja postavljene prometne signalizacije za zaporo cest ob prireditvah na 
cesti kot so pustne povorke, prodaje na cesti ob raznih krajevnih praznovanjih. 
 
 

Varstvo javnega reda in miru 

 
Med temeljna področja dela občinskega redarstva sodi tudi nadzor oz. varstvo javnega reda in 
miru. Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so med vsakodnevnimi 
nadzori v območju za pešce, v okolici osnovnih šol in vrtcev, na in v okolici pokopališč, na 
igriščih ter drugih rekreacijskih površinah, središčih krajev ter v »mestnih« parkih izvajali 
nadzore s ciljen preprečevanja vandalizma. Poleg rednega dela na tem področju so redarji 
skupaj s policijo sodelovali v več poostrenih nadzorih, ki so se izvajali v večernem in nočnem 
času tako med tednom kot tudi ob koncu tedna.  
 
V področje varstva javnega reda uvrščamo tudi nadzore, katerih cilj je zaščita javne 
infrastrukture kot so parkovne klopi, otroška igrala, itd. ter varstvo naravne in kulturne 
dediščine. V ta namen se izvajajo obhodi objektov namenjenih kulturi in predstavitvi zgodovine 
ter zgodovinskih dogodkov in dejstev. 
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Sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

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

Sodelovanje v varnostnih sosvetih 

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

Sodelovanje v komisiji za občinsko redarsko službo pri Skupnosti občin 

Slovenije 

 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor aktivno sodeluje v Komisiji za občinsko redarsko 
službo pri Skupnosti občin Slovenije, kjer je zaposleni na  medobčinskem redarstvu 
podpredsednik komisije. V okviru komisije se izpostavljajo razna opažanja in težave pri delu 
občinskih redarjev, ki so posledica organizacijskih sprememb in sprememb poslovanja organov 
državne uprave. Naloga komisije je uveljavljanje poklica občinski redar in načina dela redarstev 
pred državnimi organi, s katerimi sodeluje tako pri pripravi predpisov kot tudi pri pripravi 
številnih drugih aktov v obliki pogodb in sporazumov za izmenjevanje določenih vrst podatkov.  
V bodoče si bo komisija prizadevala, da bo Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policijska 
akademija izvajala tudi posamezna dodatna usposabljanja občinskih redarjev na področju 
urejanja prometa v križiščih in nadzora nad obremenitvijo cest, tehtanja vozil in nadzora 
izrednih prevozov. Prav tako si bo komisija prizadevala za enakopravno obravnavanje 
občinskih redarjev kot javnih uslužbencev s posebnimi pooblastili.  
 
 

Sodelovanje pri pripravi zakonov in občinskih odlokov 

 
Sodelovanje pri pripravi ter podajanju mnenj k predlogom državnih predpisov se je izvajalo v 
okviru komisije pri Skupnosti občin Slovenije. Kar zadeva pripravo lokalnih predpisov občin, pa 
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je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor sodeloval tudi z občinami ustanoviteljicami. Pri 
tem so predstavniki organa sodelovali pri pripravi odlokov na področju varstva cest in ureditvi 
cestnega prometa, na področju plakatiranja, zagotavljanja varstva javnega reda in miru. 
 
 
Postopki medobčinskega redarstva po Zakonu o prekrških (ZP-1) 
 
Medobčinsko redarstvo je v vseh občinah ustanoviteljicah MIRM obravnavalo skupno 27.176 
prekrškov v letu 2014, 24.025 prekrškov v letu 2015 in 15.835 prekrškov v letu 2016. 
 

 
LETO 2014 LETO 2015  LETO 2016 

SKUPAJ POSTOPKI 27.176 24.025 15.835 

 

 

Postopki po vloženih pravnih sredstvih 

 
Zakon o prekrških (ZP-1, Ur.l. RS, št. 7/03, s spremembami in dopolnitvami) določa dve pravni 
sredstvi v hitrem postopku, ki ga vodijo prekrškovni organi, med katere sodi Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo Maribor. Ti dve pravni sredstvi sta zahteva za sodno varstvo ter 
ugovor. Ugovor je pravno sredstvo, ki ga lahko kršitelj vloži po vročitvi posebnega plačilnega 
naloga. Posebni plačilni nalog se izreka v postopkih o prekrških s področja ustavljanja in 
parkiranja. 
 
O vloženem ugovoru odloča pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa s VII. stopnjo 
izobrazbe, ki v postopku izda odločbo. Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa s 
VII. stopnjo izobrazbe prouči tudi vloženo zahtevo za sodno varstvo zoper navadni plačilni 
nalog ali odločbo, pri čemer lahko nadomesti plačilni nalog z odločbo ali nadomesti svojo 
prvotno odločbo. V primeru, da tega ne stori, ker oceni, da zahteva ni upravičena, le-to skupaj 
s spisom odstopi v odločanje pristojnemu okrajnemu sodišču. 
 
V postopkih po vloženih pravnih sredstvih se odmerjajo tudi stroški postopka - sodna taksa. V 
odločbi se določi taksnega zavezanca, ki se mu odmeri sodna taksa. Takšno sodno takso 
imenujemo sodna taksa prekrškovnega organa. Prekrškovni organ namreč izvršuje tudi sodne 
takse za sodišča, kadar le ta izdajajo sodbe po vloženih pravnih sredstvih zoper odločitve 
prekrškovnih organov. Prekrškovni organ je tudi dolžan sodbo po zahtevi za sodno varstvo 
vročiti kršitelju. 
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VLOŽENA PRAVNA SREDSTVA IN IZDANI 
PRAVNI AKTI 

PO ZAKONU O PREKRŠKIH (ZP-1) 

LETO 
2014 

LETO 
2015 

LETO 
2016 

UGOVORNI POSTOPEK (57.B ČLEN) 

Vložen ugovor zoper plačilni nalog 310 301 160 

Sklep o zavrženju ugovora 41 39 46 

Odločba o prekršku - izrek globe 76 45 47 

Odločba o prekršku - izrek opomina 25 35 39 

Odločba o prekršku - ustavitev postopka 100 171 77 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 

Vložena zahteva za sodno varstvo zoper 
odločbo 

42 29 39 

Sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo 7 5 9 

Posredovanje zahteve za sodno varstvo na 
sodišče 

34 29 36 

Vročitev sodbe ali sklepa sodišča 71 48 42 

VROČANJE 

Sklep o odreditvi vročanja z javnim naznanilom 108 71 80 
 
 

Iz tabele je mogoče ugotoviti, da število vloženih pravnih sredstev iz leta v leto upada. 
Posledično je bilo vseh ostalih postopkov manj. Tako je bil v letu 2016 vloženih 160 ugovorov 
(1,01% od 15.835 obravnavanih postopkov) in 39 zahtev za sodno varstvo (0,24% od 15.835 
obravnavanih postopkov). Opazno je povišanje zahtev za sodno varstvo. 
 
Podatki o vloženih pravnih sredstvih so izrazito pod slovenskim povprečjem, ki je 6% na ravni 
države za ugovore. Prav tako število vloženih pravnih sredstev konstantno upada in se 
približuje minimumu. 
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MESTNA OBČINA MARIBOR 

 
 

Poročilo o opravljenem nadzoru Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v Mestni občini Maribor izhaja iz programa dela 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občin ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih inšpekcije 
sklenjenega z občinsko upravo, 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah Mestne uprave Mestne občine Maribor pri reševanju 
posameznih zadev tekom leta.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale na sedežu Medobčinskega inšpektorata v Mariboru.  Z 
rednimi pregledi, v sklopu katerih so se več krat na mesec  preglejevale vse Mestne četrti in 
krajevne skupnosti na območju Mestne občine Maribor, pa se je poskušala zagotavljati 
potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor zlasti na področju odvajanja komunalnih 
odpadnih voda in priključevanja posameznih objektov na javno kanalizacijsko omrežje, 
nadzora vzdrževanja občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, 
vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini, rabe javnih površin za postavitev gostinskih 
vrtov  in drugih področjih opredeljenih s predpisi Mestne občine Maribor. 
 
 
Odvajanje komunalnih odpadnih voda in priključevanje objektov na javno 
kanalizacijsko omrežje 

 
Na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda ter čiščenja grezničnega blata je inšpekcija v letu 2016, po uveljavitvi v uvodu navedene 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in veljavnega Odloka o načinu 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v Mestni občini Maribor,  uvedla večje števila postopkov prevzema in obdelave 
grezničnega blata ter priključevanja posameznih stanovanjskih enot na javno kanalizacijsko 
omrežje. Največje število teh postopkov je bilo uvedenih na območju  MČ Malečnik, Studenci, 
Pekre,  Limbuš, Tezno in Pobrežje.  
 
Pri  tem je potrebno poudariti, da je Medobčinski inšpektorat že v letu 2015 opozarjal na velike 
pomanjkljivosti in težave, ki jih predstavljajo na tem področju na eni strani nepopolne in 
netočne evidence in podatki o zavezancih, ki jih mora v skladu z Uredbo in Odlokom voditi 
izvajalec javne službe, na drugi pa visoki stroški priključitve objektov na kanalizacijsko omrežje, 
katere pred vsem starejši zavezanci, v marsikaterem primeru zaradi izredno slabega  
finančnega stanja, preprosto ne morejo poravnati v zahtevanem roku .  Zaradi takšnih 
nepopolnih evidenc inšpekcija izgublja ogromno časa za ugotavljanje dejanskega stanja v 
konkretnih zadevah, ki v končni fazi praviloma pripeljejo do izdaje sklepov o ustavitvi 
postopkov.  
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Na nepravilnosti ugotavljane v zvezi z zelo pomanjkljivimi evidencami in komuniciranjem 
izvajalca javne službe z zavezanci je Medobčinski inšpektorat izvajalca javne službe več krat 
opozarjal, vendar izvajalec teh opozoril ne jemlje resno in nadaljuje s svojimi nezakonitimi 
ravnanji.  Zaradi tega bo inšpekcija prisiljena ukrepati v skladu z določbami Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru in drugimi veljavnimi predpisi zoper izvajalca obvezne gospodarske 
javne službe, ker je  po veljavni zakonodajni izvajalec dolžan izvrševati natančno določene 
naloge in obveznosti, sicer je v prekršku za katerega je predpisana ustrezna globa. Žal pa 
bodo zaradi tega novi postopki črpanja grezničnega blata ustavljeni, do odprave zgoraj 
navedenih nepravilnosti.  
 
Skoraj enako stanje je tudi pri evidencah ne priključenih  oz. priključenih objektov zavezancev  
na javno kanalizacijsko omrežje. Ugotovitve inšpekcije v postopkih priključevanja objektov na 
javno  kanalizacijsko omrežje, ki jih je inšpekcija uvedla v letu 2016 namreč kažejo, da 
izvajalec nima urejenih evidenc o precejšnjem številu objektov. Obenem je zaradi tega, v 
večjem  številu primerov, prihajalo do komunikacije izvajalca z domnevnimi zavezanci, ki pa 
niso lastniki objektov ali objektov v naravi sploh ni. Takšno stanje ni v skladu z  veljavno 
zakonodajo, ki kot rečeno zavezuje  izvajalca javne službe k natančno določenem ravnanju.  
 
Z namenom odprave zgoraj navedenih nepravilnosti in zagotovitvijo vseh potrebnih zahtev pri 
vzpostavitvi in vodenju potrebnih evidenc predlagamo, da tudi pristojni dejavniki v Mestni občini 
Maribor, ki je kot koncedent podelila koncesijo za izvajanje predmetne gospodarske javne 
službe, opozorijo izvajalca javne službe na vse morebitna konsekvence, ki izhajajo iz naslova  
obveznosti izvajalca javne službe, opredeljene s koncesijsko pogodbo. 
 
 
Čistoča 

 
Na  področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija ugotavlja, da  se je čiščenje in 
vzdrževanje le teh izvajalo v zadovoljivem obsegu. Res pa je, da bi bilo možno zagotavljati 
vzdrževanje čistoče na teh površinah na višjem nivoju, v kolikor bi za to bila zagotovljena tudi 
dodatna sredstva.  Tako pa ostane ugotovitev inšpekcije, da so bile javne površine in okolica 
javnih objektov in ustanov tekom leta  praviloma čiste in primerno urejene tako, da ni bilo 
potrebno inšpekcijsko ukrepanje. 
 
 
Ceste 

 
Pravno podlago za izvajanje inšpekcijskega nadzora in ukrepanje inšpekcije na področju cest 
opredeljuje Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 
Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, 
Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o rednem  vzdrževanju  javnih cest, Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del  in 
vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Pravilnik o 
cestnih priključkih na javne ceste in Pravilnik o zaporah na cestah.  
 
Na tem področju izvajanja nadzora, ki je eno najpomembnejših področij nadzora  
Medobčinskega inšpektorata inšpekcija ugotavlja, da v letu 2016 v raznerju z letom 2015 ni 
prišlo do bistvenih sprememb na bolje.  
 
Ker morajo biti ceste vzdrževane tako, da omogočajo varen promet ter, da se ohranjajo ali 
izboljšujejo njihove prometno tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred 
škodljivimi vplivi cestnega prometa ter, da se ohranja urejen videz cest, je bilo delovanje 
inšpekcije usmerjeno na reševanje in odpravljanje različnih pomanjkljivosti na cestah tekom 
leta. Seveda bi bilo teh nepravilnosti bistveno manj če bi se redno vzdrževanje izvajalo na 
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nivoju, kot ga opredeljuje veljavni Pravilnik o rednem vzdrževanju cest, ter v kolikor bi se v 
večjem obsegu  izvajala investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, v 
skladu z veljavno zakonodajo s področja cestza kar pa je potrebno zagotoviti ustrezna finančna 
sredstva, ki pa se le ta iz leta v leto zmanjšujejo.  
 
Ob tem inšpekcija že več let ugotavlja in opozarja pristojne dejavnike v občini, da bi bilo nujno 
potrebno z vsemi  izvajalci javnih služb  in drugimi osebami, ki imajo v območju javnih cest in 
poti na območju Mestne občine Maribor, vgrajene svoje energetske ali druge vode in napeljave 
za katere pa nimajo sklenjenih pogodb o ustanovitvi služnosti, skleniti ustrezne predpogodbe s 
katerimi bi morala dogovoriti pogoje in nadzor ter izvedbo zaključnih del v režiji vzdrževalca 
cest. Gre torej za znano problematiko prekopov in sanacijo le teh, posledice katerih so v končni 
fazi neustrezno sanirani prekopi za katere nihče ni podal nobene garancije, da so strokovno in 
kvalitetno izvedeni ter, da upravljavec ceste z njimi ne bo imel v prihodnje nobenih stroškov. 
Postopki sanacije takšnih prekopov so bili vodeno na območju celotnega mesta, kot primer pa 
navajamo nekaj postopkov, ki so bili uvedeni na Jaskovi, Vrablovi, Ptujski, Šilihovi ulici, 
Prušnikovi in Ruški , na Ul. Heroja Šlandra itd. 
 
Na podobno problematiko inšpekcija opozarja tudi pri izvajanju pregledov izvedenih 
investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist. Kljub zelo jasnim določbam 
sedaj veljavnega Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v 
javno korist na javnih cestah, pristojen občinski organ za ceste teh pregledov ne izvaja čeprav 
bi moral. Sankcije za opustitev predmetnih pregledov ni v obliki opredelitve prekrška, prihaja pa 
lahko v teh primerih do oškodovanja upravljavca ceste na različne druge načine povezane z 
nesolidnostjo izvedbe del, začetkom in potekom garancijske dobe, zavarovanjem investicije in 
unovčitvijo bančne garancije  in v končni fazi tudi z odškodninsko odgovornostjo v razmerju do 
uporabnikov javnih cest. Pri tem je potrebno poudariti, da bi se morala po končanju zgoraj 
navedenih del in opravljenem pregledu za občinske ceste izdati ustrezna odločba župana, s 
katero bi se odredila odprava morebitno ugotovljenih pomanjkljivosti ali izdalo dovoljenje za 
izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo, če pomanjkljivosti 
ni, oziroma v začasno omejeno uporabo, do odprave pomanjkljivosti. Na to nepravilnost je 
inšpekcija nazadnje opozarjala v preteklem letu vendar se za to nihče ne zmeni. 
 
Sicer pa je inšpekcija na področju izvajana nadzora cest najpogosteje vodila postopke zaradi 
odstranitve različne vegetacije, katera je ovirala preglednost v križiščih ali je rasla svetli profil 
občinskih cest, popravila in zamenjave poškodovane in izrabljene prometne signalizacije, 
namestitve pomanjkljive prometne signalizacije ob zaporah cest, postavitve različnih ovir v 
cestni svet občinskih cest in drugih posegov  v občinske ceste brez ustreznega soglasja 
pristojnega občinskega organa za ceste. 
 
Tako so bili uvedeni inšpekcijski postopki zoper pravne in fizične osebe za zagotovitev 
prostega oz. svetlega profila občinskih cest zaradi razraščene vegetacije, katera je segala v 
prosti profil ceste v Efenkovi,  Murnovi,  Kramarjevi, Valvasorjevi  in  Miklavški ulici ter na Cesti 
v Rošpoh. 
 
V naselju Bresternica je bil uvedel postopek zaradi preprečitve iztekanja meteornih voda iz 
zasebne površine na občinsko cesto. Prav tako je bil uveden postopek v naselju »Nad 
elektrarno« zaradi zagotovitve preglednosti v križišču. V ulici Kragujevških žrtev je bila izdana 
odredba za odstranitev gradbenega materiala s pločnika ob gradbenih delih na objektu doma 
starostnikov. Prav tako je bil uveden prekrškovni postopek. 
 
Zaradi nezadostnega in neustreznega vzdrževanja obvozne ceste preko naselij Medič in 
Brestrniška graba ob  izgradnje kanalizacije in zapori ceste v Kamniški grabi, je bila družbi 
Nigrad večkrat odrejena sanacija obvozne ceste, čiščenje muld zaradi odvajanja meteornih 
voda ter postavitev zaščitne ograje na zelo nevarnem odseku obvozne ceste.V naselju Šober 
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je bilo odrejeno čiščenje strme brežine, odstranitev drevesnih panjev in nevarnega drevja, 
katero je grozilo, da bo padlo na cesto. V ta namen je bilo izvedenih več pregledov in 
sestankov  z lastnikom, Sektorjem  za komunalo MOM, družbo Nigrad in Zavodom za 
gozdove. 
 
Ob tem je bilo na podlagi odredb inšpekcije zamenjano 42 prometnih znakov in 11 dopolnilnih 
tabel. Podjetju Nigrad d.d., pa je bila več krat odrejena tudi sanacija poškodovanih bankin in  
udarnih jam na voziščih ter gramoziranje posameznih makadamskih cest, nakaj fizičnih oseb 
pa je moralo odstranit klančine na cestah, ki so jih uredili brez ustreznih soglasij upravljavca 
cest. 
 
 
Raba javnih površin 

 
Na področju nadzora nad uporabo javnih površin se je v poročevalskem letu vršil redni in 
izredni nadzor nad postavljenimi  reklamnimi A-panoji in premičnimi objekti na javnih površinah 
ter gostinskimi vrtovi v centru mesta. Največ nadzorov pa je bilo opravljenih na podlagi prejetih 
prijav pristojnega urada mestne občine, ki skrbi za oddaj javnih površin in sklepanje pogodb o 
rabi javnih površin.  
 
Pri inšpekcijskih nadzorih tega področja inšpekcija, na podlagi opravljenih pregledov gostinskih 
vrtov ob različnih lokalih in trgovinah ugotavlja,  da so zaradi intenzivnega dela inšpekcije v 
preteklih letih  lastniki oziroma najemniki teh lokalov praviloma imeli sklenjene najemne 
pogodbe za uporabo javnih površin z Mestno občino Maribor. Nekaj manjših težav se je tekom 
leta pojavilo ob zamenjavi lastnikov oz. najemnikov posameznih lokalov, ki so sicer imeli 
sklenjene veljavne pogodbe. Ti najemniki  so ob prenehanju poslovanja dejavnost in najeto 
površino prenesli na novega lastnika oz. najemnika, ki pa ni takoj sklenili nove pogodbe z 
občino. Poleg tega je inšpekcija  obravnavala tudi zasedbo javnih površin v času peke kostanje 
in tudi nekaj kršitev sklenjenih pogodb v zvezi z  uporabo oz. velikostjo najetih površin za 
gostinske vrtove, ki so jih najemniki oz. uporabniki več krat razširili izven dovoljenih gabaritov. 
Vsi ti primeri so bili po posredovanju inšpekcije uspešno rešeni. Sicer pa se je nadzor rabe 
javnih površin izvajal tudi v času Festivala Lent in na drugih prireditvah vendar ob tem ni bilo 
ugotovljenih nepravilnosti. 
 
Podobno stanje je inšpekcija ugotavljala tudi pri nadzoru nad postavljenimi A-panoji. Ob 
inšpekcijskih pregledih je bilo tako ugotovljenih nekaj nepravilnosti, ker posamezni uporabniki 
za postavitev le teh niso imeli sklenjenih pogodb o rabi javne površine z lastnikom javne 
površine, to je Mestno občino Maribor. Na podlagi izrečenih opozoril in določitve roka za 
pridobitev ustreznega dovoljenja za rabo javne površine, so ti uporabniki podali ustrezne vloge 
in z Mestno občino Maribor  sklenili pogodbe za rabo javne površine za postavitev A-panojev. 
 
Inšpektorat je v sklopu izvajanja nadzora nad uporabo povratne embalaže na javnih prireditvah 
ugotovil, da organizatorji prireditev oz. uporabniki javnih površin na morejo zadostiti določbam 
občinskega predpisa pred vsem ob večjih prireditvah, ko se na javnih mestih zbere množica 
ljudi, kot je to bilo na prireditvah Martinovanje ali novoletno praznovanje.  
 
Na tem področju smo ponovno dolžni opozoriti na spremembo zakonodaje iz začetka leta 
2015, po kateri je za rabo javnih površin ponovno uvedeno plačilo takse. Kljub imenovanju 
ustrezne komisije za pripravo odloka o taksah in posledično spremembo veljavnega odloka o 
rabi javnih površin so bile potrebne aktivnosti na tem področju ustavljene. 
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 Področje zelenih površin  

 
Na področju izvajanja nadzora nad vzdrževanjem higiene in urejenostjo javnih parkov in drugih 
zelenih površin inšpekcija ugotavlja, da so bili parki in  javne zelene površine okoli javnih 
objektov, osnovnih šol in vrtcev lepo urejene in primerno vzdrževane. Na ostalih zelenih 
površinah je Medobčinski inšpektorat ob inšpekcijski pregledih zaznal tudi nekaj neurejenih, 
zanemarjenih in zaraščenih zemljišč z visoko travo in plevelom. V navedenih primerih je 
inšpektorat uspešno deloval z izrečenimi opozorili lastnikom zemljišč, saj je bilo ob kontrolnih 
inšpekcijskih pregledih ugotovljeno, da so lastniki upoštevali izrečena opozorila in zanemarjena 
zemljišča primerno uredili, tako da so pokosili visoko travo ter  odstranili divje rastje  in plevel. 
 
 
Ravnanje z odpadki 

 
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je Medobčinski inšpektorat ob rednih in izrednih 
inšpekcijskih pregledih velikokrat ugotavljal odlaganje manjših količin komunalnih odpadkov ob 
občinskih javnih cestah in poteh. Takšno nedovoljeno odlaganje odpadkov je tako kot v 
preteklih letih povzročal na območjih MČ Pobrežje, Malečnik, Center, Tezno, Tabor in 
Studenci, zlasti ob frekventnih ulicah ali na kako drugače izpostavljenih lokacijah znani 
mariborski ekolog na način, da je pobiral različne odvržene odpadke za drugimi, praviloma 
neznanimi povzročitelji ter jih deponiral na bankinah javnih cest ali jih jer odlagal na drugih 
neprimernih lokacijah. Takšne primere odlaganja odpadkov je inšpekcija s potrebno ažurnostjo 
Javnega podjetja Snaga, sproti reševala z odstranitvijo in deponiranjem teh odpadkov. Pri tem 
je potrebno poudariti, da je inšpekcija tudi v letu 2016 zaradi takšnega odlaganja odpadkov, ki 
je občasno oviralo  in  ogrožalo  normalno odvijanje cestnega prometa uvedla tudi prekrškovne 
postopke. 
 
Ob tem je inšpekcija, tako kot v preteklih letih, več krat ugotavljala tudi nedovoljeno odlaganje 
manjših količin različnih komunalnih in njim podobnih odpadkov na lokacijah ekoloških otokov 
na celotnem območju Mestne občine Maribor, kjer so se občasno ob postavljenih zabojnikih za 
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov pojavljali odpadki zaradi premajhnega volumna posod 
oz. premajhne pogostosti odvoza odpadkov. V nekaj primerih pa je bila, zaradi neustrezno 
določenih lokacij ekoloških otokov in vplivov le teh na okoliško prebivalstvo, s predstavniki 
Javnega podjetja Snaga  in prijavitelji ugotovljena  in dogovorjena prestavitev ekoloških otokov  
na drugo lokacijo. 
 
V letu 2016 je inšpekcija obravnavala tudi divje odlaganje večje količine komunalnih odpadkov 
v Betnavskem gozdu, pod viaduktih ob servisni cesti AC ki, pelje iz Malečnika proti Dragučovi, 
na območju bivšega gostišča Hugo na Limbuškem nabrežju, v Kamniški grabi pri silosih, na 
platoju pred Mariborskim otokom itd. V vseh navedenih primerih je inšpekcija odredila 
odstranitev odpadkov v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja in občinskim odlokom. 
 
Razen tega je inšpekcija obravnavala tudi nekaj primerov nedovoljenega odlaganja gradbenih 
in drugih različnih nevarnih odpadkov, predvsem pa salonitnih plošč. Vse navedene zadeve so 
bile v skladu z veljavno zakonodajo odstopljene v reševanje stvarno pristojni Inšpekciji RS za 
okolje. Ob tem je potrebno omeniti, da so na posameznih lokacijah ti odpadki še vedno niso 
odstranjeni, kljub temu, da je bilo državni inšpekciji v več primerih odstopljena tudi celotna 
dokumentacija. 
 
Medobčinski inšpektorat je tekom leta, na območju Stražunskega gozda, nekaj krat ugotovil 
tudi divje odlaganje klavničnih odpadkov in ostankov svinjskih kož. O teh ugotovitvah je bila 
vedno in takoj obveščena enota Veterinarsko higienske  službe v Mariboru, ki je tudi takoj 
odstranila te klavnične odpadke.  
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Ob teh aktivnostih je Medobčinski inšpektorat na podlagi prejetih prijav izvajalca obvezne 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki Javnega podjetja Snaga v letu 2016 sproti 
obravnaval in izdajal zavezancem, pravnim in fizičnim  osebam, ureditvene inšpekcijske 
odločbe za vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Vsi ti postopki so bili dosledno 
izvrševani, po potrebi tudi v postopkih upravne izvršbe z denarno prisilitvijo. 
Ostala področja 

 
Na področju izvajanja nadzora taxi prevozov je  Medobčinski inšpektorat, na podlagi prijave 
pristojnega urada mestne občine opravil  tudi inšpekcijski nadzor izvajanja taxi službe v marcu 
2016.  Ob izvajanju tega nadzora je bilo ugotovljeno, da so taksisti opravljali dejavnost taxi 
prevozov na podlagi izdanih dovoljenj Mestne občine Maribor tako, da ni bilo potrebno 
ukrepanje inšpekcije. 
 
V oktobru in novembru je bilo opravljeno tudi  več pregledov pokopališč, ker se v času pred 
dnevom spomina na mrtve poveča količina odpadkov na pokopališčih, vendar ob teh pregledih 
ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, saj so se odpadki s pokopališč redno in sproti  odvažali.  
 
Medobčinski inšpektorat je v obravnavanem obdobju prejemal tudi večje število različnih prijav, 
katere je v skladu z veljavno zakonodajo odstopal v reševanja drugim stvarno pristojnim 
inšpekcijskim službam in občinskim uradom. Največje število teh prijav je bilo odstopljeno 
Inšpekciji za okolje, Inšpekciji za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Gradbeni inšpekciji in 
Veterinarskem inšpektoratu RS.  
 
Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v Mestni 
občini Maribor v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 3267 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 0 

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

191 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 76 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 95 

IZDANI SKLEPI 39 

IZDANE ODREDBE 60 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE 3 

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI 0 

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 262 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 6 

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU 4 

IZREČENI OPOMINI 3 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 1 

USTAVITEV POSTOPKA 2 

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE 4 

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 4013 
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Poročilo o opravljenem nadzoru Medobčinskega redarstva ter varnostna 

ocena 

 

 

Postopki o prekrških v letu 2016 
 
V letu 2016 je Medobčinsko redarstvo v Mestni občini Maribor obravnavalo 15.532 
prekrškov, od tega na področju varnosti cestnega prometa 13.550, 24 prekrškov na področju 
varstva javnega reda in miru ter 179 prekrškov na področju dela z zapuščenimi vozili. V 1779 
primerih so bila kršiteljem namesto glob izrečena opozorila po Zakonu o prekrških. 
 

 
2013 2014 2015 2016 

KRŠITVE CPP 20.370 22.297 20.263 13.550 

KRŠITVE JRM 72 75 25 24 

ZAPUŠČENO VOZILO 312 250 193 179 

OPOZORILO 3.072 3.883 3.265 1.779 

SKUPAJ 23.826 26.505 23.746 15.532 

 
Do dne 31.12.2016 je bilo v letu 2016 na račun Mestne občine Maribor plačanih 470.635,82 
€ iz naslova plačil glob izrečenih s plačilnim nalogom in z odločbo o prekršku po vloženem 
ugovoru zoper plačilni nalog. Iz naslova odmerjenih sodnih taks prekrškovnega organa je bilo 
na račun Mestne občine Maribor plačanih 3.411,15 €. 
 

 
Statistični podatki o postopkih o prekrških na območju MO Maribor na področju 
varnosti cestnega prometa 

 
Nadzor varnostni cestnega prometa je najpogostejša naloga občinskega redarstva, znotraj 
tega sklopa pa občinski redarji največ delovnega časa namenijo nadzoru mirujočega 
prometa.  
 
Pri obravnavanju kršitev nepravilnega ustavljanja in parkiranja nekateri prekrški izstopajo. V 
spodnji tabeli so prikazani nekatere oblike nedovoljenega parkiranja, s številom zaznanih 
prekrškov po posameznih segmentih.  
 

VZROK PREKRŠKA / ŠTEVILO PREKRŠKOV V LETU 2014 2015 2016 

Pločnik, kolesarske steze, prehodi za pešce, območje za 
pešce (člen 65/4/1+2+3+4) 4.295 3.782 3.430 

Avtobusna in taksi postajališča (člen 65/4/8) 816 539 554 

Na površinah, ki niso namenjena prometu vozil (člen 65/4/15) 1.775 1.478 1.108 

Zaparkirano vozilo ali vhod (člen 65/4/16) 44 47 53 

Mesta rezervirana za parkiranje invalidov (člen 65/4/17) 1.492 1.033 839 

Intervencijske poti (člen 65/4/18) 544 229 229 

V območju umirjenega prometa (člen 65/4/20) 18 275 374 

Neupoštevanje prometnega znaka (člen 65/4/21) 1.624 1.590 1.406 

Časovno omejeno brezplačno parkiranje (člen 68) 2.839 3.086 1.804 

Parkirnina ni plačana ali je potekla oziroma ni dovolilnice 
(odlok - člen 50/3) 9.941 8.822 3.676 
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Če kršitve v letu 2016 razvrstimo po posameznih segmentih in primerjamo statistiko s 
prejšnjimi leti, ugotovimo, da je bistveno upadlo število ugotovljenih kršitev zaradi neplačila 
parkirnine ali pa iz razloga, ker vozilo po poteku plačanega časa parkiranja s teh mest ni bilo 
odpeljano. Mestna občina Maribor si je namreč v preteklih letih zelo prizadevala najti rešitve 
ter povzeti ukrepe, ki bi pripomogli k trajnostni mobilnosti, zmanjševanju negativnih vplivov 
na okolje in hkrati povečali frekvenco vozil na parkirnih mestih v ožjem centru mesta Maribor. 
Zato je bil v zadnjih letih na širšem območju ožjega centra mesta uveden ukrep, ki je povečal 
število parkirnih mest, na katerih je parkiranje dovoljeno za plačilo parkirnine. Da bi dosegli 
željene rezultate, smo v medobčinskem redarstvu v preteklih letih povečali nadzor na teh 
območjih. V letu 2016 smo ob nepričakovanem kadrovskem izpadu (premestivev treh 
redarjev na drugo delovno mesto, odhodu enega redarja ter velik izpad zaradi bolezni in 
poškodb) nekoliko zmanjšali nadzor na območjih plačevanja parkirnin z namenom, da bi 
ohranili nivo nadzora na ostalih problematičnih področjih. To nam je, kot kažejo številke v 
statistiki, tudi uspelo. 
 
Bistven segment dela občinskega redarstva pri zagotavljanju varnega in neoviranega 
prometa pomeni varstvo najranljivejših udeležencev v prometu, med katere uvrščamo otroke, 
pešce, kolesarje ter invalide. Število ugotovljenih prekrškov zaradi oviranja in ogrožanja 
izpostavljene kategorije udeležencev cestnega prometa je še vedno veliko. Kljub temu pa je 
mogoče v zadnjih letih opaziti trend zmanjševanja. Gre predvsem za prekrške nepravilnega 
parkiranja na pločnikih (2.968 kršitev), prehodih za pešce (217 kršitev), v območju za pešce 
(292 kršitev) ter območju umirjenega prometa (374 kršitev) in na kolesarskih stezah (75 
kršitev). 
 
Medobčinsko redarstvo Maribor je s svojimi občinskimi redarji poskušal z nadzori zagotoviti 
med drugim neoviran promet na pločnikih ter preprečiti neupravičeno zasedbo parkirnih mest 
namenjenih parkiranju vozil invalidom s pridobljeno parkirno karto. V letu 2016 je bilo v 
Mestni občini Maribor zaznanih 839 tovrstnih kršitev, zoper vse kršitelje pa je bil uveden 
postopek o prekršku. Za večino tako nepravilno parkiranih vozil je bila odrejena tudi 
odstranitev vozila (odvoz s kraja prekrška). Medobčinski inšpektorat in redarstvo je izvedlo 
tudi več nadzorov nad upravičenostjo parkiranja na mestih za invalide v sodelovanju s 
Policijo. Kot vsako leto, smo tudi 3. 12. 2016, na mednarodni dan invalidov izvedli poostren 
nadzor na območju Mestne občine Maribor. V času poostrenega nadzora, ki je trajal med 
8.00 in 14.00 uro, smo obravnavali 23 kršitev nepravilnega parkiranja na mestih, rezerviranih 
za invalidne osebe, pločnikih in prehodih za pešce ter odredili 21 odredb za odstranitev 
nepravilno parkiranega vozila. Med delom občinski redarji ugotavljajo tudi posamezne 
primere zlorab parkirnih kart in tudi posamezne primere domnevno ponarejenih parkirnih 
kart. V takih primerih redarji ravnajo v skladu s pooblastili in v skladu z Zakonom o prekrških. 
V primeru suma ponarejanja parkirne karte občinski redarji obvestijo Policijo, ki prevzame 
vodenje nadaljnjega postopka. V letu 2015 smo obravnavali 5 prekrškov iz področja zlorabe 
parkirne karte. 
 
Bistveno smo v Medobčinskem redarstvu tudi poostrili oziroma povečali število odrejenih 
odvozov nepravilno parkiranih vozil. Posledica temu je bila resna »grožnja« tistim 
neodgovornim voznikom, ki so kljub zagroženi globi, svoja vozila parkirali napačno, zavedajoč 
se preteči globi, ki so jo tudi redno poravnali. Šele, ko so se morali soočiti s posledicami 
odvoza, so mnogi prenehali s ponavljajočimi kršitvami. V letu 2016 so redarji medobčinskega 
redarstva tako odredili 2.371 odvozov nepravilno parkiranih vozil, v primerjavi z letom 2015, ko 
so redarji odredili 830 odvozov. 
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Zapuščena vozila 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so nadzore nad 
zapuščenimi vozili pričeli v Mestni občini Maribor izvajati v letu 2009. Tovrstno delo 
občinskemu redarju vzame veliko časa. Ob prijavi ali izsleditvi zapuščenega vozila je 
občinski redar dolžan na njem pustiti pisno odredbo lastniku, da ga umakne v roku treh dni. 
Po preteku tega časa mora izvesti ponovno kontrolo ter ugotoviti ali je lastnik odredbo 
upošteval. V primeru, da je vozilo še vedno na kraju, mora s pisno odredbo odrediti 
vzdrževalcu cest, da vozilo odstrani na stroške lastnika. S tem postopek še daleč ni končan, 
saj je lastnika potrebno najprej ugotoviti, da se mu lahko izreče globa in s sklepom naloži 
plačilo stroškov odstranitve. Tukaj so pogosti zapleti, saj je vozilo od zadnjega 
evidentiranega do zadnjega dejanskega lastnika večkrat prodano brez vpisa v evidence 
motornih vozil. 
 

 

LETO 2013 LETO 2014 LETO 2015 LETO 2016 

ZAPUŠČENO VOZILO 312 250 193 179 
 
 

Območje za pešce 

Občinski redarji so izvajali naloge za zagotavljanja varnosti cestnega prometa v območju za 
pešce in območju umirjenega prometa. Gre za naloge, s katerimi se poskuša zagotavljati 
varnost pešcev kot najranljivejše skupine udeležencev v prometu. Ob rednih nadzorih teh 
območij smo občasno izvajali tudi poostrene nadzore, ki so bili organizirani naključno in so 
trajali ves teden ter se periodično ponavljali. Takšni poostreni nadzori se opravljajo praviloma 
peš. 

Občinski redarji so v območju za pešce zaznali 292 prekrškov. V območju umirjenega 
prometa so zaznali in obravnavali 374 prekrškov. 
 
Varstvo javnega reda in miru 

Občinski redarji na področju varstva javnega reda in miru izvajajo predvsem opazovalne 
obhode po mestnem središču, mestnih parkih, v okolici šol in vrtcev in na pokopališčih. Cilj je 
s svojo navzočnostjo preprečiti dejanja, ki pomenijo vandalizem ali ugotoviti morebitna 
vsiljiva beračenja. V to področje dela vključujemo tudi nadzore nad pravilnostjo ravnanja 
občanov pri vodenju psov. 

Vseh izrečenih ukrepov na področju javnega reda je bilo 24. 

Pri ukrepih po Zakonu o varstvu javnega reda in miru še vedno najbolj izstopajo prekrški 
nedostojnega vedenja proti občinskemu redarju pri uradnem postopku in neupoštevanje 
zakonite odredbe občinskega redarja. 
 

KRŠITEV / LETO 2013 2014 2015 2016 

Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno 
vede do uradne osebe pri uradnem 
poslovanju (člen 7/2) 

58 27 17 16 

Kdor ne upošteva na kraju samem 
odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe 
uradne osebe (člen 22/1) 

11 6 2 8 

Ostalo 3 1 1 0 
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Občinski redarji so sodelovali tudi v skupnih patruljah za preprečevanje kršitev javnega reda in 
miru s policisti. Tako so pred prvomajskimi in pred rednimi letnimi počitnicami izvedli nadzore v 
območju za pešce in v mestnem parku ter parku na Trgu generala Maistra v Mariboru. 
 
Medobčinsko redarstvo je ob svojem rednem delu v letu 2016 izvajalo še naslednje aktivnosti 
skupaj z drugimi organi in institucijami. 

 
- V sodelovanju s policijo zadnji dan pred prvomajskimi počitnicami in zadnji večer pred 

rednimi letnimi počitnicami, smo izvedli nadzor v mestnem parku, parku na Trgu generala 
Maistra ter v območju za pešce nadzor, s ciljem preprečevanja  vandalizma, 

- Občinski redarji so aktivno sodelovali pri izvedbi preventivnih aktivnosti in akcij Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor in sicer so sodelovali v različnih 
akcijah in aktivnostih, 

- Občinski redarji so sodelovali pri izvedbi vse slovenske vzgojno - preventivne akcije 
»Pasavček«, pri čemer so opozarjali na pripetost otrok in uporabo otroških varnostnih 
sedežev. Aktivnosti so bile izvedene v okolici šol, 

- Občinski redarji so sodelovali pri izvedbi občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«, 
- V mesecu februarju in oktobru so občinski redarji aktivno sodelovali v vse slovenski akciji 

»Bodi preVIDEN« in pri tem pešce opozarjali na pomen uporabe odsevnih teles med 
udeležbo v cestnem prometu, 

- Ob organiziranih informativnih dneh na srednjih šolah in fakultetah, so občinski redarji 
skrbeli za varen in neoviran cestni promet, 

- Občinski redarji so zagotavljali varen in neoviran cestni promet ob protokolarni prireditvi 
»Rez Stare trte in Trgatev Stare trte« na Lentu, 

- Občinski redarji so aktivno sodelovali v vzgojno preventivni akciji »Otroška varnostna 
olimpijada«, ki jo je organizirala Policijska uprava Maribor, 

- Ob proslavi v spomin na Pekrske dogodke so občinski redarji skrbeli za varen in neoviran 
promet, 

- Občinski redarji so z nekaterimi Osnovnimi šolami na območju MO Maribor (OŠ F. 
Prešerna, OŠ Bojana Ilicha, OŠ F. R. Staneta, OŠ Tabor I, OŠ A. Besednjaka, …) 
sodelovali pri izvedbi kolesarskih izpitov, 

- V času izvajanja prireditev ob Festivalu Lent 2016, so občinski redarji skrbeli predvsem 
za varstvo javnega reda in miru (preprečevanje vandalizma,…) in varen in neoviran 
cestni promet, 

- Ob začetku šolskega leta 2016/17, so občinski redarji aktivno sodelovali v vseslovenski 
preventivni akciji »Varna šolska pot«. Pri tem so s svojo navzočnostjo v neposredni bližini 
osnovnih šol skrbeli predvsem za umirjanje hitrosti in s tem za višjo stopnjo varnosti 
cestnega prometa, 

- V okviru »Evropskega tedna mobilnosti« so občinski redarji aktivno sodelovali pri izvedbi 
vzgojno preventivne akcije »Drugače na pot, v šolo s kolesom«.  

- V sodelovanju z vodstvom Pogrebnega podjetja Maribor so redarji izvajali dnevne in 
večerne nadzore na obeh pokopališčih (Dobrava in Pobrežje).  

- Na Dan reformacije in Dan spomina na mrtve so občinski redarji aktivno izvajali naloge 
za zagotavljanje varnega, predvsem pa neoviranega cestnega prometa, s poudarkom na 
zagotavljanju neoviranega cestnega prometa avtobusov, 

- Poleg tega so ob raznih dobrodelnih prireditvah ali svečanostih, ki so se odvijale na 
različnih lokacijah (SNG, Unionska dvorana« skrbeli za zagotavljanje spoštovanja 
prometne signalizacije, s katero so bila rezervirana parkirna mesta, 

- Prav tako pa so občinski redarji skrbeli za zagotovitev prostih mest in varno vključevanje 
v cestni promet ob priložnostih, ko so Maribor obiskali vidnejši predstavniki slovenske 
politike.  

 
Tekom leta smo poskrbeli, da so se občinski redarji dodatno izobraževali in izpopolnjevali na 
področju borilnih veščin in izvedbe praktičnega postopka. 
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OBČINA BENEDIKT 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Tako kot v drugih občinah ustanoviteljicah Medobčinskega inšpektorata izhaja poročilo o delu v 
občini Benedikt iz programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Benedikt ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih 
inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo in 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Benedikt ali pa 
so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi rednimi 
pregledi, v sklopu katerih so se praviloma dva krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na 
območju občine, pa se je zagotavljala potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor zlasti 
na področju odvajanja komunalnih odpadnih vod, občinskih  javnih cest in poti, odlaganja 
komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini ter na  drugih področjih 
opredeljenih s predpisi. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je področje odvajanja odpadnih voda prišlo v pristojnost 
občinskih inšpekcij s 1.1.2016, po uveljavitvi nove Uredbe o odvajanju in  čiščenju komunalne 
odpadne vode. S sprejetjem te uredbe je vlada RS omejila nadzor  Inšpektorata  RS za okolje 
samo na nadzor izvajalca obvezne gospodarske javne službe, vse ostalo pa je prepustila 
občinskim inšpekcijam. Kljub temu na Medobčinskem inšpektoratu nismo pričakovali večjih 
težav pri izvajanju tovrstnega nadzora. To se je pokazalo tekom leta, saj inšpekcija v letu 2016 
na območju občine Benedikt ni obravnavala nobene prijave iz tega naslova. Očitno pa je da 
tudi izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda v občini Benedikt 
svoje naloge korektno opravlja. 
 
Takšna ocena inšpekcije velja tudi za druga področja inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti 
občine, saj nekaj letni statistični podatki o izvršenih pregledih in izrečenih ukrepih kažejo, da 
občani  občine Benedikt tako, kot tudi v drugih manjših občinah, praviloma spoštujejo predpise. 
Je pa res, da se občasno pojavljajo posamezniki, ki zavestno ali pa tudi nevede naredijo 
prekršek ali kakšno drugo  proti pravno ravnanje. Na splošno, še največ takšnih nepravilnosti 
ugotavlja inšpekcija na področju ravnanja z odpadki in posegov v občinske javne ceste. 
 
Pred leti je bilo teh kršitev pred precej več, zlasti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Vendar je vztrajanje na vključenosti vseh gospodinjstev oz. lastnikov stanovanjskih, počitniških 
in tudi poslovnih objektov na območju občine Benedikt v sistem ravnanja z odpadki  pripeljalo 
do tega, da se je divje odlaganje odpadkov v naravno okolje bistveno zmanjšalo. Kljub temu so 
bili na predlog izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki podjetja Saubermacher 
Slovenija d.o.o izvedeni  štirje postopki za vključevanje gospodinjstev v sistem ravnanja z 
odpadki.  



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016 

 
 

24 

Še vedno pa je možno zaslediti tudi divje odlaganje bioloških odpadkov  ter manjših količin 
komunalnih odpadkov, pred vsem različnih ostankov odpadne  embalaže,  v gozdu ob cesti od 
lovskega doma v smeri Trstenika. Ker je v takšnih primerih praviloma nemogoče ugotoviti 
povzročitelja, je  moral takšne odpadke odstraniti, po odredbi inšpekcije, pooblaščeni izvajalec 
obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt podjetje 
Saubermacher Slovenija d.o.o. Primer takšne odstranitve odpadkov se je v letu 2016 zgodili 
samo dva krat. V enem primeru pa je bilo potrebno odstraniti dva odpadna hladilnika z e-otoka 
v Trsteniku. Sicer pa samo  pobiranje in odvoz odpadkov iz vseh gospodinjstev na območju 
občine poteka redno in brez večjih težav.  
 
Tudi na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija ugotavlja, da je bila 
čistoča na le teh na zadovoljivem nivoju. Nekoliko več težav se je ponovno pojavilo tekom leta 
zaradi nepokošenega stavbnega zemljišča ob zapuščenem in zanemarjenem starem 
Marlesovem objektu v naselju Benedikt vendar je tudi v tem primeru bila zadeva, po izreku 
opozorila, urejena. 
 
Podobno stanje je bilo tudi na  področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti po 
veljavnem odloku in Zakonu o cestah vendar tudi na tem področju ni bilo zaznati povečanja 
kršitev. Tako je inšpekcija obravnavala in z opozorili rešila 2  primera opustitve obreza in 
obsekovanja vejevja v svetli profilu občinskih ceste na Benediškem vrhu. S postavitvijo 
dražnikov  spomladi 2016 pa je bila izvršena odredba inšpekcije izrečena  koncem  letu 2015 
vzdrževalcu občinskih javnih cest in poti v občini Gornja Radgona, zaradi ureditve odvodnje  
meteornih voda z makadamske javne poti, ki se iz občine Gornja Radgona navezuje na 
občinsko javno cesto v občini Benedikt na Negovskem vrhu.  
 
Ob teh aktivnostih je inšpekcija obravnavala tudi prijavo v  zvezi z izvajanjem del v varovalnem 
pasu občinske ceste brez ustreznega soglasja pristojnega občinskega organa za ceste  in 
povzročitvijo poškodb na asfaltnem vozišču na Drvanjski cesti. Po izrečenem ukrepu je 
zavezanec odpravil ugotovljene nepravilnosti in zadevo uredil. V drugem obravnavanem 
primeru oz. prijavi  na Benediškem vrhu pa inšpekcija ni mogla ukrepati saj postavitev robnikov 
na lastnem zemljišču, ki sicer meji na občinsko zemljišče, ki je v naravi zatravljeno in se 
občasno uporablja kot dostopna pot do sosednjega zemljišča, ni možno obravnavati kot kršitev 
predpisov o cestah. Zakon o cestah namreč zelo jasno definira pojem ceste in način gradnje, 
vzdrževanja in varstva cest. Zaradi tega je bil postopek v tej zadevi ustavljen z uradnim 
zaznamkom in obvestilom stranki. Drugih nepravilnosti ni bilo obravnavano. 
 
Na področju plakatiranja v letu 2016 ni bilo ugotovljenega nedovoljenega plakatiranja. Pri tem 
se ugotavlja, da je takšno stanje v povezavi z drugimi ukrepi občinske uprave, prispevalo k 
boljši urejenosti in lepšemu videzu naselja Benedikt.  
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini 
Benedikt  v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 120 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 1 

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

6 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 6 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 1 

IZDANI SKLEPI  

IZDANE ODREDBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV  

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 1 

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA 1 

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 136 
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Opravljena dela in naloge Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
 
Naloge s področja varnosti cestnega prometa 

 
V letu 2016 so občinski redarji v občini Benedikt z delovnega področja medobčinskega 
redarstva izvajali preventivne aktivnosti, pri čemer niso izvajali represivnih ukrepov, razen 
enega opozorila, enega plačilnega naloga ter en postopek zoper zapuščeno vozilo. 
 
Občinski redarji so v neposredni bližini šole oz. vrtca izvajali tudi nadzor nad ugotavljanjem 
pravilnosti prevozov otrok. Pri tem kršitev niso ugotovili. 
 
Iz naslova glob občina Benedikt v letu 2016 ni prejela vplačil. 
 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 1 0 0 1 

ZAPUŠČENO VOZILO 1 5 0 1 

OPOZORILO 4 0 0 1 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor v občini Benedikt izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu 
zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru 
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost 
vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč. 
 
Kot je že bilo zapisano so občinski redarji izvajali tudi nadzor nad ustrezno in varno vožnjo 
otrok v vozilih. 
 
Enkrat mesečno so občinski redarji izvajali skupno akcijo koordinirano s policisti Policijske 
postaje Lenart. 
 
 
Varstvo javnega reda in miru  

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti 
izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali 
predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole ter okolice pokopališča. 
Nadzori so se izvajali tudi na igrišču, pri izviru slatine ter v okolici sakralnih objektov ter 
objektov z značilnostjo spomenika naravne in kulturne dediščine. Pri nadzoru kršitev niso 
zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili. 
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OBČINA CERKVENJAK 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Cerkvenjak izhaja iz programa dela za 
leto 2016, kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ 
obveznosti in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja in na 
predvidenih aktivnostih, katere se določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let, 
nedokončanih inšpekcijskih postopkih iz leta 2015, skupnega dogovora o aktivnostih med 
občinsko upravo občine Cerkvenjak in inšpekcijo ter splošnim navodilom občinske uprave 
občine Cerkvenjak tekom leta. 
 
Program inšpekcijskega nadzora je sestavljen iz obravnavanja prejetih prijav o nepravilnostih s 
strani občanov in drugih subjektov ter rednega nadzora na območju občine Cerkvenjak. 
 
 
Področje ravnanje z odpadki in čistoča na javnih površinah 

 
Medobčinski inšpektorat zaradi rednega izvajanja inšpekcijskega nadzora v prejšnjih letih na 
področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ob rednih inšpekcijskih pregledih na nadzorovanem 
območju ni ugotovil večjih nepravilnosti na področju nepravilnega ravnanja z odpadki, saj 
pooblaščeni izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine 
Cerkvenjak, podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., redno skrbi za odvoz ločenih frakcij 
odpadkov ter redno vzdržuje čistočo na lokacijah za ločeno zbiranje odpadkov.  
 
Medobčinski inšpektorat je prejeto prijavo glede nepravilnega ravnanja z gradbenimi odpadki in 
nezakonitega odlaganja raznih gradbenih odpadkov v naravno okolje na območju občine 
Cerkvenjak, odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Inšpektoratu RS 
za kmetijstvo in okolje. 
 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem čistoče na javnih površinah na 
območju občine Cerkvenjak ob rednih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih in zaznanih 
nobenih kršitev občinskih predpisov, tako, da ni bilo potrebno inšpekcijsko ukrepanje, saj je bila 
okolica javnih objektov in ustanov čista in urejena prav tako pa so bile čiste in urejene tudi 
ostale javne površine.  
 
 
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah 

 
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor 
predvsem na področju nedovoljenih posegov v obcestni svet občinskih cest in poti in nadzor 
nad izvajanjem rednega vzdrževanja občinskih cest in poti na območju občine. Medobčinski 
inšpektorat je ob rednih inšpekcijskih pregledih občinskih cest in javnih poti na področju 
rednega vzdrževanja ugotovil, da Režijski obrat občine Cerkvenjak, zelo dobro opravlja svoje 
delo, saj so bile občinske ceste in poti dobro vzdrževane, tako, da ni bilo potrebno 
inšpekcijskega ukrepanja.  
 
Medobčinski inšpektorat je na prejete prijave uspešno ukrepal z pisnimi opozorili lastnikom 
zemljišč zaradi razraščanja vegetacije v obcestni svet občinske ceste LC 203 391 (Brezovjak-



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016 

 
 

28 

Župetinci-Novinci) v naselju Adrenci, kjer so lastniki zemljišč obrezali živo mejo in razraščeno 
vegetacijo, ki je posegala v obcestni svet omenjene občinske ceste, kar je bilo ugotovljeno na 
kraju samem ob opravljenih kontrolnih inšpekcijskih pregledih.  
 
Medobčinski inšpektorat je sodeloval pri komisijskem kvalitetnem pregledu izvedenih del  na 
modernizaciji občinske ceste LC Čagona v naselju Čagona, kjer je bilo ugotovljeno, da je 
izvajalec dela izvajal v skladu z izvedbenim načrtom za izvedbo del modernizacije ceste 
Čagona - Drbetinci, ugotovljeno pa je bilo tudi nekaj manjših nepravilnosti pri izvedenih delih, 
zato je bil izvajalcu del določen rok za odpravo le teh.   
 
 
Področje vzdrževanja javnih zelenih površin in pokopališča  

 
Pri inšpekcijskem nadzoru javnih zelenih površin okoli osnovne šole, otroškega vrtca in ostalih 
javnih objektov na območju občine Cerkvenjak, Medobčinski inšpektorat ni ugotovil kršitev, saj 
so bile javne zelene površine redno košene, primerno vzdrževane in lepo urejene.  
 
Pri inšpekcijskem nadzoru pokopališča ob opravljenih rednih inšpekcijskih pregledih, ni bilo 
ugotovljenih kršitev, saj je bilo pokopališče primerno urejeno in vzdrževano, urejena in 
vzdrževana pa je bila tudi okolica pokopališča. Zaradi navedenega ni bilo potrebno 
inšpekcijsko ukrepanje. 
 
 
Področje oglaševanja in plakatiranja 

 
Ob rednem opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju nedovoljenega plakatiranja in 
nepravilnega oglaševanja  predvsem po avtobusnih nadstrešnicah na območju občine 
Cerkvenjak ob inšpekcijskih pregledih ni bilo zaznanih in ugotovljenih kršitev, zato ni bilo 
potrebnega inšpekcijskega ukrepanja, saj je bilo obstoječe oglaševanje in plakatiranje 
izvedeno v skladu z občinskim predpisom.  
 
 
Ostalo   

 
Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave prijaviteljev in tudi prijave prevzete 
od predstavnikov občinske uprave občine Cerkvenjak ter s predstavniki občinske uprave 
občine Cerkvenjak uspešno sodeloval in sproti reševal nastalo problematiko. 
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so  bili v občini 
Cerkvenjak v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 125 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 1 

IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN 
ZIN) 

 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 4 

IZDANI SKLEPI  

IZDANE ODREDBE 1 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 9 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 140 
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Opravljena dela in naloge Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil in kršitvami cestno prometnih predpisov 

 
V letu 2016 so občinski redarji v občini Cerkvenjak s področja ustavljanja in parkiranja vozil 
obravnavali 2 prekrška. Pri tem so enemu kršiteljem izrekli globo, enega pa opozorili.  
 
Iz naslova glob je bilo v letu 2016 na račun občine Cerkvenjak prejetih 80,00 €. 
 
 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 7 4 7 1 

OPOZORILO 6 4 3 1 

ZAPUŠČENO VOZILO 1 0 0 0 

 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Cerkvenjak 

 
Občinski redarji Medobčinskega redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali nadzore, z 
namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v 
popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole in vrtcev, igrišča v Cerkvenjaku in 
športnega parka v Kadrencih, kakor tudi v okolici Gasilskega doma in bencinskega servisa ter 
okolici Arheološkega parka. Pri nadzoru kršitev niso zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko 
nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili. 
 
 
Preventive aktivnosti na področju prometa 

 
Občinski redarji so tudi sodelovali v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
Prav tako so občinski redarji sodelovali v vseslovenski akciji Varna šolska pot in sicer so s 
prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč 
pri prečkanju vozišča cest ipd. 
 
Enkrat mesečno so občinski redarji izvajali skupno akcijo koordinirano s policisti Policijske 
postaje Lenart. 
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OBČINA DUPLEK 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata  

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Duplek izhaja iz programa dela za leto 
2016, kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ obveznosti 
in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja in na predvidenih 
aktivnostih, katere se določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let, nedokončanih 
inšpekcijskih postopkih iz leta 2015, skupnega dogovora o aktivnostih med občinsko upravo 
občine Duplek in inšpekcijo ter splošnim navodilom občinske uprave občine Duplek tekom leta. 
 
Program inšpekcijskega nadzora je sestavljen iz obravnavanja prejetih prijav o nepravilnostih s 
strani občanov in drugih subjektov ter rednega nadzora na območju občine Duplek. 
 
 
Področje ravnanje z odpadki in čistoča na javnih površinah 

 
Medobčinski inšpektorat zaradi rednega izvajanja inšpekcijskega nadzora v prejšnjih letih na 
področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ob rednih inšpekcijskih pregledih na nadzorovanem 
območju ni ugotovil večjih nepravilnosti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, razen v 
primeru nepravilno odloženih klavničnih odpadkov in ostankov svinjskih kož na območju 
Krajinskega parka Drava v naselju Johe, kjer pa je takoj obvestil Higiensko veterinarsko 
službo, katera je še isti dan odstranila odložene klavnične odpadke in ostanke svinjskih kož.  
 
Ob rednih inšpekcijskih pregledih lokacij ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov ni bilo 
ugotovljeno nepravilnosti, saj pooblaščeni izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki na območju občine Duplek, Čisto mesto Ptuj, podjetje za gospodarjenje z odpadki 
d.o.o., redno skrbi za odvoz ločenih frakcij odpadkov ter dokaj redno vzdržuje čistočo na 
lokacijah ekoloških otokih za ločeno zbiranje odpadkov.  
 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem čistoče na javnih površinah na 
območju občine Duplek ob rednih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih in zaznanih 
nobenih kršitev občinskih predpisov, tako, da ni bilo potrebno inšpekcijsko ukrepanje, saj je bila 
okolica javnih objektov in ustanov čista in urejena prav tako pa so bile čiste in urejene tudi 
ostale javne površine.  
 
 
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah 

 
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor 
predvsem na področju nedovoljenih posegov v obcestni svet občinskih cest in poti in nadzor 
nad izvajanjem rednega vzdrževanja občinskih cest in poti na območju občine. Medobčinski 
inšpektorat je ob rednih inšpekcijskih pregledih občinskih cest in javnih poti na področju 
rednega vzdrževanja ugotovil, da Režijski obrat občine Duplek, zelo dobro opravlja svoje delo, 
saj so bile občinske ceste in poti dobro vzdrževane, tako, da ni bilo potrebno inšpekcijskega 
ukrepanja.  
 
Medobčinski inšpektorat je obravnaval tudi prijavo poplavljene občinske ceste v naselju Zgornji 
Duplek. Po opravljenem inšpekcijskem pregledu in razgovoru z vodjem Režijskega obrata 
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občine Duplek je bilo ugotovljeno, da je del ceste, ki je bil poplavljen, bil že večkrat poplavljen 
predvsem ob močnih in dolgotrajnih nalivih ter da je Režijski obrat občine Duplek takoj, ko je 
izvedel za poplavljen del ceste interventno poslal ekipo, katera je očistila delno zamašene 
rešetke na jaških in prepuste, tako, da je lahko deževnica začela odtekati s cestišča.  
 
Medobčinski inšpektorat je nekajkrat uspešno ukrepal z pisnimi opozorili lastnikom zemljišč 
zaradi razraščanja vegetacije z njihovih zemljišč v obcestni svet občinske ceste v naseljih 
Zgornji Duplek, Zimica in v naselju Jablance, saj je bilo ob kontrolnih inšpekcijskih pregledih na 
kraju samem ugotovljeno, da so lastniki zemljišč obrezali razraščeno vegetacijo, ki je posegala 
v obcestni svet občinske ceste. 
 
 
Področje vzdrževanja javnih zelenih površin in pokopališč  

 
Pri inšpekcijskem nadzoru javnih zelenih površin okoli osnovnih šol, vrtcev in ostalih javnih 
objektov na območju občine Duplek, Medobčinski inšpektorat ni ugotovil kršitev, saj so bile 
javne zelene površine redno košene, primerno vzdrževane in lepo urejene.  
 
Pri inšpekcijskem nadzoru pokopališč ob opravljenih rednih inšpekcijskih pregledih, ni bilo 
ugotovljenih kršitev, saj so bila pokopališča primerno urejena in vzdrževana, urejena in 
vzdrževana pa je bila tudi okolica pokopališč. Zaradi navedenega ni bilo potrebno inšpekcijsko 
ukrepanje. 
 
 
Področje oglaševanja in plakatiranja 

 
Ob rednem opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju nedovoljenega plakatiranja in 
nepravilnega oglaševanja  predvsem po avtobusnih nadstrešnicah na območju občine Duplek 
ob inšpekcijskih pregledih ni bilo zaznanih in ugotovljenih kršitev, zato ni bilo potrebnega 
inšpekcijskega ukrepanja, saj je bilo obstoječe oglaševanje in plakatiranje izvedeno v skladu z 
občinskim predpisom.  
 
 
Področje oskrbe  s  pitno vodo 

 
Na področju oskrbe s pitno vodo na območju občine Duplek je Medobčinski inšpektorat od 
pooblaščenega izvajalca obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini 
Duplek, Mariborskega vodovoda, javno podjetje d.d., občasno prejemal prijave, da se lastniki 
stanovanjskih objektov v katerih se rabi pitna voda in kateri se nahajajo na poselitvenem 
območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe in kateri so si dolžni 
zagotoviti izvedbo priključka stanovanjske stavbe na javno vodovodno omrežje, o čemer so bili 
s strani pooblaščenega izvajalca pisno obveščeni, še vedno niso uredili vodovodnega 
priključka v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo in Odlokom o načinu opravljanja  lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Duplek.  
 
Medobčinski inšpektorat je v vseh teh primerih uvedel inšpekcijski postopek z izdajo pisnih 
opozoril lastnikom stanovanjskih objektov, ki si še niso uredili vodovodnega priključka na javno 
vodovodno omrežje in si pri Občinskem uradu občine Duplek pridobil podatke, da je večina 
zavezancev zoper katerih je uveden inšpekcijski postopek, na občini Duplek že delno ali pa v 
celoti poravnala komunalni prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje in si tudi že 
pridobili ustrezno soglasje občine Duplek za izvedbo hišnega priključka na javno vodovodno 
omrežje, katero je tudi osnova za prijavo pri pooblaščenemu izvajalcu obvezne gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Duplek, Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., za 
izvedbo hišnega priključka na javno vodovodno omrežje.  
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Na podlagi poizvedb pri pooblaščenemu izvajalcu obvezne gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v občini Duplek, Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. je bilo za te zavezance 
ugotovljeno, da je približno 2/3 zavezancev že podalo prijavo za izvedbo hišnega priključka na 
javno vodovodno omrežje, od teh pa je pooblaščeni izvajalec že izvedel približno polovico 
hišnih priključkov  na javno vodovodno omrežje. Za ostale zavezance, ki še vedno niso podali 
prijave pri pooblaščenemu izvajalcu za izvedbo hišnega priključka na javno vodovodno 
omrežje pa se nadaljuje inšpekcijski postopek priključitve na javno vodovodno omrežje v 
skladu s predpisi.  
 
Pri tem je potrebno poudariti, da se na področju oskrbe s pitno vodo za našo inšpekcijo 
pojavljajo praktično nepremagljive težave pri izvajanju nadzora po veljavnem občinskem  
odloku. Občinski odlok, ki je v osnovi enak, kot v drugih občinah  je namreč pomanjkljiv pri 
izvedbi priključitve posameznih objektov na javno vodovodno omrežje  v primerih, ko imajo 
stranke pridobljene vodne pravice in ustrezna vodna dovoljenja, ki jih izdaja in odvzema 
Agencija Republike Slovenije za okolje,  v skladu z  Zakonom o vodah, katerega pa nadzira 
Inšpektorat RS za okolje. V teh primerih je ukrep priključitve na javno vodovodno omrežje 
možno izvesti le preko Inšpektorata RS za okolje, ki mora v skladu z omenjenim Zakonom o 
vodah, po odvzemu vodnega dovoljenja s strani Agencije izreči ukrep prepovedi uporabe vode 
iz vodnega zajetja in hkratne obvezne priključitve objekta na javno vodovodno omrežje. V 
primeru neizvršitve ukrepa pa stranko prisiliti na priključitev na javno vodovodno omrežje v 
skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, s tako imenovano izvršbo z denarno 
prisilitvijo. 
 
 
Ostalo   

 
Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave prijaviteljev in tudi prijave prevzete 
na sedežu občine Duplek ter s predstavniki občinske uprave občine Duplek uspešno sodeloval 
in sproti reševal nastalo problematiko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016 

 
 

34 

Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini 
Duplek  v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 238 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  

IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN 
ZIN) 

1 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 58 

IZDANI SKLEPI 1 

IZDANE ODREDBE 1 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 33 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 322 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem cestno prometnih 
predpisov 

 
V letu 2016 so občinski redarji v občini Duplek s področja upoštevanja pravil cestnega 

prometa obravnavali 5 prekrškov. Pri tem so 4 kršiteljem izrekli globe, v enem primeru pa je 

bilo obravnavano zapuščeno vozilo. 

 

V letu 2016 je bilo na račun občine Duplek iz naslova glob plačanih 360,45 €. 

 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 15 13 4 4 

OPOZORILO 23 14 1 0 

ZAPUŠČENO VOZILO 2 2 3 1 

 
Najpogostejši prekrški s področja mirujočega prometa, ki so jih v letu 2016 zaznali občinski 

redarji, so prekrški zaradi neupravičenega parkiranja na prostoru za invalide. 

 
 
Preventive aktivnosti na področju prometa 

 
Občinski redarji so sodelovali v vseslovenski akciji Varna šolska pot in sicer so s prisotnostjo 
pred osnovnimi šolami skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri 
prečkanju vozišča cest ipd. 
 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Duplek 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

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

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

Zgornjem in Spodnjem Dupleku ter v Dvorjanah. Nadzori so se izvajali tudi na igrišču v Zimici 

in pri gramoznici v Dupleku. Pri nadzoru kršitev niso zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko 

nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili. 
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OBČINA HOČE – SLIVNICA 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Hoče - Slivnica izhaja iz programa dela 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Hoče - Slivnica ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o 
aktivnostih inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Hoče – Slivnica 
ali pa so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi 
rednimi pregledi, v sklopu katerih so se praviloma dva krat na mesec  pregledali vsi kraji in 
zaselki na območju občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  
inšpekcijski   nadzor zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih 
odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in drugih področjih opredeljenih s 
predpisi. 
 
 
Področje ravnanja z odpadki, čistoča na javnih površinah 

 
Na področju izvajanja nadzora ravnanja s komunalnimi in kosovnimi odpadki je bila podjetju 
Saubermacher Slovenija, d.o.o. izdana ureditvena odločba, da na račun lastnika zemljišča 
DARS, d.d., odstrani dva kubična metra kosovnih in komunalnih odpadkov, ki so bili odloženi 
nasproti zbirnega centra v Slivnici. Zaradi bližajočih se praznikov in šolskih počitnic, je bila 
delovodji Saubermacherja izdana ustna odločba, da se odpadki odstranijo, nato pa se je 
izvedel redni postopek. 
 
Stalno odloženi komunalni odpadki v vrečah ali v razsutem stanju se po vikendih in praznikih, 
pojavljajo ob državni cesti na Pohorje. Po pregledu odpadkov, jih je nekajkrat odstranil Režijski 
obrat občine ali delavci Cestnega podjetja Ptuj.  
 
Večja količina dvajsetih vreč komunalnih odpadkov, naslonjenih na odbojno ograjo državne 
ceste, zbrane v sumljivih okoliščinah, je na podlagi pisne odredbe inšpektorja, pod nujno, 
odstranilo Cestno podjetje Ptuj, saj bi odpadki tam ostali preko praznikov in »krompirjevih 
počitnic«.  
 
Obravnavan, je bil domnevni kršitelj, ki naj bi odlagal vreče s komunalnimi odpadki v obcestni 
jarek v Zgornjih Hočah. Kršitelj prekrška ni priznal, vendar mu je bilo izdano inšpekcijsko 
opozorilo, da bo pri ponovitvi prekrška zoper njega uveden prekrškovni postopek. 
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Pri Saubermacher Slovenija, d.o.o. sta bila preverjena dva domnevna kršitelja odlaganja 
odpadkov, v Hotinji vasi in Zgornjih Hočah  pri čemer je bilo ugotovljeno, sa sta  oba vključena 
v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
Obravnavan je bil tudi pojav kosovnih odpadkov, pohištva in bele tehnike na Petkovem sedlu. 
Po zaslišanju okoliških prebivalcev in upravnikov počitniških domov, ni bilo možno ugotoviti 
povzročitelja saj nihče ničesar vedel ali videl. Vendar so bila zaslišanja in razgovori koristni, saj 
večina odobrava prisotnost inšpekcijskega nadzora in vzpostavljanje reda. 
 
Opravljeni so bili pregledi in razgovori z upravniki: hotela »Tisa« in počitniških domov »Jelka«, 
»Mariborska koča«, »Pajkov dom« in Centra za šolske in obšolske dejavnosti »Planinka«. 
 
V Hotinji vasi je bila obravnavana romska družina v zadevi prazne hiše na Hotinjski cesti in 
velike količine odpadkov, ki so jih nato odstranili pri akciji pobiranja odpadkov »od vrat do vrat«. 
Ta objekt je potrebno spremljati tudi v bodoče. 
 
 
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah 

 
Občini Hoče – Slivnica sta bili izdani dve ureditveni odločbi za zamenjavo skupaj 10 (desetih) 
neveljavnih in izrabljenih prometnih znakov in 5 (pet) dopolnilnih tabel: na vrhu Pohorja ter v 
Hotinji vasi in Rogozi. 
 
Spremljala se je obnovitev, polaganje asfalta, postavitev odvodnih kanalov in kanalet ter 
odbojnih ograj na cesti proti počitniškem domu »Jelka« na Pohorju. Dom »Jelka« sodi med 
znamenite pohorske koče, zato je bila odločitev občine, za obnovitev ceste, več kot dobrodošla 
in pravilna. 
 
Obravnavana je bila poškodba krožišča v Spodnjih Hočah, zaradi iztrganih granitnih kock na 
cestišču. Opozorjena je bila odgovorna oseba v CP Ptuj, ki je zadevo uredila. Ker gre za 
državno cesto je o poškodbi bil obveščen tudi inšpektor za državne  ceste. 
 
Vzdrževalcu cest v občini je bila izdana odredba za odstranitev trave z bankine na cest Ob 
Ribniku. Zadeva je bila urejena. Z rednimi in kontrolnimi inšpekcijskimi pregledi se je nadziralo 
stanje in vzdrževanje občinskih cest. Ceste so vzdrževane in ni bilo večjih pripomb. Enaka 
ugotovitev velja tudi za zimsko službo. 
 
 
Zelene površine, pokopališka dejavnost 

 
Obravnavanih je bilo več prijav v zvezi  sanitarnih košenj. Tako je bilo opravljenih več zaslišanj 
strank in zavezancev zaradi zanemarjenih parcel in nepokošene trave. Predvsem so problemi 
tam, kjer je več lastnikov, eni bivajo na parceli, drugi so odseljeni, med seboj sprti in z 
nerešenim dedovanjem. V takih primerih zadeva traja dalj časa. Inšpektor jih poskuša 
medsebojno spraviti, v tem primeru se zadeva uredi brez prekrškovnih in prisilnih postopkov z 
globami. 
 
Sanitarne košnje trave in odstranitve plevela so se po posredovanju inšpektorja izvedle v 
Rogozi Ob ribniku, Rogoški cesti, v Radizelu ob Kolmanovi cesti, v Čreti ob Polanski cesti in v 
Slivnici, katere lastnik parcele je DARS, d.d.. Pisni poziv je bil poslan stečajnemu upravitelju 
Montavar Metalna Nova, d.o.o. – v stečaju, ki neuspešno prodaja hišo, Na gmajno, v Rogozi, 
da opravi sanitarno košnjo okrog prazne hiše. Zadeva je še v postopku.  
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Pred Dnevom spomina na mrtve, je bil opravljen pregled spomenikov talcem in okolice 
spominskih obeležij. Izvajali pa so se tudi redni in kontrolni pregledi pokopališč v Hočah in 
Slivnici. Na obeh pokopališčih se kesoni redno praznijo. Pokopališči sta čisti in vzorno urejeni. 
 
 
Oglaševanje in zasedba javnih površin 

 
Na področju oglaševanja, ni bilo prijav. Opravljali so se redni pregledi, nepravilnosti ni bilo 
zaznati. 
 
Področje odvajanja odpadnih in padavinskih voda 

 
Izdani so bili 4 (štirje) sklepi o podaljšanju roka, v izdanih odločbah, za obvezno priključitev na 
javno kanalizacijo. V enem primeru pa je bil postopek ustavljen. 
 
Pred tem so se opravili terenski ogledi in razgovori z zavezanci na njihovih domovih.  
 
Pridobili so se dodatni podatki tudi pri koncesionarju Nigradu, d.d. 
 
Šele po tem se je inšpektor odločil, da se zavezancem, glede na situacijo, različno podaljšajo 
roki priključitve.  
 
Obravnavana je bila prijava domnevne kršiteljice v Hotinji vasi, ki je izvajala dela priključevanja 
na javno kanalizacijo. 
 
 
Druge zadeve 

 
Opravljen je bil izredni komisijski pregled v Radizelu ob Kolmanovi cesti zaradi poplav, ko je 
padavinska voda, v času neurja, zalila dvorišča in kleti stanovanjskih hiš.  Vzrok naj bi bil 
poseg v prostor na gradbišču vrstnih hiš in neustreznega odvoda padavinskih voda z 
gradbišča, zaraščenih obcestnih jarkov in zamašenega ter volumsko neustreznega požiralnika. 
Zaradi gradbišča in posega v prostor je zadeva v pristojnosti gradbene in okoljske inšpekcije 
IRSOP OE Maribor. Zato je zadevo prevzela gradbena inšpektorica navedenega inšpektorata.  
Obravnavana je bila prijava pretrgane vodovodne cevi, ki je z vodohrana na vrhu Pohorja 
oskrbovala 600 priključkov s pitno vodo. Ker se je poškodba cevovoda zgodila na ograjenem 
gradbišču stanovanjskega objekta z gradbenim dovoljenjem, je bila prijava odstopljena v 
pristojno reševanje IRSOP OE MB. Opravljeno pa je bilo tudi zaslišanje zavezanca, ki  po 
izdani odločbi, mora na vodovodno omrežje priključiti svojo stanovanjsko hišo, v bližini 
Mariborske koče. Zadeva je urejena. 
 
Po prijavi Mariborskega vodovoda in zaslišanju zavezancev v Gozdni ulici so bili zavezancem 
izdani trije sklepi o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo. Nato so zavezanci inšpektorju 
dostavili kopijo pogodbe o priključitvi, dobavi, odjemu in plačilu vode, ki so jo zavezanci sklenili 
z Mariborskim vodovodom. 
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini 
Hoče - Slivnica  v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 228 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

10 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 16 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 9 

IZDANI SKLEPI 24 

IZDANE ODREDBE 1 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE 6 

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 101 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  1 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 3 

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU 6 

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA 4 

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 409 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2016 so občinski redarji v občini Hoče-Slivnica s področja kršitev Zakona o pravilih 
cestnega prometa obravnavali 14 prekrškov, za katere so izrekli globe. Prav tako so 
obravnavali 9 zapuščenih vozil. Opozorila so izrekli 4 kršiteljem. 
 
V občini Hoče-Slivnica je bilo opravljenega največ nadzora na parkirnem prostoru pri 
pokopališču v Hočah, v neposredni bližini Zdravstvenega doma v Hočah, na Slivniški cesti v 
Hočah, v okolici trgovine Mercator v Hočah ter v okolici vrtca v Rogozi in v okolici fakultete v 
Pivoli.  
 
Iz naslova glob je bilo v letu 2016 na račun občine Hoče-Slivnica plačanih 1.250,00 €. 
 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 100 118 73 14 

OPOZORILO 19 22 6 4 

ZAPUŠČENO VOZILO 13 5 6 9 

 
Najpogostejši prekrški s področja mirujočega prometa, ki so jih v letu 2016 zaznali občinski 
redarji, so prekrški zaradi prekoračitve časovno omejenega parkiranja ter zaradi nedovoljenega 
parkiranja na pločniku. 
 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor v občini Hoče – Slivnica izvajali naloge prometne preventive, predvsem v 
smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru 
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti 
hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd. 
 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Hoče – Slivnica 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti 
izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali 
predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev. Pri nadzoru 
kršitev niso zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo 
preprečili. 
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OBČINA KUNGOTA 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Kungota izhaja iz programa dela 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Kungota ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih 
inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Kungota ali pa 
so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi rednimi 
pregledi, v sklopu katerih so se praviloma štiri krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na 
območju občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   
nadzor zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, 
vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in drugih področjih opredeljenih s predpisi. 
 
 
Ravnanje z odpadki 

 
Področje nadzora nad ravnanjem z odpadki obsega nadzor nad odlaganjem odpadkov v 
naravno okolje, nepravilnim ravnanjem (predvsem ustreznim ločevanjem odpadkov) 
uporabnikov na izvoru, vključenosti uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki in predajo 
odpadkov izvajalcu ravnanja z odpadki.   
 
V letu 2016 je Medobčinski inšpektorat na področju ravnanja s komunalnimi odpadki ugotavljal 
več nepravilnosti in zato je bilo uvedenih več postopkov.  
 
V inšpekcijskem postopku sta bila tako uvedena postopka za vključitev v redni odvoz 
odpadkov. Zavezancema je bila izdana ureditvena odločba, kateri  ta bili tudi izvršeni. Uveden 
je bil tudi inšpekcijski postopek v primeru nepravilnega ravnanja z odpadki (kurjenje embalaže) 
v naselju Gradiška.  
 
 
Ceste in javne površine  

 
Medobčinski inšpektorat je v letu 2016 največ postopkov vodil s področja občinskih cest in 
varovanja varnega odvijanja prometa, podobno kot v letu 2014 in v letu 2015.  
 
Najpogostejši postopki s področja občinskih cest so bili: 

- različna vegetacija, katera ovira preglednost v križiščih ali raste v cestni svet občinskih 
cest, 

- poškodovana prometna signalizacija, 
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- pomanjkljiva prometna signalizacija ob zaporah cest, 
- postavitev različnih ovir v cestni svet občinskih cest, 
- zasedba javnih površin brez ustreznega soglasja občinske uprave 
- posegi na občinske ceste brez ustreznega soglasja občinske uprave 

 
Opravljen je bil inšpekcijski pregled ceste Bresternica – Gaj – Kungota, katera poteka iz 
Mestne občine Maribor do občine Kungota in se velikokrat uporablja kot bližnjica tudi za 
tovorna vozila, kljub prepovedi prometa tovornih vozil. Zaradi konfiguracije ceste in dimenzij 
tovornih vozil prihaja do poškodb bankin. Ob pregledu je bilo ugotovljenih več poškodb tako 
bankin kot tudi poškodb prometne signalizacije.  
 
V naselju Ciringa je bil opravljen pregled občinske ceste do meje z Republiko Avstrijo. 
Ugotovljenih je bilo več nepravilnosti; od poškodb bankin zaradi meteornih voda, neurejenih 
prepustov za meteorne vode, slabo označenih prepustov, kateri so lahko nevarni za promet. 
Občinski upravi je bilo odrejena sanacija ugotovljenih nepravilnosti.  
 
Po zaključku del na cesti Sp. Dobrenje – Fifold je bil opravljen pregled izvedenih del, 
nameščene prometne signalizacije, prepustov za meteorno vodo, priključke na javno cesto. 
Občinski upravi občine je bilo odrejena odstranitev določenih nepravilnosti, kot so: označitev 
delno neutrjene bankine in brežine, označitev priključkov iz njiv na javno cesto, namestitev 
ustrezne prometne signalizacije, odstranitev nepotrebnega materiala (PVC cevi), kateri je še 
ostal v varovalnem pasu občinske ceste.  
 
V novembru in decembru je bilo potrebno posredovanje ob poškodovanju občinske ceste pri 
spravilu lesa iz gozda. Poškodbe, predvsem gozdnih, makadamskih cest se praviloma 
pojavljalo v zimskem, oziroma zgodnjem spomladanskem času, ko se posekana hlodovina 
odvaža in je vrhnja plast cest razmočena in posledično neutrjena in so poškodbe zaradi voženj 
strojev in tovornih vozil toliko večje. Praviloma izvajalci po odvozu hlodovine cestišče primerno 
sanirajo, vendar so v času, ko se odvijajo dela velikokrat ceste slabo prevozne in 
poškodovane.  
 
Manjše nepravilnosti, katere so bile ugotovljene pri rednih pregledih čez celotno leto glede  
nepravilne, poškodovane ali manjkajoče prometne signalizacije na občinskih cestah, so bile 
odpravljena v odreditvah režijskemu obratu občine Kungota. Še vedno so na določenih 
odsekih cest stari, neveljavni »rumeni« prometni znaki, kateri bi morali biti zamenjani v skladu 
s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 
 
Na območju Špičnika je bil opravljen inšpekcijski pregled v zadevi domnevne zasedbe 
občinske ceste. V ugotovitvenem postopku je bilo ugotovljeno, da gre za primer nerazrešenih 
premoženjsko pravnih razmerij med uporabniki ceste, kateri so razreševali spor tudi v sodnem 
postopku, kjer je že prišlo do odločitve, oz. sodne razrešitve problema. V takšnih primerih, kjer 
je v isti zadevi že bilo pravnomočno odločeno in ni novih ali spremenjenih dejstev, ni mogoče 
voditi še inšpekcijskega postopka.  
 
Na ostalih področjih nadzora kot so: čistoča in urejenost javnih objektov in prostorov 
(pokopališča, šole, vrtci, sakralni objekti, športna igrišča), izvajanje zimske službe, oglaševanje, 
ni bilo zaznati nepravilnosti.  
 
V oktobru in novembru je bilo opravljenih več pregledov pokopališč, saj se v času pred dnevom 
spomina na mrtve poveča količina odpadkov na pokopališču, vendar ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti, saj so se odpadki s pokopališč redno odvažali.  
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so  bili v občini 
Kungota v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 130 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

7 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 1 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU  

IZDANI SKLEPI 2 

IZDANE ODREDBE 1 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 9 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 150 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2016 so občinski redarji v občini Kungota s področja ustavljanja in parkiranja vozil 
obravnavali 2 primera nepravilnega parkiranja in 1 primer zapuščenega vozila. 
 
Občinski redarji so tudi izvajali preventivni nadzor nad prevozom otrok, ki jih starši ali druge 
osebe pripeljejo v šolo oz. vrtec. Pri tem niso izvajali represivnih ukrepov. 
 
Iz naslova glob v letu 2016 na račun občine Kungota ni bilo prejetih plačil. 
 
 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 2 1 0 2 

OPOZORILO 5 0 0 0 

ZAPUŠČENO VOZILO 0 2 2 1 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega redarstva v 
občini Kungota izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu zaščite najmlajših 
udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru Vseslovenske akcije 
»Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti hitrost vožnje in po 
potrebi otrokom nuditi pomoč. 
 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Kungota 

 
Občinski redarji Medobčinskega redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali nadzore, z 
namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem ob petkih v 
popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol, predvsem v okolici OŠ v Spodnji 
Kungoti. Nadzori so se izvajali tudi na igriščih ter rekreacijskih površinah, kakor tudi v okolici 
sakralnih objektov ter objektov z značilnostjo spomenika naravne in kulturne dediščine. Pri 
nadzoru kršitev niso zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s svojo 
navzočnostjo preprečili. 
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OBČINA LENART 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Lenart izhaja iz programa dela za leto 
2016, kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ obveznosti 
in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja in na predvidenih 
aktivnostih, katere se določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let, nedokončanih 
inšpekcijskih postopkih iz leta 2015, skupnega dogovora o aktivnostih med občinsko upravo 
občine Lenart in inšpekcijo ter splošnim navodilom občinske uprave občine Lenart tekom leta. 
 
Program inšpekcijskega nadzora je sestavljen iz obravnavanja prejetih prijav o nepravilnostih s 
strani občanov in drugih subjektov ter rednega nadzora na območju občine Lenart. 
 
 
Področje ravnanje z odpadki in čistoča na javnih površinah 

 
Medobčinski inšpektorat zaradi rednega izvajanja inšpekcijskega nadzora v prejšnjih letih na 
področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ob rednih inšpekcijskih pregledih na nadzorovanem 
območju občine Lenart, ni ugotovil večjih nepravilnosti na področju nepravilnega ravnanja z 
odpadki, saj gospodinjstva vestno ločujejo posamezne frakcije odpadkov v jih odlagajo v 
primerne posode, pooblaščeni izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na 
območju občine Lenart, podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., pa redno skrbi za odvoz 
ločenih frakcij odpadkov ter redno vzdržuje čistočo na lokacijah za ločeno zbiranje odpadkov.  
 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem čistoče na javnih površinah na 
območju občine Lenart ob rednih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih in zaznanih 
nobenih kršitev občinskih predpisov, tako, da ni bilo potrebno inšpekcijsko ukrepanje, saj je bila 
okolica javnih objektov in ustanov čista in urejena prav tako pa so bile čiste in urejene tudi 
ostale javne površine.  
 
 
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah 

 
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor 
predvsem na področju nedovoljenih posegov v obcestni svet občinskih cest in poti in nadzor 
nad izvajanjem rednega vzdrževanja občinskih cest in poti na območju občine Lenart. 
Medobčinski inšpektorat je ob rednih inšpekcijskih pregledih občinskih cest in javnih poti na 
področju rednega vzdrževanja ugotovil, da Režijski obrat občine Lenart, zelo dobro opravlja 
svoje delo, saj so bile občinske ceste in poti dobro vzdrževane, tako, da ni bilo potrebno 
inšpekcijskega ukrepanja.  
 
Medobčinski inšpektorat je nekajkrat uspešno ukrepal z ustnimi in tudi s pisnimi opozorili 
lastnikom parcel zaradi razraščanja vegetacije v obcestni svet občinske ceste in s tem 
posledično delno ovirane preglednosti na delih občinskih cest v naselju Lenart, saj je bilo ob 
kontrolnih inšpekcijskih pregledih na kraju samem ugotovljeno, da so lastniki parcel obrezali 
živo mejo in razraščeno vegetacijo, ki je posegala v obcestni svet občinske ceste. 
 



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016 

 
 

46 

Na podlagi prejete prijave je bil uveden inšpekcijski postopek v naselju Zgornji Žerjavci, kjer je 
lastnik njive pri oranju le te, nanosil naorano zemljo na cestni svet občinske ceste in z naorano 
zemljo delno zasul del varovalnega pasu občinske javne ceste LC 203 191 (Zgornji Žerjavci-
Spodnji Žerjavci). Ob inšpekcijskem pregledu na kraju samem je bilo lastniku njive izrečeno 
opozorilo in določen rok za sanacijo nastalega stanja. Ob kontrolnem inšpekcijskem pregledu 
je bilo ugotovljeno, da je cestni svet občinske ceste očiščen, prav tako je odstranjena naorana 
zemlja z dela varovalnega pasu občinske ceste.  
 
Medobčinski inšpektorat je sodeloval tudi pri komisijskem terenskem ogledu prometne 
signalizacije za uskladitev in ureditev prometnega režima za zagotavljanje prometne varnosti 
na občinskih cestah in nujnosti uskladitve in ureditve prometnega režima v skladu s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah na območju občine 
Lenart.  
 
 
Področje vzdrževanja javnih zelenih površin in pokopališč  

 
Pri inšpekcijskem nadzoru javnih zelenih površin okoli osnovnih šol, vrtcev in ostalih javnih 
objektov na območju občine Lenart, Medobčinski inšpektorat ni ugotovil kršitev, saj so bile 
javne zelene površine redno košene, primerno vzdrževane in lepo urejene.  
 
Pri inšpekcijskem nadzoru pokopališč ob opravljenih rednih inšpekcijskih pregledih, ni bilo 
ugotovljenih kršitev, saj so bila pokopališča primerno urejena in vzdrževana, urejena in 
vzdrževana pa je bila tudi okolica pokopališč. Zaradi navedenega ni bilo potrebno inšpekcijsko 
ukrepanje. 
 
 
Področje oglaševanja in plakatiranja 

 
Ob rednem opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju nedovoljenega plakatiranja in 
nepravilnega oglaševanja  predvsem po avtobusnih nadstrešnicah na območju občine Lenart 
ob inšpekcijskih pregledih ni bilo zaznanih in ugotovljenih kršitev, zato ni bilo potrebnega 
inšpekcijskega ukrepanja, saj je bilo obstoječe oglaševanje in plakatiranje izvedeno v skladu z 
občinskim predpisom.  
 
 
Področje javnega reda in miru 

 
Na področju javnega reda in miru na območju občine Lenart je Medobčinski inšpektorat 
ukrepal v primerih, ko je šlo za neurejena in zaraščena zemljišča na ožjem delu območja 
naselja Lenart, kjer je bilo lastnikom zemljišč izrečeno ustno opozorilo in jim bilo odrejeno, da v 
določenem roku primerno uredijo in redno vzdržujejo svoja zemljišča. Ob kontrolnih 
inšpekcijskih pregledih je bilo na kraju samem ugotovljeno, da so lastniki upoštevali ustna 
opozorila, saj so neurejena in zaraščena zemljišča primerno uredili, tako, da so pokosili visoko 
travo, divje rastje in plevel pa odstranili.  
 
 
Ostalo   

 
Medobčinski inšpektorat je opravljal tudi inšpekcijski nadzor nad rabo javne površine v času 
prireditve »Ruperško žegnanje« v naselju Voličina, kjer je zoper kršitelja, kateri ni imel plačane 
takse za rabo javne površine za postavitev stojnice uvedel prekrškovni postopek in mu izdal 
odločbo o prekršku. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad rabo javne površine v času 
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prireditve »Lenartovo« v naselju Lenart pa ni bilo ugotovljenih nobenih kršitev nedovoljene 
rabe javne površine. 
Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave prijaviteljev in tudi prijave prejete od 
predstavnika občinske uprave občine Lenart ter s predstavniki občinske uprave občine Lenart 
uspešno sodeloval in sproti reševal nastalo problematiko. 
 
Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so  bili v občini 
Lenart v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 255 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 1 

IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN 
ZIN) 

2 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 6 

IZDANI SKLEPI  

IZDANE ODREDBE 1 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 8 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 1 

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU 1 

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 275 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva in varnostna ocena 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2016 so občinski redarji na območju Občine Lenart obravnavali 186 kršitev zoper 
varnost cestnega prometa, za katere so izrekli globe. Opozorilo kršiteljem so občinski redarji 
izrekli v 39 primerih. 
 
Prav tako so občinski redarji v 5 primerih obravnavali zapuščeno vozilo. 
 
V primerih s področja ustavljanja in parkiranja vozil so bili ugotovljeni naslednji prekrški: 
nepravilno oz. nedovoljeno parkiranje na mestih za invalide, nepravilno parkiranje na delu 
ceste, kjer vozilo predstavljalo oviro, saj je bilo parkirano manj kot 3 m do nasprotnega roba 
vozišča ali neprekinjene vzdolžne črte ter nepravilno parkiranje v nasprotju s prometno 
signalizacijo. Med slednje sodi predvsem neupoštevanje pravil o dostavi na avtobusni postaji v 
Lenartu. Z vzpostavitvijo novega režima območij kratkotrajnega parkiranja se je, vsaj v 
začetku, pojavilo veliko kršitev na tem področju. 
 
Iz naslova glob je bilo v letu 2016 na račun Občine Lenart plačanih 5.056,63 €. 
 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 167 197 71 186 

OPOZORILO 55 60 31 39 

ZAPUŠČENO VOZILO 11 4 10 5 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor v občini Lenart izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu 
zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru 
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti 
hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč. 
 
Prav tako so predstavniki medobčinskega redarstva sodelovali pri delu Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. Občinski redarji pa so bili prisotni tudi ob prireditvah, ki potekajo v 
občini Lenart. 
 
Enkrat mesečno so občinski redarji izvedli skupno koordinirano akcijo s policisti Policijske 
postaje Lenart. 
 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Lenart 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti 
izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali 
predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev ter parkov in 
avtobusne postaje. Nadzori so se izvajali tudi na igriščih, na hipodromu RŠC Polena ter ostalih 
rekreacijskih površin, pri jezeru Radehova, kakor tudi v okolici sakralnih objektov ter objektov z 
značilnostjo spomenika naravne in kulturne dediščine. Pri nadzoru kršitev niso zaznali. 



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016 

 
 

49 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Lovrenc na Pohorju izhaja iz programa 
dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Pesnica ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih 
inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale na sedežu občinske uprave občine Pesnica ali pa so bile 
neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi rednimi pregledi, 
v sklopu katerih so se praviloma štiri  krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na območju 
občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor 
zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja 
čistoče na javnih površinah v občini in tudi na drugih področjih opredeljenih s predpisi. 
 
 
Področje ravnanje z odpadki, čistoča na javnih površinah 

 
Na področju ravnanja z odpadki so se izvajali redni in kontrolni inšpekcijski pregledi. Inšpektor 
se je odzival tudi na vse prijave. Po pisni odredbi inšpektorja je JP Snaga, d.o.o. odstranila 
vreče s komunalnimi odpadki odloženimi pri trafo postaji Recenjak 2 ter ob cesti Ruta Činžat , 
kjer so neznani povzročitelji prav tako odložili vreče s komunalnimi odpadki. 
Prav tako je bil Snagi poslan dopis s povpraševanjem, če sta dva zavezanca na Kovaški cesti 
vključena v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Po pozivu Snage, sta se oba zavezanca 
vključila. 
Občini Lovrenc na Pohorju, je bilo poslano poročilo o številu inšpekcijskih postopkov in 
ukrepov, na področju odpadkov, za leta 2013, 2014, 2015 in 2016, kot je zahtevalo Ministrstvo 
RS za okolje in prostor. 
Večkrat so bili opravljeni pregledi čistoče javnih površin naselja Lovrenc in drugih zaselkov, 
pripomb ni bilo. Opravljeni so bili tudi inšpekcijski pregledi tudi železniške postaje Ruta in 
avtobusnih postajališč, čisto in urejeno. 
 
 
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah  

 
Na področju vzdrževanja cest in nadzora občinskih cest je bilo opravljenih daleč največ 
inšpekcijskih opravil in postopkov. 
V občini so se rekonstruirale in obnovile ter asfaltno preplastile kar štiri ceste in sicer spodnji 
del Kovaške ceste s pločnikom, Srparska pot, Sončna pot in cesta do Lovskega doma na 
Rdečem bregu. Opravljeno je bilo veliko inšpekcijskih pregledov, razgovorov z referentom na 
občini, izvajalci del, delovodji gradbišč, nadzorniki in občani. Gradnja navedenih cest je velika 
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pridobitev in uspeh Občine Lovrenc na Pohorju. Zaposleni na občini so opravili obsežno 
strokovno delo, za kar si zaslužijo vso pohvalo. Uporabnikom in občanom pa lahko zaželimo 
varno in koristno uporabo obnovljenih cest. 
Veliko prijav in inšpekcijskih pregledov ter ukrepanj je bilo tudi v zadevah poškodb in 
onesnaževanja občinskih cest, ki vodijo skozi gozdove in gozdnih cest, ki so v lasti in 
upravljanju Občine Lovrenc na Pohorju. Poškodbe in onesnaževanje so se pojavljale zlasti pri 
intenzivni sečnji zaradi lubadarja, poznalo pa se je najbolj v slabem vremenu, neurjih in 
daljšem deževju. Prijave so bile za gozdno cesto Slepnica – Cigonca – Štancer, cesta za 
odcepom JP Lovska koča, do odcepa Rečnik, pot v k.o. Ruta, Jodlov breg. 
Opravljena so bila zaslišanja odgovornih oseb v GG Maribor, SIDG – Slovenski državni 
gozdovi, Zavoda za gozdove in Andra, d.o.o.. Izrečena so bila opozorila in odredbe za odpravo 
nepravilnosti. Potrebno je poudariti, da se vsi povzročitelji zavedajo svojih dejanj, da so jih 
pripravljeni odpraviti, saj je njihovo delo odvisno od stanja gozdnih cest, poti, kolovozov in vlak. 
SIDG je opravil javni razpis in izbral izvajalca, ki bo gozdne ceste popravil. 
Občini sta bili izdani dve pisni odredbi za krpanje udarnih jam na cestiščih občinskih cest Cesta 
vstaje, Pot Šercerjeve brigade in pred prenovo Kovaške ceste. Odredba je bila izdana tudi za 
pranje prometnih znakov, dopolnilnih tabel in kažipotov.Vse odredbe je občina v roku izvršila. 
Občanu, ki je zgradil betonski temelj ograje preblizu občinske ceste Ob Radoljni, je bil poslan 
poziv, da betonski temelj prestavi na predpisano razdaljo. Ker tega v določenem roku ni storil, 
je bila zadeva predana IRSOP OE MB – Inšpektoratu RS za okolje in prostor, Območna enota 
Maribor, ki je za to pristojen. 
V času delovanja zimska službe, inšpektor nima pripomb, pa tudi prijav ni bilo.   
 
 
Zelene površine, pokopališka dejavnost 

 
Na ovinku Drvarske poti in Cvetlične ulice se je izvedel obrez vej smrek in grmovnic ter na 
brežini ceste, pokosila trava.  Sicer pa so bile zelene površine v občini urejene v skladu s 
planom rednega vzdrževanja. Enaka ugotovitev velja tudi za pokopališči Lovrenc in Puščava, 
ki st bili   redno vzdrževani in čisti. Kesoni pa se redno praznjeni. 
JP Snagi je bilo samo v enem primeru, na pokopališču Puščava, izdana odredba za izpraznitev 
zabojnika in odstranitev odpadkov okoli njega. Nato se je namestil velik keson. 
 
 
Oglaševanje in zasedbe javnih površin 

 
Na področju oglaševanja in zasedbe javnih površin so se izvajali redni in kontrolni inšpekcijski 
pregledi. Pri  oglaševanju in plakatiranju, nepravilnosti ni bilo zaznati. Prav tako ni bilo kršitev s 
področja zasedbe javnih površin.   
 
 
Področje odvajanja odpadnih in padavinskih voda 

 
Inšpektor je s strani občine prejel prijavo, da v dveh hišah ob Drvarski poti, iz kanalizacije smrdi 
po bencinu. Skupaj s prijaviteljem je bil opravljen ogled, kjer se je ugotovilo, da je neznana 
oseba verjetno vlila bencin oz. mešanico v kanalizacijski jašek. Zato so bila poslana obvestila 
oz. opozorila  štirim občanom ob Planinski cesti in Drvarski poti, ki so priključeni na ta 
kanalizacijski jašek. Primer se več ni ponovil. 
 
Opravljen je bil inšpekcijski ogled skupaj s prijaviteljico, da se na njeno travnato parcelo na 
Recenjaku spuščajo odpadne vode in greznično blato. Zato je bil opravljen razgovor s 
povzročiteljico, ki se problema zaveda in ga bo rešila pomladi, ker izvajalca del pred zimo ni 
dobila. Dano ji je bilo inšpekcijsko opozorilo, z rokom odprave nepravilnosti. 
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Obravnavana je bila tudi prijava spuščanja odpadnih voda v Radoljno. Ker gre za nelegalno 
gradnjo stanovanjske hiše in nelegalno gradnjo greznice, je bila zadeva odstopljena v pristojno 
reševanje IRSOP OE MB – Inšpektorat RS za okolje in prostor Območne enote Maribor, ki se 
z zadevo že ukvarja. 
 
Poleg navedenega je inšpekcija obravnavala tudi prijavo občine in Nigrada, javnega 
komunalnega podjetja, d.d., da se je v čistilni napravi pojavilo cementno mleko. Kljub 
intenzivnemu iskanju in pregledu, pri vseh možnih povzročiteljih, kršitelja ni bilo možno odkriti, 
morda tudi zato ker se je dotok ustavil in več ni bilo sledi. 
 
Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini 
Lovrenc na Pohorju  v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 198 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

1 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 1 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 9 

IZDANI SKLEPI  

IZDANE ODREDBE 5 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 18 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 232 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena  

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2016 občinski redarji v občini Lovrenc na Pohorju s področja varnosti cestnega prometa 
niso zaznali in obravnavali kršitev. 
 
Na naslov Medobčinskega inšpektorata in redarstva je prišlo tudi nekaj pripomb in pritožb na 
račun parkiranja na območjih obnove cest v samem središču Lovrenca na Pohorju, kjer je 
zaradi spremenjenega režima prihajalo do določenih motenj v pretočnosti prometa. Ob 
vsakokratnih nadzorih tega območja, v različnih časovnih intervalih, kršitev nismo zaznali. 
 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 1 3 1 0 

OPOZORILO 1 0 1 0 

ZAPUŠČENO VOZILO 2 1 0 0 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor v občini Lovrenc na Pohorju izvajali naloge prometne preventive, predvsem 
v smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru 
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost 
vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč. 
 

 

Varstvo javnega reda in miru v občini Lovrenc na Pohorju 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali 
nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v 
popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole in vrtca ter v okolici pokopališča in pri 
trgovini Mercator. Pri nadzoru kršitev niso zaznali. Čeprav ni kazalnikov, ki bi pokazali 
ustreznost nadzorov, se v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor zavedamo, da 
moramo z njimi nadaljevati in pri tem okrepiti tudi sodelovanje s Policijo. Le tako nam bo 
uspelo postopke izvajati kompleksno in učinkovito. 
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OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Miklavž na Dravskem Polju izhaja iz 
programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Miklavž na Dravskem polju ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom 
o aktivnostih inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Miklavž na 
Dravskem polju ali pa so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako 
imenovanimi rednimi pregledi, v sklopu katerih so se praviloma štiri krat na mesec  pregledali 
vsi kraji in zaselki na območju občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna 
prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja 
komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in drugih področjih 
opredeljenih s predpisi. 
 
 
Ravnanje z odpadki 

 
Ravnanje z odpadki opredeljujejo občinski predpisi (Odloki) in državni predpisi (Zakon o 
varstvu okolja, ter različne Uredbe).  
 
Področje nadzora nad ravnanjem z odpadki obsega nadzor nad odlaganjem odpadkov v 
naravno okolje, nepravilnim ravnanjem (predvsem ustreznim ločevanjem odpadkov) 
uporabnikov na izvoru, vključenosti uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki in predajo 
odpadkov izvajalcu ravnanja z odpadki.   
 
V letu 2016 je bilo uvedenih več  postopek s področja ravnanja z odpadki: 

- Najdeni odpadki ob robu gozdne ceste v gozdu med Miklavžem in Rogozo, kjer je bil 
uveden tako inšpekcijski, kot prekrškovni postopek zoper kršitelja. Po izdani odločbi so 
bili odpadki odstranjeni, globa zaradi odlaganja odpadkov je bila predana v izterjavo 
Finančni upravi Republike Slovenije (FURS), 

- Najdeni odpadki na območju gozdne ceste na koncu naselja Miklavž. Uveden je bil 
inšpekcijski in prekrškovni postopek. Izterjava globe je bila predana v izvršitev FURS-u, 

- Še vedno ostaja problematika neprimernega odlaganja odpadkov ob ograji Zbirnega 
centra Miklavž. Ta problematika se rešuje skupaj z režijskim obratom občine Miklavž, 
kjer se redno pregledajo najdeni odpadki in v kolikor so med njimi določeni odpadki, na 
podlagi katerih bi bilo mogoče izslediti kršitelja, se to posreduje inšpekciji. Zaradi 
najdenih odpadkov ob ograji zbirnega centra, kjer je bilo mogoče identificirati kršitelja, 
sta bila uvedena dva prekrškovna postopka z izrekom globe, katero sta kršitelja tudi 
poravnala. 
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- Vodenje postopkov zaradi odlaganja različnega materiala v gozdičku ob Ulici ob gozdu. 
Na robu in tudi delno v gozdičku ob tej ulici je bilo ugotovljeno, da se odlaga, oz 
deponira različni material (drva, gradbeni material …), ne pa tudi odpadki. Ker gre za 
zasebno zemljišče in odloženi material ne predstavlja komunalnih odpadkov in ni 
pravne podlage za ukrepanje, Medobčinski inšpektorat ni vodil inšpekcijskih postopkov, 
je pa opravil razgovore z lastniki v smislu odstranitve tega materiala.  

 
 
Odvajanje odpadnih voda 

 
Na področju odvajanja odpadnih voda je inšpekcija začela s postopkom zaradi odvajanja 
meteornih voda na Ul. Nad izviri, v obravnavi pa je tudi problematika odvajanja meteornih voda  
v naselju med Ekartovo, Na dobravi in Tezensko ul. imenovanem »Legoland«. 
 
 
Ceste in javne površine  

 
Medobčinski inšpektorat je tudi v letu 2016 največ postopkov vodil s področja občinskih cest in 
varovanja varnega odvijanja prometa, podobno kot v letu 2015. Pravna podlaga za ukrepanje 
je Zakon o cestah, Občinska Odlok o občinskih cestah in Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 
Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, 
Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah. 
 
Najpogostejši postopki s področja občinskih cest so bili: 

- različna vegetacija, katera ovira preglednost v križiščih ali raste v cestni svet občinskih 
cest, 

- poškodovana prometna signalizacija, 
- pomanjkljiva prometna signalizacija ob zaporah cest, 
- postavitev različnih ovir v cestni svet občinskih cest, 
- zasedba javnih površin brez ustreznega soglasja občinske uprave 
- posegi na občinske ceste brez ustreznega soglasja občinske uprave 

 
Na območju Krajevne skupnosti Miklavž je bil v Ulici Zofke Kukovič uveden postopek zaradi 
obreza cipres, katere so segale v cestni svet občinske ceste. Prav tako je bil odrejen obrez 
žive meje v Ulici svobode.  
 
Ob cesti Miklavž – Rogoza je bilo posredovano zaradi različnega vejevja in drevja, katero raste 
ob cesti in s svojimi vejami posega v cestni svet občinske ceste. 
 
Podobno je bilo posredovano v naselju Dravski dvor, predvsem ob Lovski ulici. 
 
V naselju Skoke je bil opravljen pregled v Holcerjevi ulici, kjer se je ugotavljala preglednost ob 
vključevanju iz stranskih ulic na prednostno. 
 
Na podlagi prijave se je izvedel pregled in opravila meritev fizičnih ovir (grbin) za umirjanje 
prometa na cestah (tako imenovanih »ležečih policajev«) v naselju Skoke. Preverjala se je 
višina in širina grbin ter najvišja omejitev hitrosti na posameznem odseku ceste, saj so 
dovoljene dimenzije grbin soodvisne od dovoljene hitrosti na cesti. Ob pregledu ni bilo 
ugotovljeno odstopanj od veljavnih predpisov.   
 
V Antoličičevi ulici je bil ugotovljen prekop cestišča zaradi priključevanja novogradnje na javno 
infrastrukturo.  
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V Ulici Kirbiševih je bil uveden inšpekcijski postopek zoper lastnika objekta, kateri je speljal 
meteorno vodo s strehe objekta na javno cesto.  
 
V Ulici Nade Kovačič je uveden inšpekcijski postopek zaradi zagotovitve preglednosti v 
križišču, postopek obreza žive meje. Postopek še ni zaključen. 
 
V oktobru 2016 je bil uveden postopek zoper lastnika kmetijske površine, kateri je na svojih 
zemljiščih polival gnojnico. Po predpisih je dolžan zagotoviti v roku 24 ur obdelavo takšnih 
zemljišč – »podoranje«, kar je bilo tudi zagotovljeno. 
 
V oktobru in novembru je bilo opravljenih več pregledov pokopališč, saj se v času pred dnevom 
spomina na mrtve poveča količina odpadkov na pokopališču, vendar ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti, saj so se odpadki s pokopališč redno odvažali.  
 
Na ostalih področjih nadzora kot so: čistoča in urejenost javnih objektov in prostorov 
(pokopališča, šole, vrtci, sakralni objekti, športna igrišča), izvajanje zimske službe, oglaševanje, 
ni bilo zaznati nepravilnosti.  
 
Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so  bili v občini 
Miklavž na Dravskem polju v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 163 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

12 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 4 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU  

IZDANI SKLEPI 6 

IZDANE ODREDBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  
 

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 15 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 5 

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU 4 

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA 1 

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE 4 

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE 2 

S  K U P A J 242 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2016 so občinski redarji v občini Miklavž na Dravskem polju s področja varnosti 

cestnega prometa obravnavali 4 prekrške, v katerih so kršiteljem izrekli globe. Vsi so bili s 

področja nepravilnega ustavljanja in parkiranja.  

 

V letu 2016 so občinski redarji prav tako obravnavali 2 zapuščeni vozili. 

 

Iz naslova izrečenih glob je bilo v letu 2016 na račun občine Miklavž na Dravskem polju 

plačanih 160,00 €. 

 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 13 19 4 4 

OPOZORILO 11 12 1 0 

ZAPUŠČENO VOZILO 0 4 2 2 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Miklavž na Dravskem polju izvajali naloge prometne preventive, 

predvsem v smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so 

tako v okviru Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo 

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

ipd. V mesecu februarju so občinski redarji sodelovali pri izvedbi prireditve na cesti – pustne 

povorke in pri tem skrbeli za varnost udeležencev prireditve. 

 

Predstavnik Medobčinskega redarstva Maribor pa je sodeloval tudi pri izvedbi predavanja za 

starejše občane, ki ga je organiziral svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Miklavž na Dravskem polju 

 
Občinski redarji Medobčinskega redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali nadzore, z 

namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v 

popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev. Pri nadzoru kršitev niso 

zaznali. 
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OBČINA PESNICA 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Pesnica izhaja iz programa dela 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Pesnica ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih 
inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale na sedežu občinske uprave občine Pesnica ali pa so bile 
neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu katerih so 
se praviloma štiri  krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pa se je 
poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor zlasti na področju 
občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih 
površinah v občini in tudi na drugih področjih opredeljenih s predpisi. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je s 1.1.2016, po uveljavitvi nove Uredbe o odvajanju in  
čiščenju komunalne odpadne vode, področje odvajanja odpadnih voda prišlo v pristojnost 
občinskih inšpekcij.  S sprejetjem te uredbe je vlada RS omejila nadzor  Inšpektorata  RS za 
okolje samo na nadzor izvajalca obvezne gospodarske javne službe, vse ostalo pa je 
prepustila občinskim inšpekcijam, ki pa lahko v primeru tovrstnih kršitev ukrepajo le na podlagi 
veljavnega občinskega odloka. Zaradi takšne nelogične pravne  ureditve zato ni možno 
učinkovito ukrepanje občinske inšpekcije v vseh primerih, ki se v praksi pojavljajo. 
 
V določeni meri pa je, ob takšni pravni ureditvi, za takšno stanje kriv tudi izvajalec predmetne 
obvezne gospodarske javne službe, ki nima urejenih potrebnih evidenc o zavezancih in tudi ne 
izvaja svojih nalog kot mu to določa v uvodu navedena državna uredba. Kljub takšnim 
pomanjkljivostim se je inšpekcija na območju občine Pesnica v letu 2016 ukvarjala, pred vsem 
z izvedbo postopkov čiščenja grezničnega blata med tem, ko so bili postopki priključevanja na 
kanalizacijsko omrežje vodeni v preteklih letih in jih je še vedno nekaj nedokončanih.  
 
Tako je bilo na podlagi popolnoma neselektivno podanih prijav izvajalca javne službe izrečeno 
16 opozoril za čiščenje grezničnega blata na celotnem območju občine. Ta opozorila so 
zavezanci upoštevali in so jih z naročilom črpanja v celoti izvršili.  Pri tem pa inšpekcija 
ugotavlja, da bi moral izvajalec, namesto takšnega pristopa  pri izvedbi črpanja na širšem 
razpršenem območju občine pristopiti k črpanju grezničnega blata načrtno, po posameznih 
naseljih in zaselkih, s čimer bi nedvomno zagotovil racionalno, učinkovito  in v tej povezavi tudi 
cenejše izvajanje predmetne storitve. 
 
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki  je inšpekcija redno vršila nadzor ravnanja s 
komunalnimi odpadki, pred vsem v naselju Pesnica ter na  območjih  centrov Krajevnih 
skupnosti. Potrebna pozornost pa je bila usmerjena tudi na nadzor divjega  odlaganje 
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odpadkov v naravno okolje zlasti ob občinskih javnih cestah in poteh ter na e otoku v Pesnici 
pri Mercatorju, pri nogometnem igrišču v Jakobskem dolu ter na pokopališču v Jarenini. Pri tem 
so bile ugotovljene  nepravilnosti pred vsem v zvezi s pobiranjem in praznjenjem posod s 
komunalnimi odpadki na teh lokacijah kakor tudi v zvezi z nepravilnim odlaganjem odpadkov, 
pred vsem v zabojnika na pokopališču Jarenina. Zaradi tega je bilo izvajalcu javne službe 
nekaj krat odrejeno dodatno čiščenje lokacij e otokov in odstranitev odpadkov, v dveh primerih 
sta bila uvedena prekrškovna postopka v enem pa je bila odrejena odstranitev odpadkov iz 
naravnega okolja. 
 
Ob teh primerih je inšpekcija obravnavala tudi primer divjega odlaganja manjše količine 
odpadnega gradbenega materiala,odloženega v območju AC Maribor – Murska Sobota – 
Lendava, vendar je tudi to zadevo izvajalec rednega vzdrževanja AC takoj uredil.    
 
Na področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti je inšpekcija, tako kot v preteklih  
letih, redno vršila inšpekcijski nadzor predvsem  na področju  izvajanja rednega vzdrževanja in 
posegov v občinske javne ceste in poti. Vendar pri tem, posebnih  težav  in tudi prijav ni bilo 
evidentiranih  čeprav je na celotnem območju občine stanje posameznih odsekov cest, kljub 
vsakoletnem vlaganju in izvedbi obnovitvenih del na posameznih odsekih še vedno v zelo 
slabem stanju.  
 
Kot primer navajamo potrebo po izvedbi rekonstrukcije občinske javne ceste v naselju Vajgen, 
ki je bila zgrajen pred cca 35 leti in, ki je zaradi razraščenosti koreninskega sestava smrek, 
zasajenih ob tej cesti, v takšnem stanju, da je nujno potrebna obnove oz rekonstrukcije. Gre 
torej za izvedbo večjih investicijsko vzdrževalnih del oz. izvedbo del v javno korist, ki jih 
inšpekcija ne more odrediti, ampak je njihova rekonstrukcija, v skladu z veljavnim pravilnikom o 
izvedbi investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist v celoti prepuščena 
načrtovanju in izvedbi občine, kot upravljavca ceste.  
 
Takšnih in podobnih odsekov cest, ki zahtevajo izvedbo  zgoraj navedenih vzdrževalnih del ter 
makadamskih cest, ki bi jih bilo potrebno na novo zgraditi je na območju občine  še nekaj 
kilometrov. Ker zaradi izredno visokih stroškov in trenutne finančne situacije v celotni državi v 
bližnji prihodnosti  ne bo možno zagotoviti potrebnih sredstev za izvedbo teh del, bo potrebno 
na teh cestah poskrbeti za postavitev  ustrezne prometne signalizacije, ki  formalno pravno 
mora biti postavljena zaradi  zagotovitve potrebne varnosti  udeležencev  cestnega prometa.  
  
Na tem področju kaže ponovno omeniti tudi problematiko zagotovitve prometne varnosti in 
ureditve nivojskih prehodov na treh nivojskih prehodih na Ranci, ki se vleče že več let. V letu 
2016 je bil namreč sprejet novi  Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 
ki je prinesel nekaj popolnoma novih prometnih znakov, namenjenih prav za zagotavljanje 
potrebne prometne varnosti na takšnih nivojskih prehodih. Glede na to, da bi se naj v letošnjem 
letu začela rekonstrukcija železniške proge Maribor – Šentilj, v sklopu katere bodo morali biti 
projektno in tudi sicer rešeni tudi predmetni nivojski prehodi, bi bilo smotrno, zaradi visokih 
stroškov, nekoliko počakati z izvedo te pereče naloge. V kolikor pa se to ne bo zgodilo pa bo 
morala občina, v izogib odškodninski odgovornosti, zagotoviti potrebna finančna sredstva in 
izdelati ustrezen elaborat, ter na njegovi podlagi odstraniti obstoječo neveljavno, in postaviti 
ustrezno novo prometno signalizacijo. 
 
Sicer pa je potrebno na tem področju izpostaviti odlično delo občinske uprave pri kvalitetnih 
pregledih in prevzemih  izvedenih investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno 
korist.  Od vseh občin v katerih Medobčinski inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor izvaja 
občinska uprava občine Pesnica te postopke v skladu z veljavno zakonodajo, najboljše. 
 
Na ostalih področjih inšpekcijskega nadzora opredeljenih s predpisi občine, inšpekcija  v letu 
2016 ni evidentirala večjih kršitev. 
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini 
Pesnica  v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 407 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 6 

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

2 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 1 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 16 

IZDANI SKLEPI 1 

IZDANE ODREDBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 5 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 2 

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU 1 

IZREČENI OPOMINI 1 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA 1 

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 443 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2016 so občinski redarji v občini Pesnica s področja varnosti cestnega prometa 

obravnavali 2 kršitvi, vse s področja nepravilnega ustavljanja in parkiranja vozil na mestih 

rezerviranih za invalidne osebe. 

V obeh primerih so občinski redarji kršiteljem izrekli globo s plačilnimi nalogi. 

Iz naslova sodne takse je bilo v letu 2016 na račun občine Pesnica plačanih 30,00 €.  

 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 10 5 4 2 

OPOZORILO 4 4 2 0 

ZAPUŠČENO VOZILO 0 2 2 0 

 

 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Pesnica izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu 

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

Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti 

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

 

 

Varstvo javnega reda in miru v občini Pesnica 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

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

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

Pesnici, Pernici, Jarenini in Jakobskem dolu. Nadzori so se izvajali tudi na igriščih ter 

rekreacijskih površinah, kakor tudi v okolici sakralnih objektov ter objektov z značilnostjo 

spomenika naravne in kulturne dediščine. Pri nadzoru kršitev niso zaznali. 

  



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016 

 
 

61 

OBČINA RAČE – FRAM 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Rače - Fram izhaja, tako kot v drugih 
občinah, iz programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Rače-Fram ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih 
inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Rače - Fram ali 
pa so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi rednimi 
pregledi, v sklopu katerih so se praviloma štiri krat na mesec  preglejevala vsa naselja  in 
zaselki na območju občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  
inšpekcijski   nadzor zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih 
odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in na drugih področjih opredeljenih 
s predpisi. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je s 1.1.2016, po uveljavitvi nove Uredbe o odvajanju in  
čiščenju komunalne odpadne vode, področje odvajanja odpadnih voda prišlo v pristojnost 
občinskih inšpekcij.  S sprejetjem te uredbe je vlada RS omejila nadzor  Inšpektorata  RS za 
okolje samo na nadzor izvajalca obvezne gospodarske javne službe, vse ostalo pa je 
prepustila občinskim inšpekcijam. Kljub temu na inšpekciji ne pričakujemo večjih težav pri 
izvajanju tovrstnega nadzora, saj je inšpekcija v letu 2016 na območju občine Rače – Fram 
obravnavala le eno prijavo iz tega naslova v naselju Ješenca. Iz tega lahko sklepamo, da tudi 
izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vopde opravlja 
svoje delo korektno in v skladu s predpisi. 
 
Podobno stanje ugotavlja inšpekcija tudi na drugih področjih inšpekcijskega nadzora iz 
pristojnosti občine. Tako kot v drugih občinah, nekaj letni statistični podatki kažejo, da občani  
občine Rače - Fram praviloma spoštujejo  predpise iz pristojnosti lokalne skupnosti..  
 
Pred leti je teh kršitev bilo precej več, zlasti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Vendar je vztrajanje na vključenosti vseh gospodinjstev oz. lastnikov stanovanjskih, počitniških 
in tudi poslovnih objektov na območju občine Rače - Fram v sistem ravnanja z odpadki  
pripeljalo do tega, da se je divje odlaganje odpadkov v naravno okolje zmanjšalo do te mere, 
da inšpekcija v letu 2016 praktično ni obravnavala  tovrstnih kršitev. 
 
Občasno se je sicer še vedno pojavljalo divje odlaganje odpadkov pred vhodom ali ob ograji 
zbirnega centra, v času ko le ta ni obratoval, vendar je Režijski obrat takšne primere sproti 
reševal z odstranitvijo odpadkov in njihovim deponiranjem v zbirnem centru. 
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Tudi na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija ugotavlja, da je bila 
čistoča na le teh dobra in na zadovoljivem nivoju. Režijski obrat je tekom leta te površine redno 
čistil, urejal in kosil, ter s tem zagotavljal lepši videz in urejenost teh površin v naseljih na 
območju občine. 
Podobno stanje je bilo tudi na  področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti po 
veljavnem odloku in Zakonu o cestah. Tudi na tem področju ni bilo zaznati povečanja kršitev. 
Tako je inšpekcija obravnavala nekaj primerov oviranja preglednost na javnih cestah zaradi 
zasaditve poljčšin ob cestah oz. opustitve obreza in obsekovanja vejevja v svetlem profilu 
občinskih cest. Vsi ti primeri so bili po izreku ustreznih opozoril, v odrejenem roku, uspešno 
rešeni tako, da ni bilo potrebno stopnjevati z drugimi strožjimi inšpekcijskimi ukrepi. 
Ob teh aktivnostih se je inšpekcija ukvarjala tudi s problematiko nekategoriziranih cest oz 
zemljišč v lasti občine, na katerih se ne odvija javni promet oz. katere se v praksi ne 
uporabljajo kot javne ceste, ker dejansko niso niti zgrajene. V teh primerih inšpekcija  praktično 
po zakonu, zaradi  morebitnih posegov v takšna zemljišča, ne more ukrepati. Zakon o cestah 
namreč zelo jasno definira pojem ceste in način gradnje, vzdrževanja in varstva cest. Zaradi 
tega mora  takšne primere reševati upravljavec ceste po pravilih stvarnopravnega zakonika in 
obligacijskega prava. Na ostalih področjih opredeljenih z občinskimi predpisi inšpekcija ni 
zaznala nepravilnosti. 
 
Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini 
Rače-Fram  v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 228 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

5 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 2 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 2 

IZDANI SKLEPI 1 

IZDANE ODREDBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 7 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA 2 

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 247 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2016 so občinski redarji v občini Rače - Fram s področja varnosti cestnega prometa 

obravnavali 7 kršitev zakonodaje, za katere so izrekli globe. Ugotovljeni prekrški so s 

področja ustavljanja in parkiranja vozil (nedovoljeno parkiranje na mestih za invalide, na 

pločniku ali pa na mestu, kjer je parkiranje časovno omejeno - bencinski servis Shell).  

 

Največ nadzora je bilo sicer opravljenega na parkirišču pri tovarni Pinos v Račah, v okolici 

pošte v Framu, v Turnerjevi ulici - na bencinskem servisu Shell, v Glaserjevi ulici in na 

Grajskem trgu. 

 

Občinski redarji so med rednim delom izvajali tudi nadzore v bližini osnovnih šol in pri tem 

nadzirali tudi uporabo otroških sedežev oz. posebnih zadrževalnih sistemov za otroke, ki se 

prevažajo v vozilih. Pri tem kršitev niso zaznali. 

 

Iz naslova glob je bilo v letu 2016 na račun občine Rače - Fram plačanih 100,00 €. 

 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 119 72 23 7 

OPOZORILO 18 10 3 0 

ZAPUŠČENO VOZILO 5 1 3 0 

 
 

Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Rače-Fram izvajali naloge prometne preventive, predvsem v 

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

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

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

 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Fače – Fram 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

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

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

okolici gradu Rače ter ribnika v Račah. Pri nadzoru kršitev niso zaznali. 
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OBČINA RUŠE 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Ruše izhaja, tako kot v drugih občinah, iz 
programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Ruše ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih 
inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Ruše ali pa so 
bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu 
katerih so se praviloma štiri krat na mesec  preglejevala vsa naselja  in zaselki na območju 
občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor 
zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja 
čistoče na javnih površinah v občini in na drugih področjih opredeljenih s predpisi. 
 
 
Področje ravnanje z odpadki, čistoča na javnih površinah 

 
Neprimerno odlaganje odpadkov v okolje, se je k sreči izvajalo samo ob ekoloških otokih 
oziroma zbiralnicah za ločevanje odpadkov in ne v naravo. V dveh primerih so se našli 
dokumenti, kršiteljema je bilo izdano inšpekcijsko opozorilo, z napovedjo, da bo pri ponovitvi 
prekrška, zoper njih uveden prekrškovni postopek. Ponovnih kršitev ni bilo več zaznati. 
Sicer pa je bilo za vse kršitelje  pri JP Snaga, preverjeno, če so vključeni v sistem ravnanja s 
komunalnimi odpadki. 
 
JP Snagi, d.o.o., sta bili izdani dve odredbi za odstranitev odpadkov, neznanih povzročiteljev, 
ob ekoloških otokih v Toledovi ulici v Rušah in v Bistrici ob Dravi. Stranka, ki je prijavila 
zakopavanje azbestno salonitnih plošč, je bila napotena na IRSOP OE MB – Inšpektorat RS za 
okolje in prostor Območna enota Maribor, ki je za to pristojen. 
 
Redni inšpekcijski nadzor se je izvajal glede čistoče javnih površin predvsem okoli javnih 
ustanov, na parkiriščih, avtobusnih postajališčih in železniških postajah. 
Kršitev ni bilo zaznati. V glavnem so javne površine v občini Ruše sproti čiščene in 
vzdrževane. 
Opravljeni so bili tudi občasni pregledi Ruškega Pohorja, odloženih odpadkov ni bilo. 
Je pa inšpektor konec leta prejel pisno prijavo in začel s postopkom v zvezi z neprimernim 
odlaganjem odpadkov med Ruško kočo in hotelom Areh. 
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Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah  

 
Občini Ruše sta bili izdani dve pisni odredbi za postavitev prometnih znakov, po novo nastali 
situaciji, »slepa cesta« v Bezeni proti podjetju Geberit in dva prometna znaka v zvezi vožnje, 
ustavitve in parkiranja na Šarhovi poti. 
Podani so bili dopisi z mnenji inšpektorja v zadevah postavitve prometne signalizacije na 
gozdnih cestah, mnenje v zvezi zahtevane postavitve talne in vertikalne označbe parkirnega 
mesta za invalida v Bistrici ob Dravi in predlaganega prometnega ogledala. 
V Bistrici ob Dravi je  bilo podano tudi pisno mnenje za postavitev prometnega znaka 
»prepovedana ustavitev in parkiranje« 
Nekaj dopisov mnenj in odgovorov je bilo posredovano tudi Svetu za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Ruše, glede prometne signalizacije, ki jo je postavila občina in 
željene prometne ureditve. 
 
Po neurje je bil opravljen komisijski pregled na cestah na Smolnik in Areh, z nalogo odpravo 
posledic. Na  Smolniku je bila obravnavana prijava zaradi poškodbe makadamske ceste na 
Smolnik. Ugotovljeno je bilo, da se je zgodila poškodba bankine zaradi predolge kamionske 
prikolice naložene s hlodovino. Pri zaslišanju in postopku se je ugotovilo, da je imel voznik še 
srečo, da ga masa naložene prikolice, ni potegnila v prepad. Prevoz je opravljalo podjetje CVA 
iz Novega mesta, šofer iz Kočevja, ki ceste na Smolnik, terena in razmer niso poznali. 
 
Zimska služba je delovala v redu, ni bilo pripomb inšpektorja ali prijav občanov. 
Tudi snežni koli so bili pravočasno postavljeni. 
 
 
Zelene površine, pokopališka dejavnost 

 
Inšpekcijsko opozorilo je bilo izdano dvema zavezancema v Bezeni, ki sta nato opravila 
sanitarno košnjo in odstranila plevel s svojih parcel. 
Pisni poziv po zakonu o inšpekcijskem nadzoru je bil poslan zavezancu v Bezeni in lastniku 
parcele na Falski cesti v Rušah, to je DUTB – Družbi za upravljanje terjatev bank, d.o.o., 
Ljubljana. Oba sta nato v danem roku  parceli pokosila ter odstranila grmovnice in zaraslo 
plevel. Zavezanka pa  je po posredovanju občine in inšpektorja obrezala visoko rasle ciprese 
ob pločniku Kolodvorske – Toledove ulice v Rušah. 
 
Opravljali so se redni pregledi pokopališča Ruše, na katerih se je ugotavljalo, da je pokopališče 
urejeno in čisto. Tudi kesoni so se redno praznili. 
 
 
Oglaševanje in zasedba javnih površin 

 
Po neurju, ki je podrlo »jumbo« pano v Industrijski ulici v Rušah je bil Europlakat obveščen, da 
ga popravi in ponovno postavi. Drugih pripomb ali prijav z vezi oglaševanja in lepljenja plakatov 
ni bilo. 
 
Na področju zasedbe javnih površin je bilo podano pozitivno mnenje glede postavitve nad 
strešice nad vhodom v privatni objekt v Industrijski ulici, pod pogojem  dovoljenja s strani 
Občine Ruše. 
Inšpektor je prejel prijavo zaradi postavitve cvetličnih korit na javno površino. Po razgovoru s 
povzročiteljem, je ta korita prestavil na svojo parcelno mejo. 
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Področje odvajanja odpadnih in padavinskih voda  

 
Na podlagi prijav Nigrada, komunalnega podjetja, d.d., je bilo izdanih 23 ureditvenih odločb, za 
priključitev na  javno kanalizacijo. In sicer 12 za Ruše, 4 Smolnik in 7 za Bistrico ob Dravi. Od 
naštetih so se štirje zavezanci že priključili na javno kanalizacijo, drugim pa še tečejo zakoniti 
roki. 
 
Pri dveh že prej izdanih odločbah za priključitev na javno kanalizacijo je bilo enemu zavezancu 
v Rušah, na njegovo prošnjo izdan sklep o podaljšanju roka; drugemu v Bezeni, ki mu je bil 
enkrat že podaljšan rok pa sklep o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo.Poziv za praznjenje 
greznic je bil poslan šestim zavezancem v Rušah in Bistrici ob Dravi. Vsi so svoje obveznosti 
izpolnili. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je Nigradova evidenca zelo slaba, saj so prijavljali tri stranke v 
Smolniku, ki so že priključene na kanalizacijo, pozive za priklop na kanalizacijo in praznjenje 
greznic pa so pošiljali tudi že nekaj let umrlim  osebam. Te zadeve bo moral izvajalec javne 
službe nujno uskladiti  z veljavno uredbo in tudi z občinskim odlokom, sicer ga bomo morali v 
skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, prijaviti Inšpektoratu RS za okolje in prostor. 
 
Opravljenih je bilo kar nekaj pregledov in razgovorov z zavezancema ki sta oddaljena več kot 
200 metrov od kanalizacijska voda in jima po odloku in državni uredbi, ureditvene odločbe za 
priklop na javno kanalizacijo ni mogoče izdati. Rešitev je možna, da se zaradi ugotovitve 
javnega interesa pri zaščiti vira pitne vode na vodnjaki 1, s strani občine priključitev 
subvencionira ali postavitev male čistilne naprave. Na to temo je bil na občini Ruše z 
direktorico občinske uprave, zadolženimi referenti občine, predstavniki Nigrada in inšpekcijo, 
sklican delovni sestanek, saj je v bližini vodnjaka I., še kar nekaj stanovanjskih hiš, ki niso 
priključene na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. 
 
 
Druge zadeve 

  
V pristojno reševanje so bile IRSOP OE MB – Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in 
prostor Območna enota Maribor, poslane naslednje prijave: 

- nelegalno zgrajeni objekti v Rušah in Bistrici ob Dravi 
- sežiganje nevarnih odpadkov na območju bivše tovarne TDR 
- podirajoča se velika in ne naseljena hiša v Bezeni 

 
Opravljena sta bila tudi dva razgovora pri upravniku UPRA-STAN, d.o.o. Ruše, v zadevah 
vzdrževanja objektov, izvedbe fasad, nad strešic na balkonih in vdora pred stopniščem bloka  v 
Knupleževi ulici, ki je bil nato skupaj z obnovo fasade, saniran. 
 
Opravljen je bil tudi razgovor z direktorjem Mariborskega vodovoda, d.d. in referentom za 
dolženim za Ruše, v zvezi vodo oskrbe občine Ruše in vodnjaka I. 
V občini Ruše je bil sklican sestanek v zadevi obveznega priključevanja na vodovodno omrežje 
zavezancev na Vinski poti, ki imajo izdana vodna soglasje s strani pristojnega ministrstva. Zato 
je po državni uredbi potrebno vsa vodna soglasja najprej preklicati in je po veljavni uredbi za 
izdajo ureditvenih odločb priključevanja na javno vodovodno omrežje pristojen IRSOP OE MB, 
kateremu bo Mariborski vodovod, d.d. posredoval, vse prijave. 
 
Inšpektor Medobčinskega inšpektorata Maribor je aktivno sodeloval v Varnostnem sosvetu 
občine Ruše, Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Ruše in Komisiji za 
reševanje problemov v cestnem prometu SPVCP občine Ruše. 
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini 
Ruše v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 182 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

14 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 23 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 31 

IZDANI SKLEPI 13 

IZDANE ODREDBE 4 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 56 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  1 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 324 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 

V letu 2016 so občinski redarji v občini Ruše s področja varnosti cestnega prometa 

obravnavali 3 prekrške, za katere so izdali globo. Občinski redarji pa so izrekli tudi opozorila 

in sicer v 1 primeru. 

 

Prav tako so občinski redarji obravnavali 2 zapuščeni vozili. 

 

Iz naslova glob je bilo v letu 2016 na račun občine Ruše plačanih 100,00 €. 

 

 
2013 2014 2015 2015 

GLOBA 23 27 4 3 

OPOZORILO 6 9 3 1 

ZAPUŠČENO VOZILO 4 2 1 2 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Ruše izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu 

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

Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti 

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

 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Ruše 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

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

izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih in srednje šole in 

vrtcev, v mestnem parku, v okolici kopališča in pokopališč. Pri nadzoru kršitev niso zaznali, ni 

pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili.  
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OBČINA SELNICA OB DRAVI 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Selnica ob Dravi izhaja iz programa dela 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Selnica ob Dravi ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o 
aktivnostih inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Selnica ob 
Dravi ali pa so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, 
v sklopu katerih so se praviloma štiri krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na območju 
občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor 
zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja 
čistoče na javnih površinah v občini in drugih področjih opredeljenih s predpisi. 
 
 
Področje ravnanje z odpadki, čistoča na javnih površinah 

 
Na področju ravnanja z odpadki so se izvajali redni in kontrolni pregledi, potrebno je bilo 
inšpekcijsko opozorilo stranki v Spodnji Selnici, ki je neustrezno kompostirala. 
Obravnavana je bila prijava odlaganja odpadkov ob zbiralnici ločevanja odpadkov, v naselju 
Selnica. Po večkratnih kontrolnih pregledih kršitev ni bilo več zaznati. 
 
Čistoča na javnih površinah je primerna in ni bilo potrebe po ukrepanju.  
 
 
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah  

 
Občini Selnica ob Dravi je bila izdana  ureditvena odločba za postavitev prometnega ogledala 
na Janževi cesti. 
Prometna preglednost pri nevarnem križišču Janževe ceste – Vodovodne ulice – Vrtne ulice je 
rešena s prometnimi ogledali in prometno signalizacijo. Previdnost voznikov je še vedno 
potrebna, zlasti ko so ogledala zarošena. 
Podano je bilo tudi pisno mnenje, da naj prometno ogleda na križišču Vodovodna – Vrtna ulica, 
ostane. 
Izvajali so se redni inšpekcijski pregledi vzdrževanja občinskih cest in čistoče ob njih, tako v 
naselju Selnica kot tudi v vseh ostalih zaselkih. 
Po prijavi in pregledu je bilo dano opozorilo kršitelju, ki je posegel v cestno telo občinske ceste 
v Sp. Slemenu. Po opozorilu je hlode odmaknil za rob bankine. 
Občini je bilo izdana odredba, da po neurju in spravilu lesa popravi strmo cesto  proti 
podružnični Osnovni šoli na Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Zadeva se je uredila. 
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Po skupnem ogledu, občinskih cest, kjer je vegetacija zarasla v svetli presek ceste, se je 
izvedlo redno vzdrževanje obreza vej in grmovnic v Zg. in Sp. Slemenu. 
Pisno mnenje je bilo podano SPV občine, v zadevi predloga omejitve hitrosti na cesti Ob 
potoku v Selnici, v naselju Črešnjevec ob Dravi in postavitvijo prometnega ogledala v Sp. 
Slemenu. 
 
 
Zelene površine, pokopališka dejavnost 

 
Izvajali so se redni in kontrolni inšpekcijski pregledi pokopališč v  Selnici in na Sv. Duhu na 
Ostrem vrhu. Obe pokopališči sta vzorno vzdrževani in urejeni, kesoni se redno praznijo. 
Samo v enem primeru je bilo potrebno opozoriti, da sta posodi s svečami na pokopališču na 
Sv. Duhu na Ostrem vrhu, že prepolni. 
 
Zelene površine v občini Selnica ob Dravi so bile vzdrževane in čiste. 
 
 
Oglaševanje in zasedba javnih površin 

 
Na področju oglaševanja so se izvajali pogosti pregledi avtobusnih postajališč kjer se 
plakatiranje izvaja le na  starih lesenih avtobusnih nadstrešnicah med tem, ko  na novih 
avtobusnih postajališčih, kršitev plakatiranja ni bilo zaznati. 
 
V enem primeru je bila stranka Ob potoku opozorjena, da  z javne površine, odstrani lesene 
palete, kar je tudi storila. Drugih zasedb javnih površin, brez ustreznih dovoljenj, ni bilo.  
 
 
Področje odvajanja odpadnih in padavinskih voda 

 
Izdano je bilo pisno opozorilo, s pozivom zavezancu, da izprazni greznico. 
Stranka je opozorilo upoštevala. 
Stranka, ki je prijavila, da v Sp. Slemenu sosed spušča odpadne vode v potok, je bila napotena 
na IRSOP – Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Maribor, ki je za zadevo tudi 
pristojna. 
 
 
Druge zadeve 

 
Napis na talni plošči spomenika padlim partizanom Lackovega odreda, v Gradišču na Kozjaku, 
je obnovljen. 
Opravljen je bil pregled obeh podružničnih Osnovnih šol v Gradišču na Kozjaku in Sv. Duhu na 
Ostrem vrhu, v zadevah ravnanja s komunalnimi odpadki in njihovega ločevanja, rednega 
praznjenja greznic in čistoče. Pripomb ni bilo. 
Želje učiteljic, vzgojiteljic, učencev v šolah in otrok v vrtcih so, da šola v Gradišču na Kozjaku 
dobi novo fasado in preplastitev športnega igrišča, šola na Sv. Duhu na Ostrem vrhu pa 
asfaltno ureditev platoja pred šolo in ureditev obeh cest, ki skozi gozd peljeta do šole. 
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini 
Selnica ob Dravi  v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 218 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 1 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 5 

IZDANI SKLEPI  

IZDANE ODREDBE 1 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 12 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 237 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2016 so občinski redarji v občini Selnica ob Dravi s področja varnosti cestnega 

prometa obravnavali 2 prekrška, za katera so izdali globo, enega voznika so pa opozorili. V 

letu 2015 prav tako kot v predhodnih letih občinski redarji niso zaznali problematike 

zapuščenih vozil. 

Iz naslova glob je bilo v letu 2016 na račun občine Selnica ob Dravi plačanih 80,00 €. 

 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 4 1 2 2 

OPOZORILO 8 0 1 1 

 
 

Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Selnica ob Dravi izvajali naloge prometne preventive, predvsem v 

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

Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti 

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

Občinski redarji so med drugim v neposredni bližini osnovne šole izvajali nadzor z namenom 

ugotavljanja pravilnosti prevoza otrok in predvsem ali so otroci pripeti in v otroških sedežih. 

Pri tem kršitev niso zaznali. 

 

 

Varstvo javnega reda in miru v občini Selnica ob Dravi 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

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

izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole in vrtca ter v 

okolici pokopališča in pri gradu Viltuž. Pri nadzoru kršitev niso zaznali. 
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OBČINA STARŠE 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Starše izhaja iz programa dela 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Starše ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih 
inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Starše ali pa so 
bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu 
katerih so se praviloma dva krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pa 
se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor zlasti na 
področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na 
javnih površinah v občini in drugih področjih opredeljenih s predpisi. 
 
Na območju občine Starše so se nadaljevali inšpekcijski postopki, katere je vodila inšpektorica, 
in sicer: 

- Nadaljevanje inšpekcijskega postopka – izvršitev sklepa o dovolitvi izvršbe, odstranitev 
kioska v Marjeti, kar je zavezanec sam storil in se je postopek zaključil, 

 
Na območju naselja Starše je bilo naloženo upravljavcu občinskih cest, da postavi ogledalo 
zaradi zagotovitve preglednosti pri vključevanju na občinsko cesto ter, da se zamenja 
poškodovani prometni znak »Stop«. Ob tem je inšpekcija obravnavala na območju Zlatoličja 
problematiko zastajanja meteornih voda na javni cesti, ki jo je zgradila občina ter tudi prijavo 
odvajanja odpadnih vod iz silosa na občinsko javno cesto.  
 
V naselju Marjeta je bil uveden inšpekcijski postopek zaradi zasedbe občinskega zemljišča – 
travnika z različnim gradbenim materialom. V postopku je bilo ugotovljeno, da obstaja najemna 
pogodba za uporabo tega zemljišča in ker v njej ni opredeljena ne vrsta uporabe, oz. prepovedi 
o omejitvah, se je postopek zaključil, saj ni bilo pravne podlage za nadaljevanje inšpekcijskega 
postopka.  
 
V naselju Zlatoličje  – na gozdni cesti in na travniku v bližini avtoceste Maribor – Ptuj je bila 
odložena večja količina električnih vodnikov, iz katerih je bila odstranjena kovina. 
 
Medobčinski inšpektorat je poizvedoval o odloženih električnih vodnikih tudi na Policijski postaji 
Rače, saj gre za večjo količino in za električne vodnike večjega preseka in je obstajala 
možnost, da je bilo storjeno kaznivo dejanje tatvine, vendar tudi s strani policije ni bilo 
ugotovljeno storilca. Ker gre za »ne komunalne« odpadke, je bila zadeva odstopljena 
pristojnemu inšpektoratu RS za okolje. Sicer pa je bil uveden prekrškovni postopek zaradi 
divjega odlaganja komunalnih odpadkov, ki jih je našel v naravnem okolju Režijski obrat. 
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Na ostalih področjih nadzora, kot je oglaševanje, zasedba javnih površin brez soglasja 
občinske uprave, nedovoljenih posegov na javne ceste, ni bilo zaznati nepravilnosti in v letu 
2016 na teh področjih ni bilo izrečenih inšpekcijskih ukrepov.  
 
Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so  bili v občini 
Starše v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 108 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 1 

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

6 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 1 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU  

IZDANI SKLEPI 3 

IZDANE ODREDBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE 2 

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 3 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 1 

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI 1 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA 1 

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 127 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2016 so občinski redarji v občini Starše s področja varnosti cestnega prometa izvajali 

preventivni nadzor, pri čemer niso izrekali represivnih ukrepov. 

 

Iz naslova sodnih taks je bilo v letu 2016 na račun občine Starše plačanih 30,00 €. 

 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 0 5 2 0 

OPOZORILO 2 3 0 0 

ZAPUŠČENO VOZILO 2 1 0 0 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Starše izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu 

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

Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti 

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

 

 

Varstvo javnega reda in miru v občini Starše 

 
Občinski redarji Medobčinskega redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali nadzore, z 

namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v 

popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev v Staršah in v Marjeti. 

Izvajali pa so tudi nadzore s ciljem preprečevanja vandalizma in kaznivih dejanj na športnem 

parki v Brunšviku in v Zlatoličju. V času nadzorov kršitev niso zaznali.  

 

Z namenom sodelovanja pri preprečevanju kaznivih ravnanj je predstavnik Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva Maribor tudi član Varnostnega sosveta občine Starše. 
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OBČINA SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Tako kot v preteklih letih, je poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Sveta Ana v 
Slovenskih goricah pripravljeno v skladu s programom dela za leto 2016, ki temelji na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter na njegovi podlagi sprejetim 
dogovorom o aktivnostih inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo in 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Sv. Ana ali pa 
so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu 
katerih so se praviloma dva krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pa 
se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor zlasti na 
področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na 
javnih površinah v občini in drugih področjih opredeljenih s predpisi. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je s 1.1.2016, po uveljavitvi nove Uredbe o odvajanju in  
čiščenju komunalne odpadne vode, področje odvajanja odpadnih voda prišlo v pristojnost 
občinskih inšpekcij.  S sprejetjem te uredbe je vlada RS omejila nadzor  Inšpektorata  RS za 
okolje samo na nadzor izvajalca obvezne gospodarske javne službe, vse ostalo pa je 
prepustila občinskim inšpekcijam. Kljub temu na inšpekciji ne pričakujemo večjih težav pri 
izvajanju tovrstnega nadzora, saj inšpekcija v letu 2016 na območju občine Sv. Ana ni 
obravnavala nobene prijave iz tega naslova. 
 
Podobno stanje ugotavlja inšpekcija tudi na drugih področjih inšpekcijskega nadzora iz 
pristojnosti občine. Nekaj letni statistični podatki tako kažejo, da občani  občine Sv. Ana v 
Slovenskih goricah praviloma spoštujejo predpise.  
 
Pred leti je teh kršitev bilo precej več, zlasti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Vendar je vztrajanje na vključenosti vseh gospodinjstev oz. lastnikov stanovanjskih, počitniških 
in tudi poslovnih objektov na območju občine Sv. Ana v Slovenskih goricah v sistem ravnanja z 
odpadki  pripeljalo do tega, da se je divje odlaganje odpadkov zmanjšalo do te mere, da 
inšpekcija v letu 2016 ni obravnavala  nobene tovrstne kršitve.  
 
Enako stanje inšpekcija ugotavlja tudi na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah  v 
naseljih Sv. Ana in Lokavec, ki sta bili tekom leta  redno in zadovoljivo  vzdrževani. 
 
Tudi na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti inšpekcija ugotavlja, da so 
se redna vzdrževalna dela izvajala v skladu s programom letnega vzdrževanja, na splošno, na 
zadovoljivem nivoju. Potrebno pa je poudariti, da je bili vzdrževanje tako imenovane vegetacije 
ob občinskih javnih cestah v občini Sv. Ana v Slovenskih goricah  izvajano  odlično oz. vzorčno 
in na najvišjem nivoju od vseh 18 občin v katerih Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski 
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nadzor. Zaradi takšnega načina izvedbe vzdrževalnih del na cestah inšpekcija ni obravnavala 
nobenih pritožb iz tega naslova.  
 
Bila pa je Gozdnemu gospodarstvu Maribor odrejena sanacija poškodovanih bankin v 
Ledineku v neposredni bližini čistilne naprave, kjer je zaradi podiranja in spravila lesa prišlo do 
povzročitve manjših poškodb bankin. Po izreku ustreznega opozorila  je Gozdno gospodarstvo 
Maribor takoj saniralo poškodbe na bankini. Podoben primer je inšpekcija obravnavala  tudi v 
Žicah, kjer je prav tako zaradi spravila lesa prišlo do manjšega onesnaženja makadamskega 
vozišča z blatom. Tudi v tem primeru je zavezanka, takoj po izreku opozorila, uredila zadevo 
tako, da ni bilo potrebno stopnjevati z izrekom drugih inšpekcijskih ukrepov. 
 
Poleg tega je inšpekcija odredila tudi obrez okrasnega drevja in grmičevja v naselju Ročica, ki 
je zaradi razraščenosti začelo segati v svetli profil ceste z zasebnega zemljišča. Tudi v tem 
primeru je zavezanka v odrejenem roku, na podlagi izrečenega ukrepa, odpravila nepravilnosti. 
Enako je storil tudi zavezanec kateremu je bila odrejena odstranitev koruznice zasajene 
preblizu občinske ceste, ki se je zaradi intenzivne rasti prav tako povesila v svetli profil ceste v 
Krivem vrhu.  
 
Na ostalih področjih izvajanja nadzora ni bilo zaznati kršitev,  
 
Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini 
Sv. Ana v Slovenskih goricah v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 138 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 4 

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

4 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 1 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 3 

IZDANI SKLEPI  

IZDANE ODREDBE 2 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 1 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 152 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 

V letu 2016 so občinski redarji v občini Sveta Ana s področja varnosti cestnega prometa 

obravnavali 2 kršitve. Za eno so izdali plačilni nalog, za eno pa opozorilo. 

 

Iz naslova glob je bilo v letu 2016 na račun občine Sveta Ana plačanih 40,00 €. 

 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 3 2 0 1 

OPOZORILO 8 2 3 1 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

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

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

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

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

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

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

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

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

niso ugotovili. 

 

Občinski redarji so sodelovali tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov osnovnošolcev. 

 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Sveta Ana 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

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

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

nadzoru kršitev niso zaznali. 

 
 
Aktivnosti ob prireditvah 

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

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

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

bližini prireditvenih prostorov. 
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OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Svet Jurij v Slovenskih goricah izhaja iz 
programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter na njegovi podlagi sprejetim 
dogovorom o aktivnostih inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Sv. Jurij ali pa 
so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z  rednimi pregledi, v sklopu 
katerih so se praviloma dva krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pa 
se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor zlasti na 
področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na 
javnih površinah v občini in drugih področjih opredeljenih s predpisi. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je s 1.1.2016, po uveljavitvi nove Uredbe o odvajanju in  
čiščenju komunalne odpadne vode, področje odvajanja odpadnih voda prišlo v pristojnost 
občinskih inšpekcij.  S sprejetjem te uredbe je vlada RS omejila nadzor  Inšpektorata  RS za 
okolje samo na nadzor izvajalca obvezne gospodarske javne službe, vse ostalo pa je 
prepustila občinskim inšpekcijam. Kljub temu na inšpekciji ne pričakujemo večjih težav pri 
izvajanju tovrstnega nadzora, saj inšpekcija v letu 2016 na območju občine Sv. Jurij ni 
obravnavala nobene prijave iz tega naslova. 
 
Podobno stanje ugotavlja inšpekcija tudi na drugih področjih inšpekcijskega nadzora iz 
pristojnosti občine. Tako kot v drugih manjših občinah, nekaj letni statistični podatki kažejo, da 
občani  občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah praviloma spoštujejo predpise.  
 
Pred leti je teh kršitev bilo nekaj več, zlasti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Vendar je vztrajanje na vključenosti vseh gospodinjstev oz. lastnikov stanovanjskih, počitniških 
in tudi poslovnih objektov na območju občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah v sistem ravnanja z 
odpadki  pripeljalo do tega, da se je divje odlaganje odpadkov v naravno okolje zmanjšalo do 
te mere, da inšpekcija v letu 2016 obravnavala  samo par tovrstnih kršitev.  
 
Tako je bila odrejena Kmetijskemu gospodarstvu Meja iz Šentjurja odstranitev popolnoma 
dotrajane in zarjavele cisterne in ostankov žičnega pletiva  v neposredni bližini lovskega doma 
ter, še v dveh primerih na istem območju, odstranitev odpadne PVC folije, ki so jo kmetje 
neustrezno odložili v naravnem okolju.  Razen tega  je bilo na pobudo izvajalca gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sv. Jurij, podjetja Saubermacher 
Slovenija d.o.o. uvedeno nekaj postopkov zaradi vključitve posameznih gospodinjstev v sistem 
ravnanja z odpadki ter dva postopka zaradi odstranitve manjših količin odpadkov. Vsi ti 
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postopki pa so bili zaključeni v najkrajšem času z vključitvijo zavezancev v sistem ravnanja z 
odpadki oz. odstranitvijo odpadkov. 
Tudi na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija ugotavlja bila čistoča na le 
teh, z redno angažiranostjo Režijskega obrata, na zadovoljivem nivoju.  
 
Na področju izvajanja nadzora nad vzdrževanjem in varstvom občinskih javnih cest in poti  
inšpektorat ugotavlja, da so se redna vzdrževalna dela na občinskih javnih cest in poteh tekom 
leta v zimskem in tudi letnem času izvajala v zadovoljivem  obsegu. To dokazuje dejstvo, da 
inšpekcija s strani občanov oz. udeležencev cestnega prometa ni prejela nobene prijave zaradi 
slabega vzdrževanja cest. 
 
Bile pa so obravnavane tri zadeve zaradi odvajanja odpadnih voda na javno cesto na območju 
Zg. Partinja ter dve zadevi zaradi obreza okrasnega grmičevja in živih mej v Žitencah.  Zaradi 
neustrezne obdelave kmetijskih zemljišč in pred vsem zaradi izredno močnih padavin v 
začetku junija 2016 na območju Zg. Partinja pa je bilo v dveh primerih odrejeno čiščenje 
odvodnih jarkov in vozišča. Po izrečenih in izvedenih ukrepih inšpekcije so zavezanci odpravili 
ugotovljene nepravilnosti in zadeve uredili. 
 
Drugih nepravilnosti, na ostalih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti 
občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, inšpekcija ni obravnavala. Potrebno pa je poudariti zelo 
dobro sodelovanje inšpekcije z občinsko upravo, ki je praviloma potekalo   z izmenjavo 
informacij o zaznanih nepravilnostih ob rednih obiskih na sedežu občinske uprave.  
 
Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini 
Sv. Jurij v Slovenskih goricah  v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 128 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 2 

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

2 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 4 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU  

IZDANI SKLEPI 1 

IZDANE ODREDBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE 1 

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV  

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 138 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 

V letu 2016 so občinski redarji v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah s področja varnosti 

cestnega prometa izvajali preventivni nadzor, pri čemer niso izrekali represivnih ukrepov. 

 

 

  2013 2014 2015 2015 

GLOBA 0 0 0 0 

OPOZORILO 1 0 0 0 

ZAPUŠČENO VOZILO 0 1 0 0 

 

 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah izvajali naloge prometne 

preventive, predvsem v smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku 

šolskega leta so tako v okviru Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred 

osnovno šolo skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč. 

 

 

Varstvo javnega reda in miru v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

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

izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole ter okolice 

pokopališč. Nadzori so se izvajali tudi na igriščih ter rekreacijskih površinah, kakor tudi v 

okolici sakralnih objektov ter objektov z značilnostjo spomenika naravne in kulturne 

dediščine. Pri nadzoru kršitev niso zaznali. 

 

Občinski redarji pa so tudi za zagotavljanje varstva varnega reda in miru ter ne nazadnje za 

zagotavljanje varnega in neoviranega prometa izvajali naloge ob občinski prireditvi v mesecu 

aprilu. Kršitev in drugih posebnosti niso beležili. 
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OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Sveta Trojica izhaja iz programa dela za 
leto 2016, kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ 
obveznosti in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja in na 
predvidenih aktivnostih, katere se določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let, 
nedokončanih inšpekcijskih postopkih iz leta 2015, skupnega dogovora o aktivnostih med 
občinsko upravo občine Sveta Trojica in inšpekcijo ter splošnim navodilom občinske uprave 
občine Sveta Trojica tekom leta. 
 
Program inšpekcijskega nadzora je sestavljen iz obravnavanja prejetih prijav o nepravilnostih s 
strani občanov in drugih subjektov ter rednega nadzora na območju občine Sveta Trojica. 
 
 
Področje ravnanje z odpadki in čistoča na javnih površinah 

 
Medobčinski inšpektorat zaradi rednega izvajanja inšpekcijskega nadzora v prejšnjih letih na 
področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ob rednih inšpekcijskih pregledih na nadzorovanem 
območju ni ugotovil večjih nepravilnosti na področju nepravilnega ravnanja z odpadki, saj 
gospodinjstva odpadke vestno ločujejo po posameznih frakcijah in jih odlagajo v primerne 
posode za odpadke. Ob rednih inšpekcijskih pregledih lokacij za ločeno zbiranje odpadkov ni 
bilo ugotovljeno nepravilnosti, saj pooblaščeni izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki na območju občine Sveta Trojica, podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., redno skrbi 
za odvoz ločenih frakcij odpadkov ter redno vzdržuje čistočo na lokacijah za ločeno zbiranje 
odpadkov.  
 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem čistoče na javnih površinah na 
območju občine Sveta Trojica, ob rednih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih in zaznanih 
nobenih kršitev občinskih predpisov, zato, ni bilo potrebno inšpekcijsko ukrepanje, saj je bila 
okolica javnih objektov in ustanov čista in urejena prav tako pa so bile čiste in urejene tudi 
ostale javne površine.  
 
 
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah 

 
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor 
predvsem na področju nad izvajanjem rednega vzdrževanja občinskih cest in poti in nadzor 
nad nedovoljenimi posegi v obcestni svet občinskih cest in poti na območju občine Sveta 
Trojica. Medobčinski inšpektorat je ob rednih inšpekcijskih pregledih občinskih cest in javnih 
poti na področju rednega vzdrževanja ugotovil, da Režijski obrat občine Sveta Trojica, zelo 
dobro opravlja svoje delo, saj so bile občinske ceste in poti dobro vzdrževane, tako, da ni bilo 
potrebno inšpekcijskega ukrepanja.  
 
Medobčinski inšpektorat je nekajkrat uspešno ukrepal z opozorili lastnikom parcel zaradi 
razraščanja vegetacije v obcestni svet občinske ceste v naselju Sveta Trojica in v naselju 
Zgornja Senarska, kjer so lastniki parcel obrezali živo mejo in razraščeno vegetacijo, ki je 
posegala v obcestni svet občinske ceste.  
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V zadevi preprečitve plazenja izkopnega materiala z brežine v naselju Osek, ki se je nevarno 
nagibal na cestni svet občinske ceste je Medobčinski inšpektorat solastniku nepremičnine 
ponovno odredil odstranitev dela nevarnega izkopnega materiala z dela brežine in primerno 
ureditev dela brežine. Ob kontrolnem inšpekcijskem pregledu je bilo na kraju samem 
ugotovljeno, da je solastnik nepremičnine odstranil nevarni izkopni material z dela brežine in 
primerno uredil del brežine s katerega je odstranil nevarni izkopni material.  
 
Na prejeto prijavo glede neustrezne postavitve prometne signalizacije pri spremembi 
prometnega režima občinske ceste Ribiške poti pri Trojiškem jezeru je Medobčinski inšpektorat 
opravil poizvedbo v predmetni zadevi na občinskem uradu občine Sveta Trojica in odredil, da 
spremembo prometnega režima primerno uredijo s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije 
v skladu s pravilnikom o postavitvi prometne signalizacije, opravil pa je tudi razgovor s 
predstavnikoma občine Sveta Trojica v predmetni zadevi, kjer je bilo ugotovljeno, da je občina 
Sveta Trojica že naročila pri projektantski organizaciji strokovno mnenje glede pravilnosti in 
skladnosti postavljene prometna signalizacije pri spremembi prometnega režima in pričela s 
postopkom pridobitev projektne dokumentacije za celostno ureditev spremembe prometnega 
režima.  Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da gre v navedem primeru za 
»eksperimentalno prometno ureditev priključka JP 704 111 (Zg. Porčič-Zg. Senarska) na 
občinsko cesto LC 203 111 (Zg. Senarska-Zg. Ročica), kar je razvidno iz pridobljene 
dokumentacije pridobljene na občini Sveta Trojica. Navedena eksperimentalna prometna 
ureditev navedenega priključka bo veljala do 15.06.2017, v tem času bo upravljavec občinske 
ceste spremljal razmere na predmetnem območju, občina Sveta Trojica pa bo nadaljevala 
aktivnosti za izvedbo celostne in ustrezne ureditve predmetnega priključka.  
 
 
Področje vzdrževanja javnih zelenih površin in pokopališča  

 
Pri inšpekcijskem nadzoru javnih zelenih površin okoli osnovne šole, otroškega vrtca in ostalih 
javnih objektov na območju občine Sveta Trojica, Medobčinski inšpektorat ni ugotovil kršitev, 
saj so bile javne zelene površine redno košene, primerno vzdrževane in lepo urejene.  
 
Ob inšpekcijskem nadzoru pokopališča pri opravljenih rednih inšpekcijskih pregledih, ni bilo 
ugotovljenih kršitev, saj je bilo pokopališče primerno urejeno in vzdrževano, urejena in 
vzdrževana pa je bila tudi okolica pokopališča. Zaradi navedenega ni bilo potrebno 
inšpekcijsko ukrepanje. 
 
 
Področje oglaševanja in plakatiranja 

 
Ob rednem opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju nedovoljenega plakatiranja in 
nepravilnega oglaševanja  predvsem po avtobusnih nadstrešnicah na območju občine Sveta 
Trojica ob inšpekcijskih pregledih ni bilo zaznanih in ugotovljenih kršitev, zato ni bilo 
potrebnega inšpekcijskega ukrepanja, saj je bilo obstoječe oglaševanje in plakatiranje 
izvedeno v skladu z občinskim predpisom.  
 
 
Ostalo   

 
Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave prijaviteljev in tudi prijave prevzete 
na sedežu občine Sveta Trojica ter s predstavniki občinske uprave občine Sveta Trojica 
uspešno sodeloval in sproti reševal nastalo problematiko. 
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah  v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in 
postopki 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 122 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

1 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 1 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 3 

IZDANI SKLEPI  

IZDANE ODREDBE 2 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 11 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 140 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2016 so občinski redarji v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah s področja 
ustavljanja in parkiranja vozil izvajali preventivne aktivnosti, pri čemer niso izrekali represivnih 
ukrepov.  
 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 1 4 0 0 

OPOZORILO 0 2 0 0 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Sveta Trojica goricah izvajali naloge prometne preventive, 

predvsem v smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so 

tako v okviru Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo 

skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč. 

 

 

Varstvo javnega reda in miru v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

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

izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole in vrtca s 

športnim igriščem in igrali ob vrtcu, v okolici jezera v trojici in pri LD Dobrava. Pri nadzoru 

kršitev niso zaznali. 

 

Enkrat mesečno so občinski redarji izvajali skupne koordinirane akcije s policisti Policijske 

postaje Lenart. 

 

 

Aktivnosti ob prireditvah 

 
Občinski redarji so na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah bili prisotni ob 

prireditvah izvedenih ob občinskem prazniku in pa ob izvedbi obeh tradicionalnih prireditev 

»kvatrnica«. Pri tem so skrbeli za varen in neoviran promet, predvsem s preprečevanjem 

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

prireditvenih prostorov. 
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OBČINA ŠENTILJ 

 
 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata 

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Šentilj izhaja iz programa dela 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2016 in temelji  na: 

- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih 
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na 
območju občine Šentilj ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih 
inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter 

- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2015 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Šentilj ali pa so 
bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi rednimi 
pregledi, v sklopu katerih so se praviloma štiri krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na 
območju občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   
nadzor zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, 
vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in drugih področjih opredeljenih s predpisi. 
 
 
Ravnanje z odpadki 

 
Področje nadzora nad ravnanjem z odpadki obsega nadzor nad odlaganjem odpadkov v 
naravno okolje, nepravilnim ravnanjem (predvsem ustreznim ločevanjem odpadkov) 
uporabnikov na izvoru, vključenosti uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki in predajo 
odpadkov izvajalcu ravnanja z odpadki.   
 
V letu 2016 Medobčinski inšpektorat na področju ravnanja s komunalnimi odpadki ni ugotavljal 
večjih nepravilnosti. Posamezni primeri so se reševali v zakonsko določenih rokih in so bili vsi 
v tekočem letu zaključeni. 
 
V inšpekcijskem postopku so bili uvedeni postopki v naselju Šentilj, kjer je bil opravljen pregled 
gostinskega lokala, kjer se je ugotovilo, da ima lokal premajhen volumen posod za zbiranje 
odpadkov, zato so se odpadki odlagali v dodatnih vrečah ob posodah za odpadke.  
 
V »Poličkem lesu« je bil uveden postopek zaradi odlaganja odpadkov v naravno okolje.  
 
V sodelovanju z družbo Saubermacher in občinsko upravo občine Šentilj se je nadaljevalo 
sodelovanje pri nadzoru neprimernega ravnanja z odpadki, oz. odlaganja odpadkov izven 
dovoljenih mest.  Večjih nepravilnosti ni bilo zaznati in sklepna ugotovitev na področju ravnanja 
z odpadki na območju občine Šentilj je, da je zadovoljivo urejeno, da so praktično vsi 
zavezanci vključeni v sistem ravnanja z odpadki, da zavezanci in izvajalci primerno ravnajo z 
odpadki. 
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Ceste in javne površine  

 
Medobčinski inšpektorat je v letu 2016 vodil razne inšpekcijske postopke s področja občinskih 
cest in varovanja varnega odvijanja prometa. Pravna podlaga za ukrepanje je Zakon o cestah, 
Občinska Odlok o občinskih cestah in Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Pravilnik o načinu 
označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, Pravilnik o 
projektiranju cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 
 
V Zg. Velki je bil uveden postopek zaradi domnevnega odvajanja voda na javno cesto. V 
postopku je bilo bilo ugotovljeno, da gre za podzemne vode, katere se stekajo iz zasebnega na 
zasebno zemljišče in ni ogrožena javna cesta, zato se je inšpekcijski postopek zaključil.  
 
Prav tako je bilo ugotovljeno, da v naselju Vranji vrh izteka podtalna, predvsem po deževnem 
obdobju, v muldo ob občinski cesti podtalna voda. Ker teče voda izključno po urejeni muldi, ne 
predstavlja nevarnosti za odvijanje prometa. 
 
Medobčinski inšpektorat je obravnaval problematiko večje onesnaženosti občinske ceste v 
naselju Štrihovec, kjer je zaradi posegov na zemljišču nad občinsko cesto, deževje naneslo 
večjo količino blata in zemlje. Upravljavcu občinske ceste je bilo odrejeno, da se cesta očisti in 
izpere, saj je nanešen material predstavljal oviro v prometu.  
 
V zimskem obdobju je Medobčinski inšpektorat izvajal nadzor nad izvajanjem zimske službe. 
Samo izvajanje zimske službe je bilo v letu 2016 v skladu s predpisi, tako da ni bilo potrebnega 
inšpekcijskega ukrepanja, tudi prijav s strani uporabnikov javnih površin ni bilo.  
 
Po koncu zimske sezone je bilo opravljenih več inšpekcijskih pregledov stanja občinskih javnih 
cest in poti, ter stanja prometne signalizacije,  kjer so bile ugotovljene razne manjše poškodbe 
na voziščih in bankinah, predvsem razpoke in manjše udarne jame, ki so nastale kot posledica 
zmrzali v zimskem času.  
 
Stanja občinskih cest in prometne signalizacije na območju občine Šentilj je na splošno dobro, 
je pa opaziti trend padanja tako pri vzdrževanju kot obnavljanju cest. Takšno stanje je podobno 
tudi v večini občin v Sloveniji, kot tudi pri cestah v upravljanju države. Zagotovo je to posledica 
tudi finančnega stanja na vseh področjih, kjer večjih investicij v cestno infrastrukturo 
regionalnih in občinskih cest praktično ni več in je večji del proračunov občin namenjen 
predvsem vzdrževanju stanja.  
 
 
Ostala področja inšpekcijskega nadzora 

 
Pri opravljanju nadzora nad vzdrževanjem čistoče javnih površinah je splošna ugotovitev, da je 
stanje dobro in primerno urejeno, tako pri okolici javnih objektov in ustanov, kot tudi ostalih 
javnih površin, kar je posledica tudi aktivnosti režijskega obrata občine Šentilj. 
 
Podobno stanje je na pokopališčih, kje ob inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti. Povečan obseg odlaganja odpadkov (embalaže sveč, cvetja ..) je bilo zaznati ob 
dnevu spomina na mrtve, vendar ni bilo zaznati nepravilnega odlaganja odpadkov izven posod 
za odpadke.  
 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju oglaševanja je bilo ugotovljeno, da so se 
predvsem po posameznih avtobusnih nadstrešnicah občasno pojavljali razni plakati in oglasi. 
Zato je inšpektorat kršitelje opozoril in jih seznanil z občinskim predpisom v smeri 
preprečevanja nedovoljenega plakatiranja in oglaševanja.  
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Na območju naselja Sladki vrh je bil uveden inšpekcijski postopek vključitve objekta na javno 
kanalizacijsko omrežje, kateri v letu 2016 še ni zaključen.  
 
V oktobru in novembru je bilo opravljenih več pregledov pokopališč, saj se v času pred dnevom 
spomina na mrtve poveča količina odpadkov na pokopališču, vendar ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti, saj so se odpadki s pokopališč redno odvažali.  
 
Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so  bili v občini 
Šentilj v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2016 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 113 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  

ZAPISNIK ALI POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. 
ČLEN ZIN) 

4 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 2 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU  

IZDANI SKLEPI 2 

IZDANE ODREDBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 18 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 148 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2016 so občinski redarji v občini Šentilj s področja varnosti cestnega prometa izvajali 

preventivne aktivnosti, ob tem pa so izrekli tudi 3 plačine naloge za nepravilno parkiranje 

vozil. Obravnavali so tudi 2 primera zapuščenih vozil. 

 

Iz naslova glob je bilo v letu 2016 na račun občine Šentilj plačanih 60,00 € za globo iz 

predhodnega obdobja. 

 

 
2013 2014 2015 2016 

GLOBA 2 10 0 3 

OPOZORILO 7 0 0 0 

ZAPUŠČENO VOZILO 3 0 0 2 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Šentilj izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu 

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

Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti 

hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč. 

 

Občinski redarji so izvedli tudi nekaj skupnih koordiniranih akcij s policisti Policijske postaje 

Šentilj. 

 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Šentilj 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

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

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

Šentilju, Ceršaku in Sladkem vrhu. Nadzori so se izvajali tudi na igriščih ter rekreacijskih 

površinah, v okolici gasilskih ter ostalih društvenih domov in objektov, pomembnih za 

občane, kakor tudi v okolici sakralnih objektov ter objektov z značilnostjo spomenika naravne 

in kulturne dediščine. Pri nadzoru kršitev niso zaznali.  
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         5 

OBČINA SVETA ANA         

       Občinski svet 

              
Številka: 007-1/2017  
Datum: 4. 4. 2017 
 
 
 

 
 

PREDLOG  
 

O D L O K A 

o urejanju naselij  

v Občini Sveta Ana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 110/2002 s spremembami) ter 6. in 15.  člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 39/2010 in 107/2010 ter MUV, št. 6/2014)  se sprejme odlok, kot je predložen. 
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         06 
OBČINA SVETA ANA                                                                                            

       Občinski svet 
 

 
Številka: 41009-01/2017 

Datum: 12. 4. 2017 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 

 

PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2016 
 

 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

1. SKLEP: 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS št., 79/1999, 124/2000, 

79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSDPO, 

109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 112011-UPB4 (14/2013 popr.)) in 15. člena Statuta 

Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014 ) je Občinski 

svet Občine Sveta Ana na 13. redni seji, dne 12. 4. 2017 sprejel Zaključni račun proračuna 

Občine Sveta Ana za leto 2016 po vsebini in obliki, kot je predlagan. 
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Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS št., 79/1999, 124/2000, 

79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSDPO, 

109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 112011-UPB4 (14/2013 popr.)) in 15. člena Statuta 

Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014 ) je Občinski 

svet Občine Sveta Ana na 13. redni seji, dne 12. 4. 2017 sprejel  

 

ZAKLJUČNI RAČUN  

PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2016 

 

1. člen 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016. 

 

2. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 je realiziran v naslednjih zneskih: 
 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   

KONTO NAZIV ZNESEK V EUR 

   

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.246.030 

   

 Tekoči prihodki (70+71) 1.833.840 

70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.543.700 

700 Davki na dohodek in dobiček            1.433.458 

703 Davki na premoženje                  69.495      

704 Domači davki na blago in storitve                31.856                   

706 Drugi davki 8.891 

   

71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)               290.141 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 47.623      

711 Takse in pristojbine                   3.500  
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712 Globe in denarne kazni                 1.302       

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 83.642                     

714 Drugi nedavčni prihodki 154.074     

   

72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 43.321 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog                        0        

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  

 

43.321 

 

73 Prejete donacije (730+731) 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

   

74 Transferni prihodki (740+741) 368.868 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 368.868 

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

   

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.353.486 

   

40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 721.776 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 231.786 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 34.896                          

402 Izdatki za blago in storitve                430.839     

403 Plačila domačih obresti                  191  

409 Rezerve 24.065                          

   

41 Tekoči transferi  (410+411+412+413)                690.933 

410 Subvencije 0                        

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                510.086      

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                32.097     

413 Drugi tekoči domači transferi                148.749  

   

42 Investicijski odhodki (420) 913.427 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6913.427 
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43 Investicijski transferi (430) 27.350 

430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 24.476 

431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

 

2.874                         

   

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI 

            PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
-107.456 

 

   

   

 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 

   

 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 103.675 

   

50 Zadolževanje (500) 103.675 

500 Domače zadolževanje 103.675 
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 VIII. ODPLAČILO DOLGA  66.667 

   

55 Odplačilo dolga (550) 66.667 

   

550 Odplačilo domačega dolga 66.667 

   

 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

(I. +IV. +VII. –II.-V.-VIII.) 

- 70.448 

 

   

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
 

37.008 

   

 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) 107.456 

   

 XII.  SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 

PRETEKLEGA LETA 

302.427 

 

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna in njihova razdelitev sta zajeta v bilanci 

prihodkov in odhodkov, računov finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del 

zaključnega računa.  

4. člen 

 

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

 

 

Številka: 41009-01/2017 

Datum: 12. 4. 2017 

 

 

        Silvo SLAČEK  

                            Župan  
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1. UVOD 

 

Zaključni račun občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna) je 
akt občine, ki je pripravljen v skladu z 96. členom Zakona o javnih financah in upoštevaje 
strukturo poračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge 
prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine. Zaključni račun proračuna sestavljajo 

splošni del
1
, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene s 6. členom Navodila 

o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna, predvsem pa: 
 

1. poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih 
uporabnikov;   

2. podatke iz bilance stanja in   
3. pojasnilo odstopanj.  

 

1.1. Pravne podlage 

 
Podlaga za izdelavo prej naštetih računovodskih izkazov in za izvrševanje proračuna v letu  
2016 je naslednja zakonodaja: 

 

 Zakon o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF; Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 


30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09),  

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


 Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1; Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 

Odl.US:  U-I-43/96, 56/99 Odl.US: U-l- 43/99, 61/99 Odl.US: U-I-233/97, 89/99 
Odl.US: U-I-359/98, 119/02 Odl.US: U-I-165/00-7, 40/03 Odl.US: U-I-256/00-6, 90-
2005, 32/06- UPB1, 123/06-ZFO-1), 

 Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov ( Uradni list RS, št. 
43/00),

 Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list, RS št. 97/01)

 

 
1
 Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi: 

1. bilanca prihodkov in odhodkov,   
2. račun finančnih terjatev in naložb,   
3. račun financiranja.   
V splošnem in posebnem delu proračuna se v posameznih stolpcih prikažejo vsaj:  
1. realizacija proračun preteklega leta,   
2. sprejeti proračun,   
3. veljavni  proračun,   
4. razlika ( veljavni – realizacija)   
5. indeks med realiziranim in veljavnim proračunom   
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 Zakon o računovodstvu (v nadaljevanju: ZR; 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 in 104/11), 


 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 114/06, 138/06, 120/07, 
112/09, 58/10 in 97/12), 


 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 
in 94/14), 


 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), 


 drugi računovodski predpisi in računovodski standardi, ki veljajo za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 
 interna navodila Občine Sveta Ana, 
 in druge pravne podlage (razvid v prilogi). 

 

Osnovni sistemski zakoni, ki določajo finančno in računovodsko poslovanje občin imajo 

začetek v letih 1999, 2000 in 2001. V navedenih letih se je izvajala reforma javnih financ v 

Republiki Sloveniji. V tem obdobju so bili na tem področju sprejeti zakonski in podzakonski 

akti in metodološke novosti, ki so pomembni za uveljavitev reforme javnega financiranja in za 

pripravo proračunov. Bistveni zakoni, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi proračuna in 

pri pripravi zaključnega računa so Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, 

Zakon o računovodstvu. Zakon o računovodstvu s podzakonskimi akti, ki je začel veljati 

1.1.2000 pa je skupaj z Zakonom o javnih financah prinesel novosti pri pripravi zaključnega 

računa proračuna lokalnih skupnosti. 

 
Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje občine še statut občine, odloki 
in pravilniki sprejeti na občinskih svetih Občine Sveta Ana. 

 

Občina Sveta Ana je pri pripravi proračuna za leto 2016 upoštevala makroekonomska stališča 

Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin kot pri podatkih za 

izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil 

izračun primerne porabe in njegova realnost. 
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Proračun Občine Sveta Ana za leto 2016 je bil sprejet na 2. redni seji občinskega sveta dne 

19.12.2014, objavljen pa je bil dne 31.12.2014 v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 

29/2014. Sprejeti proračun za leto 2016 je predvideval skupne prihodke v višini 2.461.755 € 

in skupne odhodke v višini 2.416.037 €. Planirano je bilo, da se presežek v višini 66.667 € iz 

bilance prihodkov in odhodkov nameni za odplačilo dolga v višini 66.667 €. 

 
V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun 
prilagoditi. To smo uredili z rebalansi proračuna. 

Z rebalansom proračuna (1)
2
 so bili predvideni prihodki v višini 2.580.204 € in odhodki v 

višini 2.919.639 € ter odplačila dolga v višini 66.667 €. Primanjkljaj sredstev se je pokrival s 
stanjem sredstev na računu konec preteklega leta v višini 302.427 € in z zadolževanjem v 
višini 103.675 €. 

Z rebalansom proračuna (2)
3
 so bili predvideni prihodki v višini 2.638.204 € in odhodki v 

višini 2.977.639 € ter odplačila dolga v višini 66.667 €. Sprememba stanja sredstev na računu 
v višini 302.427 € in zadolževanje v višini 103.675 €. 

Z rebalansom proračuna (3)
4
 so bili predvideni prihodki v višini 2.325.929 € in odhodki v 

višini 2.665.364 € ter odplačila dolga v višini 66.667 €. Sprememba stanja sredstev na računu 
v višini 302.427 € in zadolževanje v višini 103.675 €. 

 

Pri pripravi zaključnega poročila smo upoštevali predvsem navodila in pojasnila, ki jih je 

Ministrstvo za finance posredovalo v zvezi z evidentiranjem poslovnih dogodkov, poleg tega 

pa smo upoštevali tudi vse predpise, ki se nanašajo na finančno-materialno poslovanje 

proračunskih uporabnikov. 

 

1.2. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun   

 

Proračun Občine Sveta Ana je za leto 2016 je bil oblikovan na podlagi usmeritev – 

kvantitativnih izhodišč in lastni oceni javnofinančnih tokov, ki so bila posredovana 

pripravljavcem (Navodila za pripravo finančnih načrtov za leto 2015 in 2016 z dne 

22.10.2014). Ministrstvo za finance je dne 13.10.2014 posredovalo občinam predhodne 

podatke o prihodkih občine za financiranje primerne porabe, tj. izračun primerne porabe. Pri 

izračunu je bila upoštevana povprečnina določena v 46. členu Zakona o izvrševanju proračuna 

Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13,9/14-ZRTVS-1A, 25/14-

ZSDH-1 in 38/14), v višini 525 €. 

Za pripravo rebalansov proračuna so bila upoštevana navodila Ministrstva za finance, ki so 

bila poslana dne 14.12.2015. V skladu s sprejetim ZIPRS1617 je bila določena povprečnina za 

leto 2016 v višini 522 €.  

 

 

 

 

______________________ 
2
 MUV, št. 2, z dne 5.2.2016 

3
 MUV, št. 7, z dne 14.4.2016 

4 
MUV, št. 24, z dne 10.11.2016 
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2. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA  

 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS št., 79/1999, 124/2000, 

79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSDPO, 

109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 112011-UPB4 (14/2013 popr.)) in 15. člena Statuta 

Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014 ) je Občinski 

svet Občine Sveta Ana na 13. redni seji, dne 12. 4. 2017 sprejel  

 

ZAKLJUČNI RAČUN  

PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2016 

 

1. člen 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016. 

 

2. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 je realiziran v naslednjih zneskih: 
 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   

KONTO NAZIV ZNESEK V EUR 

   

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.246.030 

   

 Tekoči prihodki (70+71) 1.833.840 

70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.543.700 

700 Davki na dohodek in dobiček            1.433.458 

703 Davki na premoženje                  69.495      

704 Domači davki na blago in storitve                31.856                   

706 Drugi davki 8.891 

   

71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)               290.141 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 47.623      
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711 Takse in pristojbine                   3.500  

712 Globe in denarne kazni                 1.302       

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 83.642                     

714 Drugi nedavčni prihodki 154.074     

   

72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 43.321 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog                        0        

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  

 

43.321 

 

73 Prejete donacije (730+731) 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

   

74 Transferni prihodki (740+741) 368.868 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 368.868 

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

   

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.353.486 

   

40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 721.776 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 231.786 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 34.896                          

402 Izdatki za blago in storitve                430.839     

403 Plačila domačih obresti                  191  

409 Rezerve 24.065                          

   

41 Tekoči transferi  (410+411+412+413)                690.933 

410 Subvencije 0                        

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                510.086      

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                32.097     

413 Drugi tekoči domači transferi                148.749  

   

42 Investicijski odhodki (420) 913.427 



 

 
11 

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6913.427 

   

43 Investicijski transferi (430) 27.350 

430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 24.476 

431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

 

2.874                         

   

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI 

            PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
-107.456 

 

   

   

 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 

   

 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 103.675 
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50 Zadolževanje (500) 103.675 

500 Domače zadolževanje 103.675 

   

 VIII. ODPLAČILO DOLGA  66.667 

   

55 Odplačilo dolga (550) 66.667 

   

550 Odplačilo domačega dolga 66.667 

   

 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. 

+IV. +VII. –II.-V.-VIII.) 

- 70.448 

 

   

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
 

37.008 

   

 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) 107.456 

   

 XII.  SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 

PRETEKLEGA LETA 

302.427 

 

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna in njihova razdelitev sta zajeta v bilanci 

prihodkov in odhodkov, računov finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del 

zaključnega računa.  

4. člen 

 

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

 

 

Številka: 41009-01/2017 

Datum: 12.4.2017 

 

 

        Silvo SLAČEK  

                            Župan  
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3. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA 

PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU  

3.1. Prihodkovna stran bilance  - obrazložitev planiranih odhodkov 

Realizirani prihodki v letu 2016 so manjši od prvotno predvidenih (za 3,4 %). Višina 
realizacije prihodkov (zajemajo tudi najeti kredit) je 2.349.705 €. Najmanjši prilivi so bili v 
mesecu februarju ter največji v mesecu decembru. 
 
Graf 1: Dinamika prihodkov v letu 2016 

 
 
Celotni odhodki občinskega proračuna so bili lani realizirani v manjšem obsegu, kot so bili 
predvideni s planom proračuna. Skupaj so odhodki (zajemajo tudi odplačilo glavnice) znašali  
2.420.153 €. Mesečna dinamika proračunskih odhodkov je v primerjavi s prihodki bolj 
neenakomerna. 
 
Graf 2: Dinamika odhodkov v letu 2016 

 
 

Poraba se je dvignila v mesecu marcu in je bila v naslednjih mesecih bolj enakomerna, 

izstopala pa je v mesecu novembru (18 %) in decembru (28 %). Poraba se je prilagajala med 

drugim tudi prilivom, ti pa so bili prav v mesecu decembru najvišji (14 %). 

 

 

Iz naslednje tabele in grafa je razvidna mesečna pokritost odhodkov s prihodki. 
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Graf 3: Pokritost odhodkov s prihodki 

 

 

Globalna bilanca prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov kaže, da je proračun za 
leto 2016 zaključen s proračunskim primanjkljajem (proračunskim deficitom) v višini 70.448 
€, kateri se pokrije s presežkom iz preteklih let. 
 
Pregled realizacije bilance prihodkov in odhodkov, računa terjatev in naložb ter računa 
financiranja za leto 2016 je prikazan v splošnem delu proračuna.  
Prejemki in izdatki proračuna za leto 2016 po posameznih ekonomskih namenih so prikazani 
tako, da so iz tabele razvidni realizacija, sprejeti proračun za leto 2016 (rebalans št. 3), 

veljavni proračun s spremembami (prerazporeditve, novi konti) in realizirani proračun 
preteklega leta. Končna uskladitev proračuna (velja za izdatke), v kateri so upoštevani prenosi 
skladno s 5. členom Odloka o proračunu za leto 2015, je upoštevana v prikazu stolpca 
veljavni proračun. 
V nadaljevanju podajamo podrobnejšo informacijo o realizaciji proračuna po posameznih 
osnovnih kategorijah prihodkov in odhodkov v letu 2016. 

 

Konti skupine 70 – davčni prihodki 
Davčni prihodki so bili realizirani v višini 1.543.700 € (2015: 1.456.122 €) in so dosegli 
planirano vrednost, saj so bili realizirani v 101,2 %. Predstavljajo večji delež v realiziranih 
prihodkih leta 2016, in sicer 68,7 %. Najpomembnejši davčni vir je dohodnina (konto 7000)-
odstopljeni vir občinam v okviru davkov na dohodek in dobiček (podskupina 700), ki je bila v 
tem obdobju realizirana v višini 1.433.458 € (2015: 1.359.200 € ) in je bila enaka planirani 
(100,0 %). 

 
Med davki na premoženje – konto 703 – je bilo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
realizirano v višini 47.275 € (2015: 44.806 €) oziroma v višini 99,5 % planirane vrednosti. 
Nadomestilo je uvedeno z odlokom, odmerja (z odločbo), obračuna in pobira pa ga Finančna 
uprava RS na podlagi evidenc, ki jih ima občina. V tej skupini je tudi davek na premičnine, tj. 
davek od premoženja na posest plovnih vozil – konto 7031, davek na dediščine in darila – 
konto 7032 in davek na promet nepremičnin in finančno premoženje – konto 7033. Prvi je 
realiziran v višini 98,6 %, davek na promet nepremičnin in finančno premoženje je realiziran 
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pod planom (198 %) in tudi davki na dediščine in darila so v tej skupini pod planom (232,7 
%). Priliv je odvisen od dejanskega obsega prometa nepremičnin, zato je prihodke iz tega 
naslova težko planirati vnaprej. Davki na premoženje (brez nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča), tj. od stavb, prostorov za počitek in rekreacijo, plovnih objektov in davki na 
dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, pa skupaj 
predstavljajo le 1 % vseh realiziranih prihodkov proračuna leta 2016. Davki so uvedeni z 
zakonom o davkih občanov, odmerja (z odločbo), obračuna in pobira pa jih Finančna uprava 
RS. 

 

Domače davke na blago in storitve – konto 704  
V to skupino davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve – konto 7044, kamor 
spada davek na dobitke od iger na srečo. Tudi ta davek je uveden z zakonom o davkih 
občanov, plača pa ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 
15 % od vrednosti dobitka. Igralci na srečo so imeli v tem obdobju nekoliko več sreče, saj je 
njihova realizacije napram planu dosegla 97,7 %. 

 

Drugi davki na uporabo blaga in storitev – konto 704 
V to skupino spadajo: turistična taksa, komunalna taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih 
cest in priključna taksa. V tej podskupini prihodkov je zelo pomemben prihodek od okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je realiziran v višini 
30.204 €. To je taksa, ki jo pobira in vplačuje podjetje AGJ iz Lenarta. Taksa je realiziran v 
višini 99 %. 
 

Drugi davki – konto 706  

Na kontu 7060 drugi davki so evidentirani prihodki, ki predstavljajo plačila davčnih 

zavezancev, ki so še na dan 31.12. nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po 

podkontih prihodkov posamezne vrste dajatev. 

   

Konti skupine 71 - nedavčni prihodki (brez taks, pristojbin in denarnih kazni) 
Poleg virov, ki so zajeti v primerni porabi, pa Občina Sveta Ana razpolaga še z drugimi viri, 
tj. z udeležbo na dobičku javnih podjetij (občina je lastnik delnic v Mariborskem vodovodu 
d.d.). Planiranih je bilo 300 €, v letu 2016 Mariborski vodovod ni izplačal dividend.  
Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 47.623 € € in so v globalu prihodkov 
predstavljali 2,2 %. Realizacija je nekoliko pod planirano vrednostjo (74%). Prihodki se 
nanašajo na najemnine

5
 , zakupnine in podeljene koncesije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Najemnine od poslovnih prostorov in stanovanj, športnih objektov, za kmetijska zemljišča in od 
infrastrukture itd. 
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Sledijo takse in pristojbine v višini 94,6 % načrtovane vrednosti. Načrtovanje prihodkov od 
glob in denarnih kazni je okvirno, realizacija pa v višini 71 % načrtovane vrednosti. Obe 
kategoriji sta odvisni od zunanjih dejavnikov, na katere občina nima direktnega vpliva. 

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v skupni višini 83.641 € oziroma 109 %  
načrtovane vrednosti, nanašajo se na plačila razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih 
in plačili staršev in vplačila vzdrževanja pokopališča. 

 

Drugi nedavčni prihodki pa so prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od prispevkov za 
uporabo storitev pomoč na domu, prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika, 
prihodki od refundacij javnih del, prihodki od zamudnih obresti od komunalnih prispevkov in 
so doseženi v višini 154.074 €, oziroma 89 % planirane vrednosti. 

 

Konti skupine 72 – kapitalski prihodki 
Prihodki so bili realizirani v višini 43.321 € oziroma 40 % od planirane vrednosti. V celotnih 

realiziranih prihodkih pa predstavljajo dober 2 %. Prodali smo dve stavbni zemljišči v 

Kremberku, tri v Zgornji Ročici in zemljišče v Žicah za katero je bila v mesecu novembru 

vplačana varščina. Prodaja stvarnega premoženja je odvisna od številnih okoliščin, ki trenutno 

vladajo na trgu nepremičnin, ki vplivajo na možnosti prodaje in ostalih javnofinančnih 

omejitev, zato je bilo njihovo natančno planiranje oteženo. 

 

Konti skupine 74 – transferni prihodki 
Ti prihodki se nanašajo na prejeta sredstva drugih javnofinančnih institucij in v celotnih 
realiziranih prihodkih predstavljajo 16,4 % delež, realizirani pa so bili v višini 368.869 € ali 
99,3 % od planiranih. Predstavljajo jih prejeta sredstva iz državnega proračuna – konto 
7400, 7401. Gre za sofinancerska sredstva posameznih ministrstev, ki so namenjena za 
določena dela – predvsem investicijska. 
V okviru transfernih prihodkov opazimo, da do večjega odstopanja v primerjavi z realizacijo 
ne prišlo. Nekoliko manjša realizacija je na kontu druga prejeta sredstva iz državnih 
proračunov za tekočo porabo na katerem so evidentirana sredstva za sofinanciranje izvajanja 
javnih del, financiranje družinskega pomočnika, financiranje skupne javne uprave.

 

Za projekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo je občina prejela 68.902 € sredstev s 

strani Občine Lenart.
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Tabela 1:   Doseženi prihodki po vrstah za leto 2016 

    Indeks 
  Veljavni proračun Realizacija real.16/ 
 PRIHODKI  2016 2016 VP16 

70 Davčni prihodki 1.525.245 1.543.700 101,2 
71 Nedavčni prihodki 320.438 290.141 90,6 

72 Kapitalski prihodki 108.867 43.321 39,8 
74 Transferni prihodki 371.379 368.869 99,3 

 SKUPAJ 2.325.929 2.246.030 96,6 

 

Graf 4: Primerjava prihodkov po skupinah 

 
 
Dohodnina se je v našem proračunu za leto 2016 realizirala v višini 1.433.458 € in je 
predstavljala 63,8 % delež v globalu prihodkovne bilance. 

Naslednja tabela prikazuje finančno odvisnost
6
 Občine Sveta Ana v preteklih letih. 

 

Tabela 2: Finančna odvisnost občine od državnega proračuna v letih 2006-2016 
Zap.    

št. VRSTA PRIHODKOV Znesek v € Delež v % 
1 Vsi prihodki proračuna v letu 2006 1.504.277,25 100 

 Transferni prihodki 984.781,34 65 
 Finančna izravnava 797.988,65 53 
 Namenski prihodki iz državnega proračuna 186.792,69 12 

2 Vsi prihodki proračuna v letu 2007 1.937.998,64 100 
 Transferni prihodki 336.871,78 17 
 Finančna izravnava 116.043,00 6 
 Namenski prihodki iz državnega proračuna 220.830,78 11 

 
6 V ta sklop namenskih prihodkov sodijo: sofinanciranje investicij s strani države v skladu s IV. poglavjem 

zakona o financiranju občin in sredstva, pridobljena na razpisih resornih ministrstev. Zakon je v drugem 
odstavku 21. člena zakona določil, da se dodatna sredstva zagotavljajo v višini šestih odstotkov skupne 
primerne porabe občin. Višina sredstev za posamezno občino je odvisna od: prihodka občine iz solidarnostne 
izravnave (20%), dolžine občinskih cest in javnih poti (30%), površine občine v obmejnem območju (10%), 
omejenih naravnih dejavnikov (20%), območja Nature 2000 (10%) in redkosti poseljenosti (10%). Z zakonom 
je določen namen porabe, stroški, ki jih zakon šteje za upravičene stroške ter postopek porabe. 
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3 Vsi prihodki proračuna v letu 2008 3.253.629,41 100 
 Transferni prihodki 1.183.763,39 36 
 Finančna izravnava 124.439,00 4 
 Namenski prihodki iz državnega proračuna oz. proračuna EU 1.059.324,39 32 

4 Vsi prihodki proračuna v letu 2009 3.141.852,63 100 
 Transferni prihodki 1.242.170,73 40 
 Finančna izravnava 248.043,00 8 
 Namenski prihodki iz državnega proračuna oz. proračuna EU 994.127,73 32 

5 Vsi prihodki proračuna v letu 2010 2.737.224,93 100 
 Transferni prihodki 724.428,83 40 
 Finančna izravnava 0 0 
 Namenski prihodki iz državnega proračuna oz. proračuna EU 724.428,83 40 

6 Vsi prihodki proračuna v letu 2011 2.794.031,50 100 
 Transferni prihodki 485.864,72 17 
 Finančna izravnava 94.523,00 3 
 Namenski prihodki iz državnega proračuna oz. proračuna EU 391.341,72 14 

7 Vsi prihodki proračuna v letu 2012 3.000.881,78 100 
 Transferni prihodki 641.846,58 21 
 Finančna izravnava 33.594,00 1 
 Namenski prihodki iz državnega proračuna oz. proračuna EU 608.252,58 20 

8 Vsi prihodki proračuna v letu 2013 2.746.567,02 100 
 Transferni prihodki 567.533,48 20 

 Finančna izravnava 144.270,00 5 

 Namenski prihodki iz državnega proračuna oz. proračuna EU 423.263,48 15 
9 Vsi prihodki proračuna v letu 2014 2.803.892,39 100 

 Transferni prihodki 629.250,33 22 
 Finančna izravnava 0 0 

 Namenski prihodki iz državnega proračuna oz. proračuna EU 629.250,33 22 
10 Vsi prihodki proračuna v letu 2015 2.150.108,24 100 

 Transferni prihodki 458.670,09 21 
 Finančna izravnava 239.729,00 11 
 Namenski prihodki iz državnega proračuna oz. proračuna EU 281.941,09 10 

11 Vsi prihodki proračuna v letu 2016 2.246.029,85 100 
 Transferni prihodki 368.868,80 16 

 Finančna izravnava 170.859,00 8 

 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 68.902,35 3 

 
Občina je z novim načinom financiranja postala manj odvisna od sredstev državnega proračuna, saj je 
finančna izravnava po letu 2007 izrazito padla.  

 
VEČJA ODSTOPANJA MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM – 
prihodki (2. točka 9. člena navodila) 

 

V primeru, da se pojavi odstopanje od sprejetega načrta, je v 5. členu Odloka o proračunu županu 

dano pooblastilo, da sme odstopanja urediti s prerazporeditvijo. Tovrstne prerazporeditve se ne 

nanašajo na nove namene, ki jih je treba v proračun uvrščati z rebalansom. Prav tako se te pravice 

porabe nanašajo zgolj na odhodkovno stran bilance. Le-te bodo pojasnjene v nadaljevanju, kjer 

pojasnjujemo odstopanja med doseženimi oz. nedoseženimi planiranimi prihodkovnimi oz. 

odhodkovnimi postavkami. Prihodki proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 so bili planirani v 

višini 2.325.929 € in doseženi v višini 2.246.030 €, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 99,6 %.  
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Tabela, ki sledi, prikazuje največja odstopanja pod oziroma nad planom v bilanci prihodkov. 

 

Tabela 3: Odstopanja prihodkov-pod/nad planom 
 NAJVEČJA ODSTOPANJA REALIZACIJE     

 
PLANA OD PLANA PRORAČUNA ZA 

LETO     

 2016     

 Naziv konta 

Veljavni 

proračun 2016 
Realizacija 

2016 Indeks Razlika 

    

real.16/ 

VP16 
VP16-

real.16 

 1 2 3 4 5 
 POD/NAD PLANOM     

70 DAVČNI PRIHODKI 1.525.245 1.543.700 101,2 +18.455 

700 Dohodnina 1.433.458 1.433.458 100 0 

703 Davki na premoženje 59.564 69.495 116,7 +9.931 

704 Domači davki na blago in storitve 32.223 31.856 98,9 -367 
706 Drugi davki 0 8.892 0 +8.892 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 320.434 290.141 90,6 -30.297 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 65.046 47.623 73,2 -17.423 

711 Takse in pristojbine 3.700 3.500 94,6 -200 

712 Globe in druge denarne kazni 1.840 1.302 70,8 -538 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 76.800 83.641 108,9 +6.842 

714 Drugi nedavčni prihodki 173.052 154.074 89 -18.978 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 108.867 43.321 40 -65.546 

 Prihodki od prodaje zemljišč in     

722 neopredmetenih osnovnih sredstev 108.867 43.321 40 -65.546 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 371.379 368.869 99,3 -2.510 
 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     

740 institucij 371.379 368.869 99,3 -2.510 
 SKUPAJ PRIHODKI 2.325.930 2.246.030 96,6 -79.899 

 

Prihodki v letu 2016 so bili v globalu realizirani pod predvideno višino, ob tem so bila znotraj 

prihodkov nekoliko večja odstopanja od načrtovanih po posameznih kategorijah. 

Prihodki so bili doseženi pod planom zaradi naslednjih vzrokov: 

 večji izpad sredstev je na skupini nedavčni prihodki (odstopanje je predvsem na 
najemninah gospodarske infrastrukture, saj občina za leto 2016 ni izdala računa 
Mariborskemu vodovodu), 

 izpad sredstev je na skupini drugi nedavčni prihodki (načrtovali smo komunalni 
prispevek, katerega bi zaračunali v primeru prodaje zemljišč v Lokavcu)


 večji izpad denarnih sredstev je tudi na postavki kapitalski prihodki, ki je vezana na 

povpraševanje s strani kupcev (odstopanje v višini 65.546 € predvsem zaradi neprodanih 
stavbnih zemljišč). 
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3.2. Odhodkovna stran bilance - obrazložitev planiranih odhodkov 

 
Po bilančnih shemah se tokovi odhodkov in drugih izdatkov izkazujejo v bilanci odhodkov, ki 
obsega: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. 
 
Realizirani odhodki Občine Sveta Ana so v proračunu za leto 2016 prikazani iz ekonomskega 
in vsebinskega vidika. Odhodki so prikazani na dva načina, in sicer po namenu in po 
uporabnikih (posamezna področja in znotraj njih tudi po posameznih proračunskih 
uporabnikih). Skladno z ekonomsko klasifikacijo so planirani odhodki razvrščeni v skupine, 
podskupine in konte. Skupine odhodkov so oštevilčene z dvomestno številko, podskupine s 
trimestno in konti z štirimestno oziroma šestmestno številko. 

 

Realizacija  odhodkov  proračuna  v  Bilanci  prihodkov  in  odhodkov  za  leto  2015  znaša 

2.353.486 €, kar predstavlja 88,3 % planiranih odhodkov. To je realizacija glede na veljavni 

proračun, kar pa sicer ne pomeni realizacije izvršenih nalog iz proračuna v enakem deležu. 

Podatek v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam pove, da so nekatere naloge realizirane v 

celoti, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2017
7
. 

 
Konti skupine 40 - tekoči odhodki 
Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov 
zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroške materiala in 
drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila 
domačih obresti in sredstva izločena v rezerve. 

 

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače in druge izdatke 
zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve. Poleg teh 
vključujejo tudi plačila obresti in sredstva rezerv. Realizirani so bili v višini 721.776 €. 
Tekoči odhodki so bili glede na veljavni proračun 2016 realizirani v 91,5 % deležu in so 
vključevali: 
 
Tabela 4: Tekoči odhodki v letu 2016  

  Veljavni   
  proračun Realizacija Indeks 
 TEKOČI ODHODKI 2016 2016 real.16/VP16 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 235.651 231.786 98,4 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 36.261 34.896 96,2 

402 Izdatki za blago in storitve 492.419 430.839 87,5 

403 Plačila domačih obresti 249 191 76,6 

409 Sredstva izločena v rezerve 24.065 23.604,00 92,5 

 SKUPAJ 788.645 721.776 91,5 

 

Podrobno so po posameznih nosilcih oziroma dejavnostih posamezni nameni tekočih 
odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna. V največjem deležu se nanašajo na stroške 
delovanja občinskih organov in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške v zvezi z 
upravljanjem z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine 
po različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe. 

 
7
 Na dan 31.12.2016 je Občina Sveta Ana je na skupini kontov 21,22,23,24, Kratkoročne obveznosti izkazovala 

saldo v višini  176.889 €. 
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Konti skupine 41 - tekoči transferi 
Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali 
storitve. Tekoči transferi so bili v letu 2015 realizirani v višini 596.504,24 € oziroma 97,9%. Največji 
obseg sredstev je bil namenjen drugim tekočim transferjem in sicer največ izvajalcem javnih služb s 
področja družbenih dejavnosti (šola, vrtec, knjižnica). 

 

Tabela 5: Tekoči transferi 

 

Konti skupine 411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Prejemniki takih nepovratnih sredstev so posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva) in ta 
sredstva se izkazujejo kot transferi posameznikom in gospodinjstvom (darilo ob rojstvu otroka v 
višini 4.050 € , prevozi otrok v šolo v višini 38.147 €, denarna nagrada dijakom in študentom v višini 
2.650 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini  113.672 €, plačilo razlike med ceno programov in 
plačili staršev v vrtcih v višini 320.938 €, izplačila družinskemu pomočniku v višini 29.956 € in 
sredstva za plačilo pogrebnih stroškov v višini 673 €). 

 

Konti skupine 412 - transferi neprofitnim organizacijam 
Prejemniki teh sredstev so bile neprofitne organizacije, katerih cilj ni bil pridobivanje dobička, zato 
so se tovrstna sredstva izkazala kot transfer neprofitnim organizacijam. Višina realizacije teh sredstev 
je 32.097 € oz. 93,8 %. 

 

Konti skupine 413 - drugi tekoči domači transferi 
Kadar pa so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači 
transferi; prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb, sredstva prenesena ožjim 
delom lokalnih skupnosti ter najobsežnejše tekoče transfere, tj. tekoče transfere v javne zavode in 
druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim 
zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in 
storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju 
družbenih in komunalnih dejavnosti). Višina realiziranih sredstev 148.749 €. 

 
Tekoči transferi predstavljajo eno večjih skupin proračunskih odhodkov in so bili realizirani v 
višini 690.933 €. Realizacija je dosegla 98,4 veljavnega proračuna za leto 2016. 

 

Konti skupine 42 -investicijski odhodki 
Na kontih skupine 42 smo realizirali plačila namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, 
novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. 
Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine. Investicijski odhodki so v 
globalu proračuna realizirani v višini 913.427 €. 

 

 

  Veljavni   
  proračun Realizacija Indeks 
 TEKOČI TRANSFERI 2016 2016 real.16/VP16 

 Transferi posameznikom in    
411 gospodinjstvom 517.284 510.086 98,6 

 Transferi neprofitnim    
412 organizacijam 34.224 32.097 93,8 

413 Drugi tekoči domači transferi 150.712 148.750 98,7 

 SKUPAJ 702.219 690.933 98,4 
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Konti skupine 43 - investicijski transferi 
Na kontih skupine 43 smo plačevali izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so 
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali 
gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za 
investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili realizirani v višini 
27.350 € in so bili transferirani v investicije na področju šolstva, varovanja okolja in 
požarnega varstva. 

 

 
VEČJA ODSTOPANJA MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM 
– odhodki (2. točka 9. člena navodila)-pojasnilo odstopanj odhodkov-tabela 6 
 
Tabel 6: Odstopanja odhodkov-pod planom 

  
Veljavni 

proračun 2016 

Realizacija 

2016 Indeks Razlika 

 Naziv konta   

real.16/ 

VP16 

VP16-

real.16 

 1 2 3 4 5 

      

40 TEKOČI ODHODKI 788.645 721.776 91,5 -66.869 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 235.651 231.786 98,4 -3.865 

401 Prispevki delodajalca za soc. varnost 36.261 34.896 96,2 - 1.365 

402 Izdatki za blago in storitve 492.419 430.839 87,5 -61.580 

403 Plačila domačih obresti 249 191 76,6 -58 

409 Sredstva izločena v rezerve 24.065 24.065 100 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 702.219 690.933 98,4 -11.288 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 517.284 610.086 98,6 -7.197 

412 Transferi neprofitnim organizacijam 34.224 32.097 93,8 -32.097 

413 Drugi tekoči domači transferi 150.712 148.749 98,7 -1.962 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.145.170 913.427 79,8 -231.743 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.145.170 913.427 79,8 -231.743 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 29.330 27.350 93,3 -1.980 

 Investicijskih transferi pravnim in fizičnim osebam,     

431 ki niso proračunski uporabniki 26.456 24.476 92,5 -1.980 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.874 2.874 100 0 

 SKUPAJ ODHODKI 2.665.364 2.353.486 88,3 311.878 
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Odhodki proračuna so v letu 2016 realizirani v višini 2.353.486 € oz. v višini 88,3 % 
veljavnega proračuna, kar pa sicer ne pomeni realizacije izvrševanja nalog iz proračuna v 
navedeni višini. Podatek v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam namreč pove, da so 
nekatere naloge realizirane, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2017. 
 
V nadaljevanju pa še nekaj pojasnil z vidika funkcionalne porabe, ki je podrobneje pojasnjena 
v posebnem delu proračuna (po uporabnikih oz. področjih). 

 

Pojasnila odstopanj znotraj področja po programski klasifikaciji ter po uporabnikih posebej ne 
predstavljamo, saj so razlike zelo majhne. Razlike oziroma dodatna pojasnila z ekonomskega 
vidika poiščemo v posebnem delu proračuna. 
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3.3. Proračunski presežek /primanjkljaj 

 

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi planirani prihodki 
občinskega proračuna in skupnimi planiranimi odhodki za leto 2016. V skladu z realizacijo 
prihodkov in odhodkov je realiziran presežek odhodkov nad prihodki v višini 107.456 € 
(razlika med prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov).  
 

3.4. Račun finančnih terjatev in naložb 

 
V računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo gibanja sredstev.  
 

3.5. Račun financiranja 

 
V sprejetem proračunu smo planirali odplačilo kredita v višini 66.667 €. 

Realizirana odplačila dolga so v letu 2016 znašala 66.667 €, za najet kredit izgradnja vrtca in 

športne dvorane pri Slovenskem regionalnem razvojnemu skladu. 

V proračunu za leto 2016 smo planirali tudi dolgoročno zadolževanje pri  MGRT v višini 

103.675 €. Realizacija je v enaki višini kot je bilo planirano v proračunu (103.675 €).  

 

3.6. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih 

 
Pregled prihodkov in prejemkov in odhodkov in izdatkov proračuna Občine Sveta Ana za leto 
2016. 

 

Tabela 7: Proračunske bilance 

Bilanca 
Prihodki in Odhodki in 

 

prejemki izdatki  

 
 

    

    

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 2.246.030 2.353.486 
 

    

B - Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 
 

    

C - Račun financiranja 103.675 66.667 
 

    

SKUPAJ 2.349.705 2.420.153 
 

    

Zmanjšanje sredstev na računu 2016  70.448 
 

    

 
 
Stanje na računih predstavlja praviloma prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega 
leta. Le-ti pokrivajo razliko med prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem 
letu in predstavljajo osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna, tako da je 
proračun izravnan in uravnotežen.  
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4. POROČILO  O  SPREJETIH  UKREPIH  ZA  URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA 

IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 40. ČLENOM ZJF
8
 

 
V letu 2016 so pri izvajanju proračuna nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba 
proračun prilagoditi. To smo uredili z rebalansi, in sicer se je to zgodilo v februarju, aprilu in 
novembru 2016. 

 

5. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM 

V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF  

 

Teh sprememb ni bilo. 

 

6. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM 

PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE OZIROMA OBČINSKE 

ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF
9
 

 
Teh sprememb ni bilo. 

 

7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN 

REZERVE 

7.1. Splošna proračunska rezervacija 

 

V proračunu se del predvidenih sredstev ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 

rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se uporabila za nepredvidene 

namene, za katere v proračunu nismo zagotovili dovolj sredstev in za namene za katere se je 

med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in jih pri pripravi 

proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Poraba sredstev na omenjeni postavki je izvršena v 

skladu z 9. členom Odloka o proračunu Občine Sveta Ana po sklepu župana Občine Sveta 

Ana. S temi sredstvi smo reševali ali omilili nepredvidene težave na področjih in zadevah, ki 

niso bile znane ob pripravi proračuna in zato niso bile vključene v proračun. Sredstva so se 

prerazporedila na ustrezno proračunsko postavko. Sredstva so bila dodeljena v višini 5.050 € 

za sledeče namene: 
 
 
 
 
 

 

8Ukrepi za uravnoteženje proračuna: začasno zadrževanje izvrševanje proračuna in rebalans proračuna. 
 

9(1) Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno 
poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju 
sredstev odloča vlada oziroma župan. 
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Tabela 8: Koriščenje proračunske rezervacije 

 

Naziv proračunske postavke Znesek Opis 

Stroški dela občinske uprave    400,00 Zaradi izplačila regresa za letni dopust. 

Stroški službenih vozil-RO  280,00 

Za popravilo vetrobranskega stekla na 

službenem avtomobilu. Na podlagi 

zavarovalne police so se sredstva 

refundirala.  

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, društva,…  10,00 

Sredstva so se namenila za financiranje 

najemnine za prostore katere uporablja 

Javni sklad. 

Obrtna cona 1.300,00 

Ob izvedbi asfaltne ceste v industrijski coni 

je bilo potrebno položiti električno cev in 

postaviti 3 kom kandelabrov za javno 

razsvetljavo. 

Vzdrževanje javne razsvetljave in poraba električne 

energije za javno razsvetljavo  1.500,00 

Sredstva so se zagotovila za vzdrževanje 

javne razsvetljave. 

Nakup zemljišč 1.000,00 

Sredstva so se namenila za plačilo davka na 

promet z nepremičninami. 

Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek  150,00 

Sredstva so se namenila za pogodbeno 

vzdrževanje čistilne naprave Ledinek. 

Plačila vrtcu 410,00 

Prerazporedili smo sredstva za plačilo 

razlike med ceno programov v vrtcih in 

plačili staršev.  

 

7.2. Proračunska rezerva  

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine  Sveta Ana je za leto 2016 smo v sredstva 
rezerv Občine Sveta Ana izločili 24.065 €.  
V letu 2016 smo koristili sredstva rezerv za:  

 sanacijo hiše Peserl Antona iz Zg. Bačkove (hiša je bila potrebna nujnega čiščenja po 
požaru, sanacijo dimnika in izvedbo lesene konstrukcije za ostrešje),  

 delno kritje računa ob večji količini izliva pitne vode Mernik Ivanu , Lokavec 25, 

 izdelavo tehničnega geodetskega načrta in enostavnega sanacijskega elaborata s 

predlogom sanacije in izdelavo popisa del za projektno oceno vrednostni za kmetijsko 

zemljišče parc. št. 430/5 k.o. Zg. Ščavnica, lastnik Nikl Silvo.   

 

Tabela 9: Rezerva 

 

OBLIKOVANJE REZERV  
  

Stanje sredstev rezerv 1.1.2016 0 
I.  Oblikovanje sredstev rezerv 24.064,76 
II.  Poraba sredstev rezerv 11.407,88 
III. Stanje sredstev rezerv na koncu leta 2016 12.656,88 
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8. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV 

 
Vse prerazporeditve so zajete v koloni veljavni proračun. Na podlagi 5. člena Odloka o 
proračunu Občine Sveta Ana za leto 2016 je bil župan pooblaščen, da v skladu z zakonom v 
okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev, če s tem ni bistveno ogroženo 
izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. 

 

Tabela 10: Prerazporeditve  

 

Postavka/konto iz 

katerega se 

razporeja 

Znesek Opis prerazporeditve 
Postavka/konto na 

katerega se razporeja 

42302/40900 400,00 Zaradi izplačila regresa za letni 

dopust 

40601/400100 

40601/400203 20,00 Sredstva so se zagotovila za 

regresiranje prehrane med delom. 

40601/400202 

40601/401001 20,00 Prerazporeditev se je opravila zaradi 

izplačila sredstev za premije KDPZ 

zaposlenim. 

40601/401500 

 

42302/409000 280,00 Za popravilo vetrobranskega stekla 

na službenem avtomobilu. Na 

podlagi zavarovalne police so se 

sredstva refundirala.  

40614/402301 

 

42302/409000 10,00 Sredstva so se namenila za 

financiranje najemnine za prostore 

katere uporablja Javni sklad. 

41803/402099 

 

40621/41330250 30,00 Prerazporeditev smo opravili zaradi 

zagotovitev sredstev za 

sofinanciranje javnih del po 

programu VDC Polž. 

40621/41330249 

42302/409000 1.300,00 Ob izvedbi asfaltne ceste v 

industrijski coni je bilo potrebno 

položiti električno cev in postaviti 3 

kom kandelabrov za javno 

razsvetljavo. 

41613/42040001 

 

42302/409000 1.500,00 Sredstva so se zagotovila za 

vzdrževanje javne razsvetljave. 

41305/40229906 

41305/420501 50,00 Opravila se je prerazporeditev 

sredstev zaradi izgradnjo javne 

razsvetljave v naselju Zg. Ročica. 

41305/42040131 

42302/409000 1.000,00 Sredstva so se prerazporedila za 

plačilo davka na promet z 

nepremičninami. 

41609/4206005 

42302/409000 150,00 Sredstva so se namenila za 

pogodbeno vzdrževanje čistilne 

41512/402503 
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 naprave Ledinek.  

42302/409000 410,00 Prerazporedili smo sredstva za 

plačilo razlike med ceno programov 

v vrtcih in plačili staršev. 

41901/411921 

41907/411900 2.255,00 Prerazporedili smo sredstva za 

plačilo razlike med ceno programov 

v vrtcih in plačili staršev. 

41901/411921 

41829/402500 135,00 Sredstva smo prerazporedili za 

plačilo stroškov čistilnega material 

in storitev  v športni dvorani. 

41829/402001 

40617/401001 60,00 Opravili smo prerazporeditev 

znotraj proračunske postavke, zaradi 

nakupa službenih oblek javnim 

delavec. 

40617/402100 

 
 
   

9. PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV
10

 IZ PRETEKLEGA 

LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF (3. točka 9. člena navodila) 

 

44. člen Zakona o javnih financah omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska 
sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Stanje na transakcijskem računu konec leta 2016 
je bilo 250.864 €. Stanje sredstev na posameznih namenskih prihodkih se v celoti namensko 
prenese v leto 2017, in sicer: 

 

- sredstva iz naslova požarne takse se v višini 4.574 € (za l. 2014), 4.087 € ( za l. 2015)  in 

4.528 € (za l. 2016) se prenesejo v leto 2017, 

- sredstva prihodkov od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo oskrba s pitno vodo se 

v višini 18.656 € prav tako prenesejo v leto 2017. 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10

 Namenska sredstva pomenijo izjemo glede načela periodičnosti proračuna, saj ZJF omogoča, da se namenska 
sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo namensko v proračun za tekoče leto. 
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Tabela 11: Gibanje vseh namenskih sredstev  

 

 Stanje na Prihodki  Stanje 
Opis 1.1.2016 2016 Odhodki 31.12.2016 

Požarna taksa 8.661,00 4.528,00 0,00 13.189,00 

Taksa za obremenjevanje voda 0,00 30.204,37 257.001,51 -226.797,14 

Stanovanjsko področje 1.885,10 3.066,22 105.048,39 -100.097,07 

Gozdne ceste 0 34,54 1.713,27 -1.678,73 

Turistična taksa-turizem 0 93,90 4.850,00 -4.540,00 

Prihodki od najemnin za gospodarsko 
javno infrastrukturo oskrba s pitno vodo     

 0 28.153,75 9.497,26 18.656,49 

Prih. od prodaje stvarnega premoženja  24.919,48 43.320,56 163.676,00 -95.435,96 

     

 

 preostanek nenamenskih sredstev v višini 219.018 € se prenese v leto 2017.
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10. PLAČILA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU 

S 46. ČLENOM ZJF (4. točka 9. člena navodila) 

 
Pojem »obveznosti iz preteklih let« je treba razumeti v najširšem pomenu. To so lahko 

obveznosti, ki so zapadle v plačilo že v preteklem letu, te pa iz različnih razlogov niso bile 

plačane v breme proračuna preteklega leta ali celo predhodnih let. Lahko pa gre tudi za 

obveznosti, ki so bile prevzete obveznosti v preteklih letih pa v tekočem letu zapadejo v 

plačilo. Ob koncu leta 2016 je Občina Sveta Ana v bruto bilanci na skupini kontov 22 

izkazovala saldo v višini 107.836 €. Glavni vzrok povečanja v primerjavi s preteklim letom 

je pogodbeno določilo v pogodbi o izgradnji večstanovanjskega objekta, da bo občina 

plačala posamezne situacije do višini 80% vrednosti opravljenih del, 20% pa bo zadržala.   

Večino zapadlih evidentiranih obveznosti, ki so bile izkazane v proračunskih knjigah so bile 

poravnane v začetku tekočega leta, tj. leta 2017. 

 

Ob koncu leta 2016 je bilo evidentiranih v bruto bilanci 176.890,84 € (2015: 134.472,83 €)  
ne zapadlih obveznosti. 

11. VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT 

NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF (5. točka 9. 

člena navodila) 

 

Občina v letu 2016 v proračun ni vključevala novih obveznosti na podlagi 41. člena ZJF. 

12. VIŠINA IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH 

REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI 

NEPOSREDNEGA UPORABNIKA (6. točka 9. člena navodila) 

 
Tudi v letu 2016 Občina Sveta Ana ni izdala niti unovčila poroštev javnih podjetij in javnih 
zavodov. 
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13. REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH 

UPORABNIKOV 

 

V skladu z 8. členom Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih uporabnikov proračuna 

je obrazložitev posebnega dela proračuna sestavljena iz poročila o realizaciji finančnega načrta 

neposrednega uporabnika in poslovnega poročila neposrednega uporabnika, ki vključuje tudi 

poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. 

13.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika vsebuje obrazložitev 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika vsebuje obrazložitev: 

 posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine izdatkov iz 

1. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava ( Uradni list RS, št. 86/99, 110/99 in 23/00), pri čemer je poseben 

poudarek na obrazložitvah posameznih vrst namenskih sredstev,  

 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, 

 prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF, 

 plačil neporavnanih obveznostih iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF, 

 vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom 

ZJF in  

 višin izdatkov in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev 

iz pristojnosti neposrednega uporabnika. 

Ker je občina Sveta Ana enovita uprava, ki nima notranjih oddelkov, ki bi bili predlagatelji finančnih 

načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ne pripravlja posebej poročilo o realizaciji 

finančnega načrta neposrednega uporabnika, temveč so ustrezne dodatne obrazložitve (iz druge, 

tretje, četrte, pete in šeste alineje zgoraj) vključene v obrazložitev splošnega dela zaključnega računa. 

13.2. Poslovno oročilo 

13.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunskega uporabnika, 

glavnih programov in podprogramov 

 
A-BILANCA ODHODKOV 

1 0  -  O B ČI NS K I  S VE T           5 . 7 1 6 , 2 3  €  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske uporabe zajema dejavnost izvršilnih (župan in podžupan) in zakonodajnih 

organov (občinski svet in komisije občinskega sveta) na ravni občine. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

0101 – Politični sistem  

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva, potrebna za delovanje občinskega sveta in njegovih komisij, plačo 

župana in podžupana ter sredstva za financiranje političnih strank po določilih Zakona o političnih 

strankah. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je izvajanje vseh tistih nalog, ki jih imajo občinski funkcionarji kot izvoljeni 

predstavniki ljudstva. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na ravni 

lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami uresničuje četni program. Izkazati 

se mora tudi pri odločanju ter poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in 

občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta      5.716,23 € 

Opis podprograma 

Znotraj dejavnosti občinskega sveta so realizirana sredstva na proračunskih postavkah delovanje 

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

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

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Ustava Republike Slovenije 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Zakon o financiranju občin  

 Zakon o lokalnih volitvah 

 Zakon o političnih strankah 

 Poslovnik občinskega sveta Občine Sveta Ana 

 Občinski odloki in pravilniki 

 

Dolgoročni cilji programa 

Sprejem proračuna in zaključnega računa občine, prostorskih aktov in razvojnih planov občin, 

sprotne uskladitve statuta in poslovnika z veljavno zakonodaj, odločanje o odtujitvi občinskega 

premoženja, spremljanje in usklajevanje dejavnosti javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je 

občin. Aktivno sodelovanje svetnikov pri delu občinske uprave z namenom čim bolje izvajanje nalog 

občinske uprave na vseh področjih razvoja in dela občine.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Glavni letni cilj v tem proračunskem letu so bili usmerjeni k izvajanju aktivnosti v okviru 

dolgoročnih ciljev. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni cilji kvantitetno in učinkovito delovanje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 

Pokazatelj doseganja zastavljenih ciljev je v realizaciji zastavljenih nalog in programov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

S sredstvi smo ravnali gospodarno. 

 

10101 – Sejnine občinskega sveta in odborov 

V okviru delovanja občinskega sveta in odborov so realizirana sredstva za sejnine v višini 4.150,53 € 

in izdatki za reprezentanco v višini 65,70 €.  

10102 - Financiranje političnih strank 

Višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank je bila v letu 2016 realizirana v višini 

1.500,00 €.  

  

20 - NADZORNI ODBOR                   1.473,79 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Predmetno področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 

Glede na navedeno so planirana sredstva namenjena za pokrivanje stroškov razporejanja 

javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in bančnih storitev ter stroškov za delovanje 
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nadzornega odbora občine. Preko kontrole delovanja občinske uprave, ki jo izvaja nadzorni odbor 

kot najvišji organ nadzora občine, se skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja 

občine. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

 Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi, Zakon o lokalni 

samoupravi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Finančne uprave RS za zavode, 

sklade in lokalne skupnosti. 

0203 – Fiskalni nadzor       

Opis glavnega programa  

Glavni program zajema delovno področje nadzornega odbora občine. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje učinkovitega nadzora nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev in 

celovito delovanje občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  

Nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo sredstev je bil zagotovljen s stani Nadzornega 

odbora Občine Sveta Ana.  

 

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora                 1.473,79 € 

 
Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije članov 

nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javen porabe v občini, ki nadzira 

pravilnost in smotrnost njegovega poslovanj. Je neodvisen organ, ki v okviru svojih pristojnosti 

izvaja zlasti naslednje naloge: 

 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, 

 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 

 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o javnem naročanju 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Zakon o financiranju občin 

 Statut občine Sveta Ana  

 Poslovnik o delu nadzornega odbora  

 Pravilnik o obveznih sestavnih poročil nadzornega odbora 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Z ustreznimi nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonsko ter 

gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Nadzorni odbor se je redno sestajal in s svojimi ugotovitvami in predlogi prispeval k učinkovitemu, 

preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni cilj, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v 

poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in poročila bodo kazalec za doseganje 

zastavljenih ciljev.  
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Nadzorni odbor je spremljal izvajanje ukrepov na podlagi ugotovitev preteklih nadzorov in spremljal 

poslovne občine preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njenem poslovanju. 

 

20201 – Sejnine za nadzorni odbor 

Znotraj te proračunske postavke so realizirana sredstva, ki so bila potrebna za delovanje nadzornega 

odbora gre za izplačilo sejni v višini 1.473,79 €.  

 

3 0  –  ŽUP A N             6 4 . 2 4 5 , 4 9  €  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske uporabe zajema dejavnost izvršilnih (župan in podžupan) in zakonodajnih 

organov (občinski svet in komisije občinskega sveta) na ravni občine. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

0101 – Politični sistem  

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva, potrebna za delovanje občinskega sveta in njegovih komisij, plačo 

župana in podžupana ter sredstva za financiranje političnih strank po določilih Zakona o političnih 

strankah. 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je izvajanje vseh tistih nalog, ki jih imajo občinski funkcionarji kot izvoljeni 

predstavniki ljudstva. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na ravni 

lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami uresničuje četni program. Izkazati 

se mora tudi pri odločanju ter poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in 

občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov                      57.486,76 €  

Opis podprograma 

Podprograma zajema sredstva za delovanje župana in podžupana. Župan je organ občine, ki 

predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in statutu 

občine. Svojo funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. Občinskemu svetu predlaga v sprejem 

proračun občin, rebalans, zaključni račun ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. 

Župan imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev 

občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Je odredbodajalec za vsa področja in odgovoren za 

izvrševanje celotnega proračuna. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

 Zakon o uravnoteženju javnih financ 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Statut občine 

 Poslovnik občine 

 

Doseženi cilji podprograma 

Skrb za razvoj občine, predstavitev in zastopanje občine, usmerjanje in nadzor občinske uprave, 

objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta, priprava proračuna, zaključnega računa, 

odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta, skrb za izvrševanje proračuna. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih  

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi. 

 

Letni cilji podprograma 

Učinkovito delovanje župana in podžupan. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Cilji so bili doseženi na vseh področjih. 

 

30100 -  Plače poklicnih funkcionarjev  

Na tej proračunski postavki so bila realizirana sredstva za plače in prispevke, ki pripadajo županu za 

profesionalno opravljanje funkcije. Realizirana so sredstva v višini 45.454,87 €. 

30102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 

Za reprezentanco župana in stroške seminarjev so bili realizirani odhodki v višini 6.638,22 €. 

30103 – Nadomestilo plače podžupana 

Znotraj te proračunske postavke so realizirani odhodki  v višini 4.180,83 € za nepoklicno opravljanje 

funkcije podžupana. Podžupanu pripada nadomestilo v višini 20 % plače 34. plačnega razreda.   

30105 – Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana 

Realizacija prevoznim stroškom na službenih poteh je v letu 2016 zanašala 1.212,84 €.  

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Predmetno področje je zelo široko in se nanaša na delo več institucij. Zajema dejavnosti, ki jih 

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

področju kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storite, obveščanja domače in 

tuje javnost, izvedbo protokolarnih dogodkov in razpolaganja ter upravljanja z občinskim 

premoženje. V okviru navedenega so obravnavane vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno 

funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah in Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 

prostori. 

0403- Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za izvedbo načrtovanih dogodkov kot so; zlate poroke, jubileje občanov, 

dodeljevanje nagrad nadarjenim dijakom in študentom in s tem dodatna motivacija za izobraževanje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  

Zastavljeni cilji so bili doseženi z obiski občanov in podelitev nagrad dijakom in študentom na 

občinski proslavi. 

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov      6.758,73 € 

Opis podprograma  

V programu so zajeta sredstva za izvajanje protokolarnih zadev in posameznih drugih prireditev 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi 
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Dolgoročni cilji podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov v skladu s pričakovanji občanov in dodatna motivacija dijakom in 

študentom ob izobraževanju. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvedeni so bili vsi obiski občanov, ki so v letu 2016 praznovali okroglo obletnico (po 85 let) in 

izplačane so bile nagrade dijakom in študentom za posebne uspehe in dosežke, ki so se prijavili na 

razpis. 

 

Letni cilji podprograma 

Zagotavljanje pogojev za doseganje dolgoročnih ciljev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Zastavljeni cilji so bili doseženi z izvedbo raznih dogodkov in prireditve. 

 

30401 – Nagrada dijakom in študentom 

Ob praznovanju občinskega praznika so se podelile denarne nagrade nadarjenim dijakom in 

študentom za posebne uspehe in dosežke pri učnem uspehu. Sredstva se podeljujejo na podlagi 

razpisa. Za leto 2016 je bilo razdeljenih 2.649,98 € in 188,61 € za aranžiranje daril ob prejemu 

nagrade. 

 

Tabela 12: Upravičenci denarnih nagrad v letu 2016 

Ime in priimek Naslov dodeljene točke višina denarne nagrade v € 

Sabina Majerič  Ledinek 43 60 262,81 

Tamara Lovrenčič Zg.Ščavnica 

122a 

60 262,81 

Vladka Jauk Ledinek 52 90 394,21 

Vesna Ferenc Žice 27 80 350,41 

Aleksandra Šnajder Kremberk 36a 90 394,21 

Mojca Potočnik  Zg. Ročica 5 90 394,21 

Mihaela Roškarič Kremberk 44 55 240,91 

Barbara Kolman Kivi Vrh 4 80 350,41 

SKUPAJ   2.649,98 

 
30402 – Pokroviteljstvo občine 

Sredstva so porabljena za obdaritev ob jubilejih in zlatih porokah naših občanov ter za različne 

sprejeme pri županu in protokolarna darila. V letu 2016 je znašala realizacija teh odhodkov 3.920,14 

€. 

4 0  -  OB ČI NS KA  UPR A V A          1 . 70 0 . 25 1 , 24  €  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Predmetno področje je zelo široko in se nanaša na delo več institucij. Zajema dejavnosti, ki jih 

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

področju kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storite, obveščanja domače in 

tuje javnost, izvedbo protokolarnih dogodkov in razpolaganja ter upravljanja z občinskim 
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premoženje. V okviru navedenega so obravnavane vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno 

funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah in Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 

prostori. 

0403- Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov 

ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Skrb za objavo sprejetih predpisov in obveščanje javnosti o delu izvršilne ter zakonodajne oblasti. 

Hkrati je potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo načrtovanih dogodkov.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  

Obveščanje javnosti je bilo zagotovljeno preko radijskih medijev in spletne strani občine. V mesecu 

juliju je bil izveden že 18 občinski praznik.  

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti              1.317,33 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega 

sveta, župan, občinske uprave in drugih institucij. Prav tako pa je podprogram namenjen tudi 

vzdrževanju celosten podobe občine.   

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Zakon o medijih 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

 Statut Občine Sveta Ana 

 
Doseženi cilji podprograma 

Zagotavljanje obveščanja občanov in druge zainteresirane javnosti o občinskih predpisih, ki jih 

sprejema občinski svet ter s celostno grafično podobo vzpostavljati prepoznavnost, graditi identiteto 

in krepitev pripadnosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Javnost dela občinskih organov je bila zagotovljena z objavami informacij na radiu in v tiskanih 

medijih. 

 

Letni cilji podprograma 

Glavni letni izvedbeni cilji so navedeni v okviru dolgoročnih ciljev, kazalci pa so število letnih 

objav. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Pomembnejše informacije so bile posredovane občanom preko radijskega medija (Radio 

Slovenske gorice) in spletnih strani občine, pri čem je bilo upoštevano načelo gospodarnosti 

in racionalnosti. 

 
40404 – Vzdrževanje spletnih strani občine 

V letu 2016 smo za vzdrževanje spletnih strani namenili 621,93 €. 

40405 – Obveščanje domače in tuje javnosti 

Za obveščanje občanov o pomembnejših informacijah smo v letu 2016 preko Radia Slovenske gorice 

objavili tri radijske oddaje. Realizacija je znašala 695,40 €.   
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov               5.975,89 € 

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 

 
Doseženi cilji podprograma  

Spodbujanje občanov k druženju in ohranjanju spominskih ter tradicionalnih prireditev, obeleževanje 

obletnic društev in neprofitnih organizacij. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvedene so bile razne prireditve pod okriljem društev in občine v času občinskega praznika. 

 

Letni cilji podprograma 

Zagotovljene pogoje za doseganje dolgoročnih ciljev. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Zastavljeni cilji so bili doseženi z izvedbo raznih prireditev. 

 
40401 – Stroški občinskega praznika 

Sredstva za izvedbo vseh prireditev v sklopu občinskega praznika so realizirani v višini 5.975,89 €.  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalnih skupnosti z drugimi 

organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, 

regionalni in državni ravni, investicijskega vlaganja v občinsko zgradbo in opremo. Za nemoteno 

delovanje občinskih strokovnih služb je potrebno zagotoviti sredstva za plače in materialne stroške. 

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo 

in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakonom.  

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

Opis glavnega programa  

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih 

aktivnosti na lokalni, regionalni in razvojni ravni ter na združevanju lokalne skupnosti v organizacije, 

kjer se združujejo skupni interesi občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Članstvo občine v Društvu za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov. Gorice; 

Članstvo občine v Regionalni razvojni agenciji Podravje (MRA-RRA Podravje); 

Članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju občin Slovenije (ZOS); 

Članstvo občine v Genus sam Fluss. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi je zagotovljeno s članstvom in aktivnimi delovanjem. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti             9.608,48 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave: Skupnost občin 

Slovenije in Združenje občin Slovenije. Zakon o lokalni samoupravi namreč 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 skupnosti, zveze in združenja. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Statut Skupnosti občin Slovenij 

 Pogodbe o sofinanciranju društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov. gorice, MRA-RRA 

Podravje in ZRS Bistra Ptuj – ORP Sp. Podravje 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Obdržati članstvo občine v organizacijah SOS, ZOS in LAS, zagotavljanje pogojev za uveljavljanje 

lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje občinskih zadev ter za izvrševanje tistih 

nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in 

skupno nastopanje v prostoru ter izmenjavanja mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami. 

Pomoč in svetovanje pri pripravi projektov ter koordinacija s službami na ministrstvih. Kazalci so 

uspešno izvedeni projekti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina Sveta Ana je članica obeh združenj in v društvu. Doseženo je bilo kakovostno izvajanje 

upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij. 

 

Letni cilji podprograma   

Uspešno sodelovanje in komuniciranje pri načrtovanju projektov ter posledično dobro pripravljene 

podlage za kandidature na projekti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Obe združenji in društvo organizirajo seje, ki se jih predstavniki občin lahko udeležujejo, obveščajo 

občine o vseh pomembnih spremembah na področju zakonodaje in predpisov ter odgovarjajo na 

vprašanja v zvezi s problemi, s katerimi se srečujejo občine.  

 

40618 – Sofinanciranje delovanja Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric 

Za sofinanciranje LAS-a, za območje občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Jurij v 

Slovenskih goricah in Sv. Trojica v Slovenskih goricah, je bilo v letu 2016 namenjenih 2.318,00 €. 

40626 - Članarine (SOS, ZOS, Genuss am Fluss) 

Letna realizacija vplačanih članarin je znašala 1.170,67 €. 
40627 – Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice 

Delež sofinanciranja v letu 2016 je znašal 5.422,00 €. 

40628 – Sofinanciranje projektov MRA – RRA 

Sofinancerski delež po pogodbi je znašal 697,81 €. 

06039001 - Administracija občinske uprave                     183.971,12 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške za njihovo delovanje. 

Ravno tako pa je zajema sofinanciranje plač in materialnih stroškov skupne občinske uprave ( s 

sedežem Občini Maribor ). 

 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o občinskem redarstvu 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

 Zakon o varnosti cestnega prometa 

 Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva  
 

Dolgoročni cilji podprograma  

Dolgoročni cilj je kvalitetno delovanje občinske uprave in posledično gospodarna in učinkovita 

poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške uprave. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev 

za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenih, kot zagotavljanje 
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prostorskih pogojev za delo, ustrezna opremljenost in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne 

opremljenosti za delovnimi sredstvi.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške je bila gospodarna in učinkovita ter v 

skladu za zakonskimi določbami.  

 

Letni cilji podprograma   

Letni cilj je učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev za ta namen. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Administrativne in strokovne naloge in obveznosti je občinska uprava izvedla učinkovito ob 

gospodarni porabi sredstev za njeno delo. 

 

40601 - Stroški dela občinske uprave 

V okviru stroškov dela se je za plače in druge izdatke (plače, regres za letni dopust, povračila in 

nadomestila, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine in za prispevke ) zaposlenim v občini 

namenilo 150.353,85 € (l. 2015 =131.798,65 €). V primerjavi z letom 2015 so se sredstva za plače in 

druge izdatke povečala za 14 %. Povečana sredstva so zaradi izplačila odpravnine ob upokojitvi 

tajnika občinske uprave in s 1. septembrom 2016 se je ponovno začela uporabljat plačna letvica 

katera se je uporabljala pred uveljavitvijo ZUJF (2012). 

40602 - Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 

Za nemoteno delo občinske uprave so bili realizirani materialni stroški in storitve v višini 18.582,20 

€. V primerjavi z letom 2015 je realizacija skoraj enaka. Največje odstopanja v primerjavi z letom 

2015 je na kontu stroški oglaševalskih storitev in stroški objav.  

40604- Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 

Za stroške kotizacij na seminarjih za zaposlene v občinski upravi je občina v letu 2016 namenila 

642,30 €.  

40605 - Pogodbena dela 

Znotraj proračunske postavke so realizirani stroški plačila avtorskih in podjemnih pogodb in plačila 

dela opravljene obvezne prakse študentov in dijakov. V letu 2016 je občina imela sklenjeno eno 

podjemno pogodbo za opravljanje storitev prevoza otrok v šolo s šolskim avtobusom in eno avtorsko 

pogodbo za opravljeno storitev lektoriranja Aninih novic. Za ta izplačila smo namenili 5.996,60 €. 

Občina je dijakom in študentom za opravljeno obvezno prakso izplača 1.028,14 €.  

40619 – Skupne občinske uprave 

Za izvajanje skupnega organa medobčinskega redarstva in inšpektorata je bilo realizirano 7.368,00 € 

sredstev.  V primerjavi z letom 2015 so se ti stroški zvišali za 10,4 %. 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav                41.707,83 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme in sredstev za potrebe 

občinske uprave na službenih potovanjih. Informacijsko infrastrukturo ter tekoče stroške za 

vzdrževanje opreme.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Zagotoviti pogoje za strokovno delovanje občinske uprave, ohraniti uporabno vrednost objektov ter 

zagotoviti informacijska infrastrukturo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Vse aktivnosti za zagotavljanje normalnih pogojev so bile izvedene. 
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Letni cilji podprograma   

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in strojne računalniške opreme, investicijo in 

tekoče vzdrževanje prostorov občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave so bila porabljanja gospodarno in učinkovito. 

 

40603 – Stroški službenih potovanj in službenih vozil 

Realizacija na stroških za službene poti je 607,21 € in so se v primerjavi z leto 2015 znižali za 30,3 

%. Stroški prevoza se povrnejo kadar zaposleni uporabijo lasten avtomobil za službeno pot.    

40606 - Tekoče vzdrževanje opreme in objektov  

Sredstva so realizirana v višini 20.926,95 €. V primerjavi z letom 2015 so se sredstva znižala za 

7,3% v primerjavi s planom 2016 pa je realizacija 71,8  %.  

40607 - Investicijsko opremljanje občinske uprave 

Investicijski odhodki za opremljanje občinske uprave so v letu 2016 realizirani v višini 10.414,39 € 

in so v primerjavi s planom nižji za 32,7 %.  

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

Ta postavka zajema plačila računovodskih, revizijskih in svetovalnih storitev, stroške notarja, 

storitev organizacij pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa in bančnih storitev. Realizacija 

znaša 9.759,28 €. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH   

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske  

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primerih 

naravnih in drugih nesreč. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 

sredstva za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje usposobljenosti, pripravljenosti, operativnosti in opremljenosti 

gasilskih enot in enot služb Civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Doseganje zastavljenih ciljev je bilo uspešno, saj se vsako leto v proračunu zagotavljajo sredstva za 

usposabljanje in opremljanje prostovoljne gasilske enote. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč            1.499,99 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za opremljanje in usposabljanje pripadnikov civilne zaščite, redno 

delovanje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 Zakon o varstvu pred požarom 
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Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljanje pogojev za reševanje in zašito ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite pred točo. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Cilji so bili realizirani. 

 

40703-Tekoči stroški zaščite in reševanja 

V letu 2016 je občina sofinancirala obrambo pred točo z letali Letalskega centra Maribor v višini 

1.499,99 €.  

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  30.860,00 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za opravljanje dejavnosti gasilski društev in gasilskih zvez, 

investicijsko opremljanje gasilskega doma, gasilskih vozil in gasilke opreme.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu pred požarom 

 Zakon o gasilstvu 

 Zakon o financiranju občin 

 
Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilje je doseči čim večjo stopnjo opremljenosti gasilskega društva in nuditi večjo 

pripravljenost v primeru nesreče. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Aktivnosti za realizacijo dolgoročnih ciljev potekajo vsa leta. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni cilji pri dejavnosti so usmerjeni k reševanju pri naravnih in drugih nesrečah, gašenju požarov, 

reševanju pri nesrečah ter k pomoči pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enoto štaba 

civilne zaščite. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Postavljeni cilji so bili realizirani. Gospodarnost in učinkovitost gasilske enote pa je težko oceniti, je 

pa le-ta najboljša takrat, ko enota opravlja le dežurstva in preventivne akcije. Pozitiven učinek 

delovanja enote pa je viden tudi na drugih področjih družbenega življenja, ko je zaradi hitrih in 

učinkovitih intervencij ob nesrečah nastala škoda, ki jo te nesreče lahko povzročijo, zmanjšana na 

najmanjšo možno mero. 

 

40701 - Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana 

Znotraj postavke so realizirani odhodki za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu 

sofinanciranja delovanja Gasilske zveze Lenart in PGD Sveta Ana. V letu 2016 se je za te stroške 

namenilo 12.404,00 €. 

40702 – Investicije v gasilstvo 

V letu 2016 se sredstva požarne takse niso razdelila. Odbor z razpolaganjem s sredstvi požarnega 

sklada je s sklepom sprejel, da se sredstva zadržijo in se namenijo za nakup avtomobila, katerega je 

občina uvrstila v NRP za leti 2016 in 2017.  

Za nakup opreme PGD Sveta Ana se je v letu 2016 namenilo 3.456,00 € in za sofinanciranje 

gasilskega vozila 15.000,00 €. 
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST      

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v 

občini. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Programi na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu. 

 

 

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost 

 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne in notranje varnosti v občini. Vključuje 

porabo sredstev za financiranje aktivnosti, ki jih izvaja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu v občini. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Čim večja varnost in čim boljša osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Ocenjujemo, da smo planirani cilj dosegli, saj so preventivne aktivnosti vključeni otroci, kot najbolj 

ranljiv del udeležencev v prometu. 

08029001 - Prometna varnost       74,95 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varnosti cestnega prometa, 

 Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  

Dolgoročni cilj je vplivati na vse udeležence cestnega prometa in vzgoja mladih z izvajanjem 

preventivnih aktivnosti.  

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilje dosegamo, saj so v preventivne aktivnosti vključeni otroci, ki so v prometu med najbolj 

ogroženimi. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti na področju prometne varnosti s katerim 

spodbujamo odgovorno vedenje v prometu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Glavni letni izvedbeni cilji so doseženi, saj so v preventivne aktivnosti bili vključeni otroci, s 

katerimi smo zastavljene cilje tudi uresničili. 

 
40801 – Svet za preventivo 

Sredstva v višini 74,95 € so se porabila za nakup varnostnih čelad za otroke.  
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer 

spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitve brezposelnih oseb. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

 Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

 

1003 – Aktivna politika zaposlovanja 

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 

brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se 

financirajo iz občinskega proračuna. Sredstva so predvidena za sofinanciranje javnih del, ki jih 

izvajalci javnih del na območju Občine Sveta Ana  in širše ( Upravne enote Lenart ) dobijo delno 

sofinancirane (65 % bruto plače) s strani Zavoda za zaposlovanje. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zmanjšati strukturo brezposelnih z njihovo vključitvijo v javna dela. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročne cilje zasledujemo s spodbujanjem in vključevanjem v programe aktivne politike 

zaposlovanja, predvsem s sofinanciranjem javnih del. 

 

10039001 - Povečanje zaposljivosti                12.929,61 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje lokalne zaposljivosti preko programa javnih del. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Dolgoročni cilji podprogram 

Z vključitvijo lokalne skupnosti v aktivno politiko zaposlovanja zmanjšati število brezposelnih oseb. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z zagotavljanjem sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) uspešno zasledujemo 

dolgoročno zastavljene cilje in s tem ohranjamo oziroma povečujemo zaposljivost ciljnih skupin 

brezposelnih oseb na trgu dela. 

 
Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da so bili programi javnih del uspešno realizirani. 

 
40621 – Program javnih del 

V postavki so prikazani realizirani odhodki skupnih programov izvajanja javnih del (na območju 

Upravne enote  Lenart): 

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

1 s VII.  ravnijo strokovne izobrazbe, realizacija 1.157,17 €, 

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

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

1.029,25 € in  
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 Knjižnica Lenart – program JD: »Pomoč v knjižnici«, število vključenih: 2 s V. ravnijo 

strokovne izobrazbe, realizacija 3.937,62 €. 

 

41001 – Program javnih del na področju športa 

Na postavki so realizirana sredstva za program izvajanja javnih del na področju športa, nadzora in 

skrb za urejenost športnih objektov. Od 1.6.2016 je  v ta program vključena ena oseba s V. ravnijo 

strokovne izobrazbe, realizacija 6.795,57 €. 

  

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje porabe zajema izvajanje programa na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in 

živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo in ribištvo. Lokalna 

skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 

podeželja na območju občine. Področje porabe v skladu z navedenim zajema aktivnosti, ki se 

nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter ribištvu. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

/ 

 

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu 

 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja 

živali na občinski ravni. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je v skladu z zakonodajo zagotoviti sredstva za ustrezno zaščito živali. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Z zagotovitvijo potrebnih sredstev za zaščito živali so tudi doseženi zastavljeni cilji. 

 

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali      625,67 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva delovanje služb in izvajanje ukrepov varstva živali.   

 

Zakonske in druge pravne podlage:  
 Zakon o divjadi in lovstvu 

 

Dolgoročni cilji podprogram 

Dolgoročni cilj je zagotovitev oskrbe divjadi na območju občin.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

S prejetimi sredstvi s strani ministrstva je občina razdelila sredstva med dve lovski družini. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da so bila razdeljena sredstva učinkovito porabljena. 
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41105 – Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 

Denarna sredstev je občina prejela na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu in jih razdelila po  javnem 

razpisu, na podlagi sprejetega odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo. V letu 2016 je bilo razdeljenih 625,67 €. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE              

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Poraba zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. 

 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije. 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

Opis glavnega programa 
V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno 

prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, 

gradnjo pločnikov, kolesarskih stez in cestno razsvetljavo.  

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so 

usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cesten infrastrukture, izboljšanja prometne varnosti, 

zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema 

na okolje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Z zagotavljanjem takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo 

prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi 

cestnega prometa ter ohranjanja urejen videz cest, samo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen. 

   

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest             186.736,92 € 

Opis podprograma 

Podprogram  zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje (letno in zimsko) lokalnih cest, 

upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letni in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje 

cestne infrastrukture (pločnikov, kolesarskih poti, mostov, varovalnih ograj). Letno vzdrževanje cest 

obsega: manjše sanacije voziščnega ustroja vključno z asfalterskimi deli, čiščenje obcestnih jarkov in 

drugih odvodnih naprav (propusti, kanalete, koritnice,…), redno vzdrževanje obcestnih bankin, 

košnjo obcestnih brežin, itd. Na predmetni postavki določena sredstva so namenjena tudi za izvedbo 

zimske službe, ki traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Zimsko 

vzdrževanje cest obsega: pluženje snega s cestnih površin in površin za pešce ter posipavanje vozišč 

proti poledici z mešanico soli in peska. Stroški zimske službe so odvisni predvsem od vremenskih 

razmer, zato je predvideni znesek lahko le groba ocena, dobljena na podlagi izkušenj iz preteklih let.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih cestah 

 Zakon o varnosti cestnega prometa 

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana 

 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana 

 

Dolgoročni cilji podprograma  

Zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu in zagotavljanje varne povezanosti občinskih cest 

v zimskem in letnem času ter ohranjanje realne vrednoti cestne infrastrukture. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo programa vzdrževanja cest uspešno dosegamo. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste vzdrževane preko 

celega leta. 

 

41315 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 

Sredstva so porabljena v višini 186.736,92 oz. 91,2 % glede na veljaven proračun. Realizacija na 

postavki v primerjavi z letom 2015 se je povečala za 10,2 %. Velik del sredstev se je namenilo za 

letno zadrževanje cest: krpanje udarnih jam, krpanje in saniranje drugih poškodb na cestah, letno 

gramoziranje makadamskih odsekov občinskih cest, urejanje bankin, čiščenje jarkov, sanacije 

propustov ter drugih cestnih teles, menjava in dopolnitve prometne signalizacije, čiščenje v 

varovalnem pasu občinskih cest kot je košnja in obrezovanje drevja ter razna druga dela.  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                    166.312,40 € 

Opis podprograma 

Podprogram investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vsebuje sredstva za izgradnjo 

naslednjih aktivnosti, gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko 

vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cesten infrastrukture (pločniki, 

kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umiritev prometa – grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih cestah 

 Zakon o varnosti cestnega prometa 

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana 

 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana 

 

Dolgoročni cilji podprograma  

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je 

pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema in ohranitve cestnega omrežja z ukrepi obnov in 

preplastitev cest. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji se, z zagotavljanjem notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvojem 

prometne infrastrukture, uspešno dosegajo. Uspešno se gradijo nove ceste in pločniki kar pomeni 

pozitivni premik za doseganje dolgoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma  

Letni cilji so prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, 

v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, 

modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Pri zastavljenih letnih ciljih smo bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni. Gospodarnost je 

zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja 

pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalce. 

41319 – Projekti (pločniki, križišča, ulice)  

Realizacija na postavki znaša 9.613,60 €. Občina je naročila naslednjo dokumentacijo: 

 izdelavo recenzije projektov za objekte; ureditev slepe ulice, št. projekta 863/14, ureditev 

hodnika za pešce in krožnega križišče, št. projekta 866/14 in ureditev posebnega pasu za 

zavijanje levo, št. projekta 886/15, 

 PZI za ureditev klasičnega križišča in hodnika za pešce na R3-730. 
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41321 – Pločnik (Sveta Ana – Zg. Ščavnica) 

Zaradi vse večje frekvence sprehajalcev in števila novogradnje ob cesti JP 704 - 151 je skrb občine, 

da poskrbi za večjo varnost prometa. V načrtu razvojnih programov je vključen projekt izgradnja 

pločnika Sv. Ana – Zg. Ščavnica. V letu 2016 smo začeli z izgradnjo kamnitih opornih zidav.   

41324, 41325 - Modernizacija občinskih cest 

Realizacija programa je razporejena v naslednja leta, skladno s sprejetim Načrtom razvojnih 

programov 2015-2019.  

Izkazana realizacija na samostojni proračunski postavki Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta 

Ana (2015) zajema projekt: JP Dražen Vrh (Senekovič – Peserl) 704-441. V prvi fazi je investicija 

vključevala celotno izvedbo tampona, vključno s fino izravnavo in izdelavo propustov in 

priključkov. Izvedena dela so znašala 28.717,31 €. V drugi fazi, ki se je izvajala v letu 2016, se je 

izvedla fina izravnava vozišča in vgradnja asfalta debeline 6 cm ter izdelava asfaltnih muld in 

priključkov. 

Realizacija na postavki Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana (2016) zajema izvedbo 

modernizacije treh cest: JP RII-730- Vela in JP 704-460 Dražen Vrh- Majerič ter JP 704-481 Dražen 

Vrh-Triler. Na omenjenih odsekih cest so se izvedla dela, dobava in vgradnja tampona, vključno s 

fino izravnavo in izvedbo propustov in priključkov  ter vgradnjo asfalta debeline 6 cm in izvedbo 

muld in priključkov.  

41327 – Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730 
Zaradi spremembe projekta se investicija ni pričela izvajati.  

13029003 – Urejanje cestnega prometa      4.433,03 € 

Opis podprograma 

Podprogram urejanje cestnega prometa vsebuje sredstva za izvedbo naslednjih aktivnosti:  

 ureditev parkirišč. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih cestah 

 Zakon o varnosti cestnega prometa 

 

Dolgoročni cilji podprograma 
Ključen naloge pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajaje ukrepov s področja 

prometne varnost, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, 

vzdrževanje bank cestnih podatkov, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih 

postajališč. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji se letno uspešno dosegajo. 

 

Letni cilji podprograma  

V okviru finančnih zmožnosti izvesti tekoče vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Uspešno smo uredili  parkirišče pri Evangeličanskem pokopališču. 

13029004 - Cestna razsvetljava                27.758,88 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne 

razsvetljave ter tudi izdatke za tokovino. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih cestah 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotavljati enakomerno izvajanje investicijskega in 

rednega vzdrževanja in novogradenj javen razsvetljave, in sicer vse z namenom zagotoviti čim večjo 

varnost udeležencev v prometu in dvig standarda izvajanja investicijskega vzdrževanja. Ravno tako 

je cilj tudi zmanjševanje porabe energije za javno razsvetljavo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo, v prihodnje bo potrebno zagotoviti več investicijskega vlaganja 

v javno razsvetljavo. 

 

Letni cilji podprograma  

V okviru proračunskih zmožnosti smo izvedli redna vzdrževalna dela na obstoječi cestni razsvetljavi, 

posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk, varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati 

ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne 

onesnaženosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Letni cilji so bili dobro doseženi, saj so bila izvedene tudi vse aktivnosti za novo javno razsvetljavo 

kjer je bilo potrebno. 

41305 – Vzdrževanje javne razsvetljave in poraba električne energije 

V letu 2016 so na področju javne razsvetljave poravnani stroški porabe električne energije za javno 

razsvetljavo v višini 11.731,74 € in stroški vzdrževanja javne razsvetljave v višini 4.460,32 €, kar je 

primerljivo z letom 2015. Nova javna razsvetljava se je izvedla na območju naselja Krivi Vrh, pričeli 

smo z izvedbo javne razsvetljave na območju Zg. Ročice. Na kontu investicijske obnove so 

realizirana sredstva za zamenjavo led svetilk zaradi udara strele. Znesek za opravljene storitve smo 

refundirali pri Zavarovalnici Maribor.  

14 – GOSPODARSTVO        

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, ter 

spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

-Strategija razvoja Slovenije; 

-Razvojni načrt in usmeritve slovenske turizma. 

 

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

 

Opis glavnega programa 
Občina Sveta Ana zagotavlja sredstva na področju promocije občine ter spodbujanja razvoja turizma 

in gostinstva.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine 

kot turističnega območja ter izvedba predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju 

razvoja turizma.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo z različnimi aktivnostmi.  
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14039001 - Promocija občine                 4.775,84 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na sejmih, 

prireditvah), predstavitve kulturne in naravne dediščine (razstave, spominske sobe,…) ter druge 

promocijske aktivnosti (zloženke, prospekte).  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

 
Dolgoročni cilji podprograma  

Zagotavljanje promocijskega materiala občine in izvedba turističnih in drugih prireditev. Kazalec je 

število izvedenih turističnih in drugih prireditev in obisk le teh. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Letni cilji so bili uspešno doseženi. 

 

41404 – Pospeševanje razvoja turizma 

Na postavki so realizirani odhodki v višini 3.507,46 € in sicer za naslednje namene za izdajo 

kataloga in tiskanja zloženk, za nakup promocijskih kap in majic in za oglas v katalogu, ki ga izda 

KGZS ob razstavi Dobrote slovenskih kmetij. 

41410, 41411, 41412, 41413 

Na postavkah so realizirani stroški drugi splošni material in storitve in zajemajo: čistilni material,  

poraba vode in elektrike ter zavarovanje objekta. 

 

 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                      29.050,64 € 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za razvoj turistične infrastrukture ter spodbujanje razvoja turizma. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

 

Dolgoročni cilji podprograma  

Dolgoročni cilji so pospeševanje in širjenje razvoja turizma in prepoznavnosti območja občine Sveta 

Ana kot turističnega območja ter uvajanje novih turističnih produktov.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Cilji, ki so zastavljeni, se uspešno dosegajo. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Cilji, ki so bili zastavljeni, so doseženi ( obisk 20 avtobusov turistov). Napredek, ki ga na tem 

področju beležimo je predvsem to, da podpiramo vse aktivnosti in projekte na področju pospeševanja 

razvoja turizma.  
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41416 – Detox (SI-HR) 

Projekt vključuje varovanje, obnavljanje in ohranjanje registrirane kulturne dediščine manjšega 

obsega, vključno z obveznim razvojem vsebin za pametno uporabo in trajnostno upravljanje 

dediščine (npr. obnova tradicionalnih etnografskih stavb za potrebe lokalnih muzejev – Kaplova in 

Grafonževa domačija, učnih poti, ipd.). Ker se je projekt začel izvajati konec leta, je realizacija nižja 

in znaša 54,38 €.  

41417 – Priprava na razpis čezmejno sodelovanje  
Postavka izkazuje realizacijo v višini 17.488,00 €. Zajema stroške izdelave vloge za čezmejne  

razpise in izdelavo projektne dokumentacije za projekte; ureditev kleti v občinski zgradbi, ureditev 

mansardnih prostorov na Grafonževi domačiji in ureditev sanitarnih prostorov – kopalnice na 

Kaplovi domačiji. 

41418 – Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev 

Za potrebe možnosti pridobivanja sofinancerskih sredstev je občina naročila izdelavo analize 

možnosti pridobitve sofinancerskih programov s predstavitvijo primera projektne ideje. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE           

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in nalog v zvezi z delovanjem naravne dediščine. 

Ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela 

varstva okolja. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja 

- Okoljska politika Evropske unije; 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za obdobje 2005 do 2017. 

 

1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in z odpadno vodo. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenitve okolja, ohranjanje in izboljšanje 

kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba 

obnovljivih virov energij; odpravljanje posledic obremenjevanje okolja; izboljšanje porušenega 

ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečanje snovne 

učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Vsak 

poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroča čim manjše obremenitve okolja, 

prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila 

ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj uspešno gradimo čistilne naprave in kanalizacijske 

sisteme ter sofinanciramo izgradnjo individualnih malih komunalnih čistilnih naprav. 

 

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki              1.159,00 € 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabav posod za odpadke, 

sanacijo črnih odlagališč odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, urejanje okolja 

(čistilne akcije). Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanj odpadkov 

zastavljata prioritetne cilje: preprečevanje nastajanja odpadkov in izvajati program minizacije, 

zagotoviti ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov, zagotoviti obdelavo odpadkov ter varno 

odstranjevanje preostanka odpadkov.  
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu okolja 

 Uredba o ravnanju z odpadki 

 Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih 

 Odlok o  gospodarskih javnih službah Občine Sveta Ana 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

S programom celotnega ravnanja s komunalnimi odpadki in z uveljavitvijo strategije minimizacije 

odpadkov želimo vzpostaviti sistem popolnega ločenega zbiranja odpadkov in s tem zagotavljati 

zmanjšanje količin odpadkov, ki so namenjeni odlaganju.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Pri doseganju dolgoročnih ciljev občina želi uspešno podeliti koncesijo za opravljanje gospodarske 

javne službe za ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov). 

 

41513 – Stroški izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 

Postavka zajema stroške strokovnega svetovanja pri izvedbi aktivnosti za podelitev koncesije za 

opravljanje GJS ravnanja s komunalnimi odpadki na območju UE Lenart.  

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo            302.003,08 € 

Opis podprograma  

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja. S storitvami javne službe se zagotavlja odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za 

gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotoviti izvajanje 

storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih občine.  

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu okolja 

 Zakon o gospodarskih javnih službah 

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana  

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Z dograjevanjem sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogoči priključitev novih 

uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvalitete življenja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo. 

 

Letni cilji podprograma 

Z investicijskimi vložki zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja ter 

hkrati omogočiti izvedbo razširitve omrežja. Ravno tako skušamo s sofinanciranjem nakupa 

individualnih čutilnih naprav pomagati posameznikom in zasebnikom. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Izvajali smo potrebne aktivnosti na področju gradnje in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov ter 

izgradnje primarne kanalizacije in čistilne naprave v Sveti Ani (Zg. Ročica). Pri sofinanciranju 

nakupa individualne čistilne naprave pa smo odvisni od prijav na razpis za sofinanciranje nakupa in 

vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Sveta Ana. 

 

41503 – Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 

Realizacija odhodkov na postavki je 10.905,24 € in so v primerjavi z veljavnim proračunom 

realizirani 83,9 %. Odhodki so izkazani za naslednje stroške; obračunavanje in pobiranje okoljske 

dajatve v višini 4.885,00 € in sofinanciranje individualnih malih čistilih naprav v višini 6.020,24 €.  
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41509 – Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 

Stroški obratovanja čistilne naprave so realizirani v višini 5.448,39 € oz. 88,4 % načrtovanega plana  

(električna energija, voda in komunalne storitve in tekoče vzdrževanje objekta).  

41510 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Na postavki so realizirani odhodki izgradnje I. faze investicije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 

Sveti Ani. Zgradili smo 2.810 m kanalizacijskega omrežja in prvi del čistilne naprave. Realizacija 

znaša 250.981,27 €. 

41511 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

Realizirani so stroški nakazil okoljske dajatve na podračun prihodkov - okoljska dajatev občine, 

odprt pri Carinski upravi, v višini 30.204,37 €. 

41512 – Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek - Dražen Vrh 

Stroški obratovanja čistilne naprave so realizirani v višini 4.463,81 € oz. 83,3 % načrtovanega plana     

(električna energija, voda in komunalne storitve in tekoče vzdrževanje objekta).  

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 

dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja 

-Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 

- Uredba o prostorskem redu Slovenije, 

- Nacionalni program varstva okolja, 

- Zakon o prostorskem načrtovanju,  

- Nacionalni stanovanjski program.  

 

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom 

in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Skladen razvoj območja na vseh področnih življenja in dela ter racionalna raba prostora ter 

prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjem, izboljšanje bivalnih 

in delovnih pogojev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj so se pripravile strokovne podlage za poselitev za 

območje občine Sveta Ana v letu 2017 pa bomo pričeli s pripravo občinskega prostorskega načrta.  

16029003 - Prostorsko načrtovanje                23.165,00 € 

Opis podprograma  

V okviru podprograma so zajeta sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o prostorskem načrtovanju 

 Zakon o urejanju prostora 

 Zakon o graditvi objektov  

 Uredba o prostorskem redu Slovenije  

 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 
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Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih 

prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Pri dolgoročnih ciljih ocenjujemo, da smo uspešni, saj so se postopki priprave strokovnih podlag za 

poselitev uspešno izvedli. 

 

Letni cilji podprograma 

Izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih 

aktov, rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za 

manjše prostorske ureditve in pridobitev različnih strokovnih podlag za kasnejšo prostorsko 

načrtovanje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Letni cilji so bili uspešno doseženi, saj smo pripravili strokovne podlage za poselitev na območju 

občine. 

 

41610 – Prostorski dokumenti občine 

V letu 2016 so realizirana sredstva v višini 23.165,00 €. 

 

 

1603- Komunalna dejavnost               

 

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.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Svet Ana. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. 

16039001 - Oskrba z vodo                 5.802,13 € 

Opis podprograma  

Oskrba za vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. S storitvami 

javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih 

zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora 

občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih občine. Glede na 

navedene obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni 

predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega izhajajo vsakoletne finančne potrebe za 

uresničitev vseh nalog iz tega področja. Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje 

vodovodnih sistemov.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o gospodarskih javnih službah 

 Zakon o varstvu okolja 

 Zakon o graditvi objektov 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno 

vodo na celovitem področju Občine Sveta Ana.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Z izvedenimi aktivnostmi se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. 
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Letni cilji podprograma 

Z premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov in izgub v redni oskrbi s pitno 

vodo in zmanjšati tveganje glede morebitnega lokalnega onesnaževanja pitne vode.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Zastavljeni letni cilj je bil uresničen. 

 

41606 – Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 

Občina je v letu 2016 izvedla naslednja dela; predstavitev vodovodnega cevovoda Žice 15B, 

predstavitev vodovodnega cevovoda Žice – Sp. Porčič, opravil se je pregled vseh hidrantov,  izvedla 

so se montažna dela na odcepu Žice/Sv. Ana in vgradila se je naprava za doziranje CO2 Sp. Porčič – 

prečrpalnica. Dela so v celoti opravljena in so ovrednotena v višini 11.038,38 €. Občina je v letu 

2016 finančno poravnala znesek v višini 5.802,13 € preostanek bo poravnala v letu 2017. 

16039003 - Objekti za rekreacijo               19.445,79 € 

Opis podprograma  

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo in javne površine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o urejanju prostora 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je vzdrževanje športnih igrišč in opreme. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Na tem področju smo uspešni, saj smo skrbeli za urejenost športnih igrišč pri Sveti Ani in v Lokavcu.  

 

Letni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za pričetek izvajanja aktivnosti v okviru postavljenih dolgoročnih ciljev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni. 

 

41616 – Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 

Za nemoteno koriščenje športnih igrišč so bila realizirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov 

(vodo in komunalne storitve, električno energijo) v višini 1.430,92 €.  

V nadstrešnici se je uredil prostor, kjer so igrala za predšolske otroke in prostor za balinanje. Za 

ureditev prostora in nakup igral je občina namenila 14.679,69 €.  

Za vzdrževanje igrišča z umetno travo je občina v letu 2016 porabila 3.335,18 €. 

16039004 - Praznično urejanje naselij      5.875,52 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za praznično okrasitev naselji. 

Zakonske in druge pravne podlage  

/ 
 
Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti boljše praznično vzdušje v občini. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Dolgoročni cilji so bili realizirani. 

 

Letni cilji podprograma 
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Letni cilji so določeni v okviru dolgoročnega cilja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da smo z vidika gospodarnostni in učinkovitosti uspešni, saj so stroški nižji kot leto 

prej, okrasitve pa je bilo več. 

 

41617 – Prednovoletna okrasitev  

Na postavki so realizirani stroški dobave in montaže novoletne okrasitve in stroški demontaže. 

 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti                4.991,54 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za nepredvidene komunalne dejavnosti, ki ne sodijo v ostala področja. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

/ 
Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotovljena sredstva glede na potrebe. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Ocenjujemo da smo pri doseganju teh ciljev uspešni. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilji so enaki dolgoročnim. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da smo glede na letne potrebe na tem področju uspešni. 

 

41618 - Stroški komunalne dejavnosti  

Realizirana so sredstva v višini 4.991,54 €. Center Svete Ane in Lokavca smo okrasili z rožami, 

uredile so se cvetlične grede pred osnovno šolo in športno dvorano,  nabavili smo koše za smeti in 

klopi. 

 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  

 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na 

stanovanjskem področju. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti sredstva za potrebne investicije - nakup stanovanj.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo na tem področju uspešni, saj izvajamo potrebne aktivnosti nakupa stanovanj.   

16059002- Spodbujanje stanovanjske gradnje            105.048,39 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje stanovanj. 

 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Stanovanjski zakon  
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Dolgoročni cilji podprograma 

Spodbujanje stanovanjske gradnje in s tem zagotoviti stanovanja mladim družinam. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Ocenjujemo, da smo na tem področju uspešni saj smo izvedli aktivnosti v nakup novih stanovanj.  

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilji so določeni v okviru dolgoročnega cilja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Uspeh lahko opišemo enako kot pri dolgoročnih cilji. Občina je pristopila k nakupu treh stanovanj. 

 

41611 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Za tri stanovanja, katerega gradnja večstanovanjskega objekta poteka in bo predvidoma končan v 

letu 2017, je občina že sklenila pogodbo z investitorjem. Del kupnine v višini 100.000,00 € je občina  

poravnala v letu 2016, preostanke v višini 110.817,00 € sledi v letu 2017. Del sredstev se je namenilo 

tudi za projektno dokumentacijo in  geodetske storitve.   

41619 – Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 

Za stroške upravljanja stanovanj v lasti občine je občina namenila 71,19 €.  

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna zemljišča)  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči. Za izvedbo posameznih projektov 

občina kupuje ustrezna zemljišča in njih izvaja gradnjo potrebne infrastrukture. Cilj je tudi ureditev 

zemljišč glede na potrebe posameznih projektov. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč             68.959,95 € 

Opis podprograma 

Stroški zajemajo sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč ( komunalo 

opremo, geodetske storitve, projektno dokumentacijo,…) 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o graditvi objektov 

 Zakon o urejanju prostoru 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti 

 Zakon o javnih financah  

 Stvarnopravni zakonik 

 Obligacijski zakonik  

 Zakon o zemljiški knjigi 

 Zakon o denacionalizaciji  

 Zakon o prostorskem načrtovanju  

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti. 

 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja 

premoženjsko pravnih zadev z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve 

zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Dolgoročni cilji so doseženi. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilji so določeni v okviru dolgoročnega cilja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so doseženi. 

 

41608 – Stroški urejanja zemljišč 

V letu 2016 smo na stanovanjskem območju Nemeš uredili cesto v makadamski izvedbi, v naselju 

Ledinek se je položil tk kabel v dolžini 940 m , na območju nove stanovanjske zazidave v Lokavcu 

se je položila kanalizacija in izvedli so se kanalizacijski priključki.   

Za stroške geodetskih storitev smo v letu 2016 namenili 4.999,72 € in za izdelavo PZI za komunalno 

opremo naselja Lokavec 8.222,80 €. 

41613 – Obrtna cona 

Na območju obrtne cone smo v letu 2016 izvedli naslanja dela; izvedba asfaltne ceste, položili 

zemeljski kabel za javno razsvetljavo in postavili tri kandelabre. Skupna realizacija znaša 31.287,90 

€.  

16069002 - Nakup zemljišč             163.676,09 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za nakup zemljišč, za potrebe občinskih investicij ali vzdrževanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o graditvi objektov 

 Zakon o urejanju prostoru 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti 

 Zakon o javnih financah  

 Stvarnopravni zakonik 

 Obligacijski zakonik  

 Zakon o zemljiški knjigi 

 Zakon o denacionalizaciji  

 Zakon o prostorskem načrtovanju  

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti. 

 
Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vedenja 

premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja 

stvarnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi 

pogoji). 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Dolgoročni cilji so doseženi. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom 

pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2016. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so doseženi. 
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41609 - Nakup zemljišč 

V letu 2016 je občina kupila naslednje nepremičnine:  parc. št. 75/0 in 74/0 k.o. Krivi Vrh, parc. št. 

5/21 k.o. Krivi Vrh, parc. št.  90/10 k.o. Zg. Ročica, parc. št. 105/1, 105/2, 107/6,107/2, 107/3, 106/2, 

106/1, 107/5,107/4 in 108/0.  

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO                

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe 

zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja 

-Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

1707- Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izvajanje nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva in mrliško ogledne 

službe. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da občina uspešno izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva kot ji nalaga 

zakonodaj, obenem pa krije tudi stroške mrliško ogledne službe in druge preventivne zdravstvene 

ukrepe. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo               25.649,34 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane 

Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega 

naslova. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 9. točki 6. člena Zakona o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni. 

Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilji so vsebovani v dolgoročnih ciljih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Pri doseganju letnih ciljev smo v celoti uspešni. 

41703 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 

Mesečni prispevek znaša 30,81 €, upravičencev je od 55 do 60 na mesec.  

 

17079002 - Mrliško ogledna služba         736,22 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

 Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliških ogledne službe. 

 
Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljati sredstev za izvajanje mrliško ogledne službe v skladu z veljavno zakonodajo. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Dolgoročni cilji se uspešno uresničujejo, saj občina krije vse stroške mrliških ogledov, obdukcij in 

tehničnih pomoči pri obdukciji. 

 
Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilji so vsebovani v dolgoročnih ciljih. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Pri doseganju letnih ciljev smo v celoti uspešni. 

 

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

V proračunu so realizirani stroški v višini 736,22 € oz. 36,8 % realizacija glede na veljaven proračun. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE        

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema program kulture, športa, programi za mlade in sofinanciranje posevnih skupni.  
 

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja 

-Nacionalni program za kulturo, 

-Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 

-Zakon o varstvu kulturne dediščine, 

-Zakon o knjižničarstvu, 

-Zakon o društvih, 

-Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 

-Zakon o medijih, 

-Odlok o ustanovitvi, javnega zavoda Knjižica Lenart, 

-Nacionalni program športa. 

 

1803 – Programi v kulturi 

 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo ter 

druge programe v kulturi. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so: 

-zagotavljanje pogojev za usklajen razvoj knjižnične dejavnosti, 

-zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulture, 

-zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje in razvoj dejavnosti društev na področju kulture. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Občina Sveta Ana zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnice Lenart in 

izposojevalnice Sveta Ana, kar omogoča ohranjanje knjižničarske dejavnosti. Ocenjujemo, da smo 

uspešni pri ohranjanju interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, saj občina izvede 

vsako leto javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov ljubiteljskih kulturnih 

društev.  



 

61 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo             26.782,74 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za dejavnost knjižnice (plače in drugi materialni stroški), nakup knjig, 

brošur, zbornikov in druge knjižne opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o knjižničarstvu, 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničarske dejavnosti kot javne službe, 

 Zakon o zavodih, 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Lenart. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji so: 

- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, 

- povečati zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiv, 

- pospeševanje izposoje knjižničnega gradiva, 

- uporabnikov zagotoviti dostop, raznolikost in aktualnost knjižničnih gradiv in kulturnih prireditev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Knjižnica s svojim izborom gradiv in strokovnim delom v izposoji skuša povečati obisk in izposojo 

gradiva. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da uspešno dosegamo zastavljanje cilje. 

 

41801 -Financiranje programa Knjižnice Lenart 

Za financiranje izvajanja programa Knjižnice Lenart z enoto Sveta Ana, je občina namenila 

26.782,74 €. 

18039003 - Ljubiteljska kultura       5.637,23 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za dejavnosti in programe ljubiteljske kulture (revije, srečanja, 

gostovanja) in sofinanciranje programov kulturnih društev.  

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 

 Zakon o društvih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji so: 

-ugotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in široka dostopnost 

kulturnih programov, 

-izvedba vsakoletnih javnih razpisov. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj občina vsako leto izvede razpis za 

sofinanciranje kulturnih projektov in programov kulturnih društev, kar pomembno vpliva na 

povečanje interesa za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.  

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj je izvedba letnega razpisa za sofinanciranje društev in spodbujanje kulturnih društev k večji 

aktivnosti na področju izvajanja kulturnih prireditev. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni. 

41803 - JS RS za kulturne dejavnosti, društva (razpis) 

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, realizacija 3.929,59 €.  

Tabela 13: Dodeljena sredstva po razpisu in izplačana sredstva v letu 2016 

Društvo Sredstva odobrena na 

razpisu (€) 

Izplačana sredstva po 

izvedenih projektih (€) 

Kulturno društvo Sveta Ana 1.873,17 1.873,17 

MKK Kulturna zadruga 1.278,66   864,94 

Twirling klub Aninih mažoretk 1.191,48 1.191,48 

SKUPAJ  4.343,31 3.959,59 

 

Občina je na podlagi medsebojne pogodbe, sofinancira izpostavo Javnega sklada RS za ljubiteljske 

in kulturne dejavnosti v višini 1.470,00 €.   

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura     5.387,17 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva izdaj lokalnih časopisov. 

 

Dolgoročni  cilji podprograma  

Dolgoročni cilj je čim večje informiranje občanov in občank. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni saj z izdajo Aninih novic obveščamo 

občane o aktualnih razpisih na katere se lahko prijavijo za sofinancerska sredstva, z izdajo Ovtarejvih 

novic pa o mesečnih aktualnih novicah v občini.  

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni. 

41816 - Izdaja lokalnega časopisa  

V letu 2016 je občina izdala časopis Anine novice za potrebe javnih razpisov, na katere so lahko 

kandirali občani in društva. Postavka izkazuje realizacijo v višini 857,90 €. 

41828 – Izdaja medobčinskega časopisa 

Izdajo 12 številk  Ovtarjevih novic je občina sofinancirala v višini  4.529,27 €.  

18039005 – Drugi programi v kulturi       8.166,71 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za stroške obratovanja kulturno - turističnega centra Sveta Ana. 
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Dolgoročni  cilji podprograma  

Dolgoročni cilji so doseženi, občanom in društvom smo ponudili kvalitetnejše prostore za 

preživljanje prostega časa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji se z zagotavljanjem prostorov društvom za vaje in nastope vsako leto uresničujejo. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni  izvedbeni cilj zajet v okviru dolgoročnega cilja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni. 

 

41820 – Kulturno -  turistični center Sveta Ana 

V sklopu te postavke so realizirani obratovalni stroški kulturno – turističnega centra Sveta Ana  v 

višini 8.166,71 €. 

 

1804 – Podpora posebnim skupinam 

 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov drugih posebnih skupin. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Finančna podpora društvom in organizacijam, ki ne pridobijo proračunskih sredstev iz drugih 

proračunskih postavk. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Sredstva na podlagi razpisa namenjamo Turističnemu društvu Sveta Ana, Vinogradniškemu društvu 

Sveta Ana, Društvu kmečkih deklet in žena Sveta  Ana, Čebelarskemu društvu Sveta Ana, Društvu 

upokojencev Sveta Ana, Društvu konjenikov Srebrni jezdec, Sožitje Lenart, Hortikulturno društvo 

Maribor in Kulinarično društvo Sveta Ana. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin     3.872,73 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin (sredstva so bila 

dodeljena na podlagi razpisa). 

Zakonske in druge pravne podlage 

/ 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Finančna podpora društvom, ki niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji se z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje vsako leto uresničujejo. 

 
Letni cilji podprograma 

Letni  izvedbeni cilj zajet v okviru dolgoročnega cilja. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih letnih ciljev uspešni. 

 
41832 - Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis)  

Realizacija na postavki je 3.872,73 €. 
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Tabela 14: Seznam društev, ki so oddala vlogo in izplačila v letu  2016 

Društvo Sredstva odobrena na 

razpisu (€) 

Izplačana sredstva po 

izvedenih projektih (€) 

Turistično društvo Sveta Ana 797,74 464,44 

Vinogradniško društvo Sveta 

Ana 

684,18 684,18 

Društvo kmečkih deklet in 

žena Sveta  Ana 

497,22 497,22 

Čebelarsko društvo Sveta Ana 277,31 269,31 

Društvo upokojencev Sveta 

Ana  

799,20 799,20 

Društvo konjenikov Srebrni 

jezdec 

513,41 393,41 

Sožitje Lenart 103,82 103,82 

Hortikulturno društvo Maribor   120,21 120,21 

Medobčinsko društvo 

invalidov Lenart  

103,82 103,82 

Kulinarično društvo kisla juha 

Sveta Ana   

437,12 437,12 

 

1805- Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa ter upravljanje in 

investicijsko ter tekoče vzdrževanje športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni cilj občine na področju športa je zagotavljanje optimalnih pogojev za izvajanje športno 

rekreativnih dejavnosti, kar povečuje koristnejšo izrabo prostega časa, boljšo kvaliteto življenja in 

vpliva na zdravje občanov vseh starostnih obdobij. Občani se ukvarjajo s športom na osnovi svojega 

interesa prostovoljno – neorganizirano, ali pa organizirano tako, da se vključujejo v društva in druge 

športne organizacije. Rekreacijsko vadbo je treba omogočiti čim širšemu krogu ljudi z iskanjem 

novih programov in z zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev za njeno izvajanje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj z vzdrževanjem skrbimo za nemoten razvoj športa. Prav 

tako sofinanciramo društva na področju športa na podlagi Letnega programa športa. 

18059001 - Programi športa 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za financiranje športa v društvih ter upravljanje in vzdrževanje športnih 

objektov.  

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o športu  
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 Nacionalni program športa 

 Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveta Ana 

 
Dolgoročni cilji podprograma 

Povečanje števila aktivnih udeležencev v športu in zagotavljanje čim boljših pogojev za izvajanje 

športni rekreativnih dejavnosti v občini. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z zagotavljanjem prostorskih pogojev, sofinanciranjem športa v društvih ter spodbujanje športne in 

rekreativne dejavnosti uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.  

 

Letni cilji podprograma 

Letni  izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru letnega 

programa športa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da smo pri izvajanju nalog uspešni. 

41812 - Sofinanciranje programov športa  (razpis) 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveta Ana (Ur. l. RS št. 

18/2006) in Letnim programom športa je občina objavila javni razpis za sofinanciranje programov 

športa. Na razpis se je prijavilo Športno društvo Sveta Ana in OŠ Sveta Ana. Dodeljenih je bilo 

4.556,83 €. 

41829 – Upravljanje in vzdrževanje športna dvorana Sveta Ana 

Za športno dvorano Sveta Ana smo namenili sredstva v višini 7.061,51 €. V sklopu te postavke so 

zajeti vsi obratovalni stroški in stroški tekočega vzdrževanja objekta.  

 

41831 - Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani 

Uredil se je prostor pri športni dvorani katerega bo občina oddajala v najem. Po pogodbi o 

Finalizaciji klubskih prostorov si je občina zadržala 10 % pogodbene vrednosti, katero bo plačala po 

opravljeni primopredaji del na objektu. V letu 2016 je občina namenila za investicijo 43.992,61 €.  

 

41833 – Ureditev športno rekreacijskega centra  

Ker na državni ravni še ni bilo objavljenih razpisov, da bi se lahko s projektom prijavili  je realizacija 

izkazana nižje. V letu 2016 je občina naročila izdelavo idejne zasnove ureditve športno 

rekreacijskega centra. Preostanek nerealiziranih sredstev se prenese v leto 2017. 

 

19 – IZOBRAŽEVANJE             

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 

osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja 

-Strategija razvoja Slovenije, 

-Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

-Zakon o vrtcih, 

-Zakon o osnovni šoli, 

-Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

-Zakon o glasbeni šoli, 

-Zakon o izobraževanju odraslih, 

-Zakon o gimnazijah, 

-Zakon o lokalni samoupravi. 
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1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otok 

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otok. 

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

V skladu z določili področne zakonodaje želimo v občini zagotoviti izvajanje kvalitetnih programov 

na področju predšolske vzgoje in vključevanja števila predšolskih otok v navedene programe.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj imamo že od leta 2008 novo zgrajen vrtec. 

Dolgoročni cilji so zdaj usmerjeni k temu, da bi se v vrtec vpisalo čim več otok iz področja naše 

občine. 

19029001 – Vrtci             345.667,78 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, gradnjo in investicijsko 

vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

 Zakon o vrtcih, 

 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 

 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 

 Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 

 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojo–izobraževalnega zavoda OŠ Sveta Ana. 

  

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji so izvajanje aktivnosti, ki so povezane s prilagajanjem dejavnosti potrebam otok in 

njihovih staršev ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti tako, da bo javni vrtec 

dostopen vsem staršem s stalnim prebivališčem v občini Sveta Ana, ki bodo to želeli za svojega 

otoka. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj smo že v letu 2008 predali namenu novo zgrajen 

vrtec, ki zagotavlja boljše pogoje za delo vzgojiteljic in omogoča vključitev večjega števila otok.  

 

Letni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za nemoteno redno dejavnost ter za vzdrževanje objekta in nakup potrebne 

opreme. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Pri letnih ciljih smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za redno dejavnost.  

 

41901 – Plačila vrtcu Sveta Ana 

Sredstva so realizirana v višini 281.835,80 €. Občina krije razliko do polne EC (polna ekonomska 

cena - plačila staršev), katero izračuna CSD (odstotek upravičenosti).  

V sklopu te proračunske postavke so realizirani tudi odhodki za novoletno obdaritev otrok v znesku 

1.915,54 €. Osnovna šola v letu 2016 ni posredovala zahtevka za nakup opreme, zato se bodo 

sredstva prenesla po rebalansu v proračunsko leto  2017. 

41908- Dozidava vrtca Sveta Ana  

Zaradi povečanih potreb vrtca je potrebna dograditev dveh igralnic k obstoječem vrtcu in sicer za dva 

oddelka s spremljajočimi prostori in povezovalnim hodnikom. V letu 2016 smo namenili 22.814,00 € 

za projektno dokumentacijo.  

 



 

67 
 

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

Za plačilo razlike do polne EC v vrtcih drugih občin so realizirana sredstva v višini 39.102,44 €.  

 

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v 

primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

V skladu s področno zakonodajo želimo zagotoviti populaciji šolskih otok optimalne pogoje za 

njihovo delo, učenje ter vsestranski razvoj. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako omogočamo kvalitetno izvajanje programa 

na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja. 

19039001 - Osnovno šolstvo              82.121,86 € 

Opis podprograma 

Osnovnošolsko izobraževanje za območje naše občine poteka v Osnovni šoli Sveta Ana in 

podružnični šoli Lokavec. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole so opredeljene v 

82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Občina je dolžna 

zagotoviti sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovno šolo, investicijsko 

vzdrževanje opreme in nepremičnin, dodatne dejavnosti šole in investicije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

 Zakon o osnovni šoli, 

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

 Zakon o zavodih, 

 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojo–izobraževalnega zavoda OŠ Sveta Ana. 

  

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje vseh nalog na področju osnovnega šolstva. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šoli s podružnično šolo omogočamo 

kvalitetno in nemoteno izvajanje njenega programa. Še bolj pa smo se približali ciljem z energetsko 

sanacijo obeh šol, ki sta se na podlagi državnega sofinanciranja začele v letu 2013, zaključile pa v 

letu 2014.  

 

Letni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za materialne stroške, redno in investicijsko vzdrževanje opreme in stavbe.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili doseženi. 

41902 – OŠ -Materialni stroški  

Velik del stroškov, namenjenih osnovni šoli pripada materialnim stroškom in vzdrževanju opreme. 

Gre predvsem za stroške ogrevanja šole, elektrike, vode in drugih splošnih materialnih stroškov. 

Realizacija na tej postavki je 61.719,77 €.  

41903 - OŠ - tekmovanje učencev v znanju  

Občina financira  izvedbo in udeležbo učencev na različnih tekmovanjih. Realizirana so sredstva v 

višini 481,28 €. 
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41904 – OŠ -dodatne dejavnosti 

V današnjem času je poznavanje tujih jezikov ključnega pomena zato je občina financirala tudi 

zgodnje učenje tujega jezika. V financiranju je vključeno tudi varstvo vozačev, to je tistih učencev, 

ki po šoli čakajo na šolski avtobus, da jih odpelje domov. Realizacija je 7.204,43 €.  

41905 – OŠ – nakup, gradnja in vzdrževanje 

Občina, kot ustanoviteljica OŠ Sveta Ana skrbi tudi za primerno opremljeno in vzdrževano šolo. V 

letu 2016 smo namenili 2.874,17 € za nakup računalniške opreme. Ker so bila s strani države 

dodeljena sofinancerska sredstva za energetsko sanacijo šol, je občina zavezana poročanju o stroških 

porabe energentov na OŠ in vrtcu. Realizacija na tem kontu znaša 2.665,00 €. 

41914 – Investicijsko vzdrževalna dela na objektu  

Za dobavo in montažo toplotnih števcev v kotlovnici osnovne šole Sveta Ana in podružnične šole 

Lokavec smo namenili 3.373,80 €.  

41916 – OŠ – delež stroškov športne dvorane Sveta Ana 

V času, ko uporablja športno dvorano šola nastajajo tudi obratovalni stroški. Realizacija teh stroškov 

znaša 3.802,71 €. 

 

1906 – Pomoč šolajočim 

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva pomoč v osnovnem šolstvu.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljati zakonske obveznosti v zvezi s šolskim prevozi. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Na področju doseganja dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj krijemo šolske prevoze v osnovno šolo 

Sveta Ana in prevoze otok s posebnimi potrebami, ki ne obiskujejo šole pri Sveti Ani. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu              38.147,22 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje različnih oblik pomoči v osnovnem šolstvu 

(regresiranje prevozov otok). 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o osnovni šoli 

 Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči šolajočim in izenačiti pogoje za vse učence v OŠ.  

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z zagotavljanjem sredstev sledimo dolgoročnim ciljem. 

 

Letni cilji podprograma 

Na podlagi veljavne zakonodaje omogočiti učencem brezplačen prevoz v šol. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letne cilje smo uspešno dosegli. 

 
41907 - Regresiranje šolskih prevozov  

V postavki so izkazani stroški za regresiranje šolskih prevozov za učence in za povrnitev potnih 

stroškov staršem učencev s posebnimi potrebami. Realizacija znaša 38.147,22 €. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO          

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva in programe 

pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, materialno ogroženim, starim in invalidnim osebam ter 

drugim ranljivim skupinam. 

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva v RS za obdobje od leta 2013-2020.  

2002 – Varstvo otok in družine 

Opis glavnega programa  

Glavni program vključuje sredstva za pomoč družini na lokalnem nivoju. 

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na področju družinske politike v obliki denarne pomoči ob 

rojstvu otoka ter zagotoviti sredstva za storitve pomoči na domu pri vzgoji otok. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj zagotavljamo potrebna sredstva.  

20029001 - Drugi programi v pomoč družini                                  6.539,07 € 

Opis podprograma  

Podprogram zajema sredstva za naslednje transfere 

-pomoč staršem ob rojstvu otroka, 

-Sofinanciranje  Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Mariboru  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Sklep o enkratni denar ni pomoči za novorojence  

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči varstva otrok in mladine. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj zagotavljamo potrebna sredstva. 

 
Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Z zagotavljanjem potrebnih sredstev sledimo zastavljenim letnim ciljem. 

 

42002 – Pomoč staršem pri rojstvu otroka 

Izkazani so stroški pomoči staršem ob rojstvu otroka, ki jo prejme eden izmed staršev vsakega 

novorojenca, ki ima stalno prebivališče v Občini Sveta Ana. Gre za finančno pomoč v višini 150,00 

€.  

42004 – Svetovalni centri v pomoč družini 

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

centra, se opravi na podlagi napotitve otroka s strani osnovne šole. Realizirana so sredstva v višini 

1.520,00 €. 
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva  

 

Opis glavnega programa  

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v 

pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim ter drugim 

ranljivim skupinam. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so predvsem izboljšanje kvalitete življenja starejših ljudi in invalki8dov, 

zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj drugih oblik pomoči. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem različnih oblik socialnega varstva uspešno zasledujemo 

zastavljene dolgoročne cilje. 

20049001 - Centri za socialno delo            14.448,30 € 

Opis podprograma  

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje izvajanja programov v centrih za socialno delo, 

programe  pomoči družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim 

in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o socialnem varstvu 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 
Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za izvajanje socialne oskrbe na domu in materialne stroške CSD Lenart. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj zagotavljamo potrebna sredstva. 

 
Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Z zagotavljanjem potrebnih sredstev sledimo zastavljenim letnim ciljem. 

 

42005 CSD Lenart – socialna oskrba na domu  

Na podlagi pogodbe o izvajanju javne socialno varstvene storitve pomoči družini na domu kot 

socialna oskrba na domu smo v letu 2016 namenili 12.423,85 €.  

42006 - CSD Lenart - delovanje CSD Lenart in pomoč na domu 

Po pogodbi o financiranju nalog in dela CSD Lenart za leto 2016 smo namenili 2.024,45 €.  

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov            29.955,92€ 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o socialne varstvu  
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Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za družinskega pomočnika in na ta način prispevati k skrbi za občane, ki bodo 

potrebovali oskrbo in pomoč na domu. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z izvajanjem obveznosti in zagotavljanjem sredstev prispevamo k doseganju dolgoročnih ciljev 

podprograma.  

 

Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitost 

Letni cilj so bili doseženi. 

 

42011 – Financiranje družinskega pomočnika 

Za financiranje treh družinskih pomočnikov je občina v letu 2016 namenila 29.955,92 €.  

 

Tabela 15: Upravičenci in izvajalci  

 

Zap.št.  Ime in priimek upravičenca Ime in priimek izvajalca 

1 Jožica Urbanič Sonja Krušnik 

2 Janja Tlakar Marija Tlakar 

3 Marija Koler Cvetka Šenveter 

20049003 - Socialno varstvo starih         113.671,97 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje oskrbe starejših občanov v splošnih in posebnih 

socialno varstvenih zavodih. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o socialnem varstvu 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj občine je, da na področju sociale v okviru zakonskih obveznosti skrbi za čim večjo 

socialno varnost občanov. Z zagotavljanjem različnih pomoči za starejše, se omogoča čim daljše in 

kvalitetnejše življenje v domačem okolju. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z izvajanjem obveznosti in zagotavljanjem sredstev prispevamo k doseganju dolgoročnih ciljev 

podprograma.  

 

Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitost 

Finančna sredstva so bila namenjena za nemoteno izvajanje socialno-varstvenih programov za 

starejše in s tem prispevali k zagotavljanju kvalitete življenja uporabnikov teh storitev. 
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42009- Financiranje domskega varstva  

Za (so)financiranje oskrbe v domovih osebam, ki jim je v skladu s predpisi občina  dolžna pokrivati 

stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno ceno oskrbe je občina namenila 

113.671,97 €. 

 
Tabela 16: Oskrbovanci in domovi na dan 31.12.2016 

 

Zap.št. Ime in priimek oskrbovanca Dom 

1. Ana Vajngerl Dosor, Radenci 

2. Terezija Ornik  Dom Lukavci 

3. Dragica Horvat  SVZ Hrastovec 

4. Petra Maček  SVZ Hrastovec 

5. Robert Potočnik Želva d.o.o. 

6. Alojz Doloržak Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Črna na Koroškem 

7. Andrej Župec Zavod Dornava 

8. Perko Marija  Dom starejših občanov Lenart 

9. Julijana Mernik  Dom starejših občanov Lenart 

10. Peserl Anton Dom starejših občanov Lenart 

11. Erna Liner DSO-GR d.o.o. 

12. Karl Simonič Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin    2.890,00 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje humanitarnih organizacij – društev s področja 

socialnega varstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o socialnem varstvu  

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj občine je preko humanitarnih organizacij pripomoči k reševanju socialnih stisk. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z zagotavljanjem sredstev rešujemo socialne stiske tistim, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, 

načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilni pri odzivanju na hitre in dinamične 

spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitost 
Sredstva smo na podlagi pogodbe namenili Območnemu združenju Rdečega križa Lenart. 

 

42007- Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart  

Proračunska postavka izkazuje stroške sofinanciranja izvedbe programa Območnega združenja RK 

Lenart. Višina realiziranih sredstev znaša 2.890,00 €. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA               

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na lokalni ravni. 

 
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja 

Projekcija dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna občine Sveta Ana. 
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2201 – Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja 

izvrševanja občinskega proračuna in sredstev za plačilo stroškov financiranja in upravljanj z javnim 

dolgom. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj redno in pravočasno odplačujemo mesečne obveznosti 

občine iz naslova zadolževanja ter dosegamo dobro likovnost proračuna. 

 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje                     191,19 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja poračuna- domače 

zadolževanje. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o financiranju občin 

 
Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V letu 2016 smo z že sklenjenim kreditnimi pogodbami pravočasno poravnali tekoče obveznosti, ki 

so dospele v posameznih mesecih. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti plačilo obresti. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitost 
Z izvrševanjem obveznosti smo uspešno izpolnili letne cilje. 

 
42201 – Odplačila zadolževanja  

Znotraj postavke so realizirani stroški plačila obresti v višini 191,19 €. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI          

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski 

plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 

živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter 

za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene s 

prejetim proračunom in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

 
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja 

Zakonu javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi 

posledic naravnih nesreč. 
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2302 – posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč 

Opis glavnega programa 

Posebna proračunska rezerva in program pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za 

opravo 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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic 

naravnih nesreč. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Glede na izkazane odhodke za namene odprave posledic naravnih nesreč v preteklih letih 

ocenjujemo, da je bila do sedaj rezerva še vedno oblikovana v zadostni višini. 

 

23029001 - Rezerva občine             24.064,76 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema oblikovanje proračunske rezerve za opravo posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

 
Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za hitro odpravo posledic neurja in drugih nesreč. Proračunska 

rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega se stekajo sredstva do višini največ 1,5% prejemkov 

proračuna. Iz tega sklada občina namenja sredstva za opravo posledic postopoma. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Sredstva rezerve so bila oblikovana v skladu z omejitvami Zakona o javnih financah in v skladu s 

planom ter so do sedaj zadoščala za zagotavljanja čimprejšnje sanacije stanja po naravnih nesrečah.  

 

Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitost 
V letu 2016 smo za sredstva rezerve namenili toliko kot smo sprva načrtovali to je predvidenih 1,5% 

prejemkov proračuna. 

42301 - Rezerva za naravne nesreče 

V skladu z zakonom in odlokom je občina opravila izločitev sredstev v proračunsko rezervo v višini 

24.064,76 €.  

2303 – Splošna proračunska rezervacija  

Opis glavnega programa 

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

proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemer bi pripomoglo natančno 

planiranje posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna. 
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23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Opis podprograma 

Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni 

mogoče vnaprej načrtovati. O porabi sredstev rezerv odloča župan. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah 

 
Dolgoročni  cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji se z zagotavljanjem nemotenega izvrševanja proračuna uspešno dosegajo. 

 
Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitost 

V letu 2016 smo sledili cilju nemotenega zagotavljanja izvrševanja občinskega proračuna. 
 
42302 - Splošna proračunska rezervacija 

Za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso bile  planirane oz. so bile  planirane premalo, je 

občina prerazporedila 5.050,00 € . 

 

 

C- RAČUN FINANCIRANJA  

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA               

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega 

proračuna. 

  
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja 

Zadolževanje se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta za financiranje 

prioritetnih nalog občine.  

 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, katere osnovni namen je zagotovitev izvrševanja 

proračuna z zagotavljanjem pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji 

predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroškov servisiranja dolga. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

V letu 2016 smo upoštevali zastavljene dolgoročne cilje v smislu zagotavljanja rednega in 

pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga. 
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22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje                   66.666,59 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja poračuna- domače 

zadolževanje in zajema odplačila glavnice dolgoročnega kredita najetega na domačem trgu kapitala. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o financiranju občin 

 Pravilnik o postopkih zadolževanja občin 

 
Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjeno kreditno pogodbo. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V letu 2016 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v skladu s sklenjeno pogodbo.  

 

Letni cilji podprograma  

Za leto 2016 smo načrtovali izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2016 v skladu s kreditno 

pogodbo. Uspešnost se je merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti. 

  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitost 
Za leto 2016 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v plačilo po že sklenjeni pogodbi.  
 

42201 – Odplačila zadolževanja  

Za plačilo odprtih obveznosti po kreditni pogodbi je občina v letu 2016 namenila 66.666,59 €. 

  

4 1  –  RE ŽI JS KI  OB R AT       8 0 .3 30 ,7 0  €  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalnih skupnosti z drugimi 

organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, 

regionalni in državni ravni, investicijskega vlaganja v občinsko zgradbo in opremo. Za nemoteno 

delovanje občinskih strokovnih služb je potrebno zagotoviti sredstva za plače in materialne stroške. 

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo 

in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakonom.  

06039001 - Administracija občinske uprave                       27.688,87 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema plače zaposlenih v režijskem obratu. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o občinskem redarstvu 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

 

Dolgoročni cilji podprograma  

Dolgoročni cilj je kvalitetno delovanje režijskega obrata in posledično gospodarna in učinkovita 

poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške uprave. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev 

za delovanje režijskega obrata tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenih, kot zagotavljanje 
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prostorskih pogojev za delo, ustrezna opremljenost in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne 

opremljenosti za delovnimi sredstvi.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške je bila gospodarna in učinkovita ter v 

skladu za zakonskimi določbami.  

 

Letni cilji podprograma   

Letni cilj je učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev za ta namen. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Strokovne naloge in obveznosti je režijski obrat izvedel učinkovito ob gospodarni porabi sredstev za 

njegovo delo. 

 

40613 - Stroški dela režijskega obrata 

V okviru stroškov dela se je za plačo zaposlenega  in druge izdatke (plače, regres za letni dopust, 

povračila in nadomestila in za prispevke ) v režijskem obratu namenilo 14.195,63 €. S 1. septembrom 

2016 se je ponovno začela uporabljat plačna letvica katera se je uporabljala pred uveljavitvijo ZUJF 

(2012). 

40624 – Stroški dela vzdrževalca 

Na tej postavki so izkazani izdatki zaposlenega vzdrževalca v športni dvorani v višini 7.126,49 €. 

Delavec je vil zaposlen do 31.5.2016. 1.6.2016 je občina zaposlila za opravljanje teh del javnega 

delavca.  

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav                   6.366,75 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme in sredstev za potrebe 

režijskega obrata in tekoče stroške za vzdrževanje opreme.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Zagotoviti pogoje za delovanje režijskega obrata in redno vzdrževat opremo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Vse aktivnosti za zagotavljanje normalnih pogojev so bile izvedene. 

 

Letni cilji podprograma   

Tekoče vzdrževanje opreme režijskega obrat. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za 

delovanje režijskega obrata so bila porabljanja gospodarno in učinkovito. 

 

40614 – Stroški službenih vozil 

Znotraj te postavke so zajeti stroški goriva za službeni avto, vzdrževanja avtomobila in  zavarovanja. 

Realizacija znaša 3.241,74 €. 

40615 - Investicijsko opremljanje režijskega 

V letu 2016 se je za investicijsko opremljanje namenilo 1.834,27 € (nakup: nahrbtne kosilnice, 

puhalnika,  ).  

40616 – Materialni stroški za delo režijskega obrata 

Za splošni material, telefon, službene obleke in tekoče vzdrževanje opreme za čiščenje smo namenili 

1.290,74 €. 
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer 

spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitve brezposelnih oseb. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

 Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

 

1003 – Aktivna politika zaposlovanja 

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 

brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se 

financirajo iz občinskega proračuna. Sredstva so predvidena za sofinanciranje javnih del, ki jih 

izvajalci javnih del na območju Občine Sveta Ana  dobijo delno sofinancirane (65 % ali 95% bruto 

plače) s strani Zavoda za zaposlovanje. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zmanjšati strukturo brezposelnih z njihovo vključitvijo v javna dela. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročne cilje zasledujemo s spodbujanjem in vključevanjem v programe aktivne politike 

zaposlovanja, predvsem s sofinanciranjem javnih del. 

 

10039001 - Povečanje zaposljivosti                43.470,90 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje lokalne zaposljivosti preko programa javnih del. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Dolgoročni cilji podprogram 

Z vključitvijo lokalne skupnosti v aktivno politiko zaposlovanja zmanjšati število brezposelnih oseb. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z zagotavljanjem sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) uspešno zasledujemo 

dolgoročno zastavljene cilje in s tem ohranjamo oziroma povečujemo zaposljivost ciljnih skupin 

brezposelnih oseb na trgu dela. 

 
Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da so bili programi javnih del uspešno realizirani. 

 

40617 - Program javnih del 

Znotraj tega podprograma so realizirani izdatki za program javnih del. Občina je zagotovila sredstva 

za zaposlitev 4 javnih delavcev II ravni strokovne izobrazbe.  

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE              

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Poraba zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. 
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1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

Opis glavnega programa 
V okviru tega programa se zagotavljajo manjša sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, katere 

izvaja režijski obrat.  

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Z zagotavljanjem takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo 

prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi 

cestnega prometa ter ohranjanja urejen videz cest, samo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                 731,18 € 

Opis podprograma 

Podprogram  zajema sredstva za manjša vzdrževalna dela na cestah, katere opravlja režijski obrat. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih cestah 

 Zakon o varnosti cestnega prometa 

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana 

 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana 

 

Dolgoročni cilji podprograma  

Zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu in zagotavljanje varne povezanosti občinskih cest 

v zimskem in letnem času ter ohranjanje realne vrednoti cestne infrastrukture. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo programa vzdrževanja cest uspešno dosegamo. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste vzdrževane preko 

celega leta. 

 

41318 – Urejanje občinskih cest 

Kot že ime postavke pove, gre za manjša tekoča vzdrževalna dela na javnih občinskih cestah kot so: 

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

ter drugih cestnih teles. Realizacija na tej postavki znaša 731,18 €. 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 

dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost             40.285,57 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu okolja 

 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zgledno vzdrževano in urejeno pokopališče in okolica. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo programa vzdrževanja pokopališča (pri Sveti Ani in 

Evangeličanskega)  in mrliške veže uspešno dosegamo. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj sta bila pokopališča vzdrževana preko celega leta.  

 
41615- Urejanje in vzdrževanje pokopališča  

Med stroške urejanja pokopališča in mrliške veže štejemo: odvoz smeti, voda, električna energija in 

druga vzdrževalna dela.  Realizacija na postavki znaša 5.236,63 € . 

Za izdelavo IDZ projekta za širitev pokopališča Sveta Ana smo namenili 3.203,12 €.   

 

14. POROČILO O IZVEDBI 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 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. 
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V načrt razvojnih programov občine za obdobje 2016 – 2019 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 2016 so programi iz Načrta razvojnih programov 2016 – 2019 dosegli 80 % 

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 letu 2017.  

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave 

Postavka projekta: 40607 

V investicijskih odhodkih na področju uprave so bila v letu 2016 predvidena sredstva za 

nabavo in zamenjavo najnujnejše pisarniške, računalniške in druge opreme, katere nabava se 

izvaja postopno v skladu z načrtom. Tako so bile v letu 2016 opravljene nabave opreme: 

 6 kom omar – režijski obrat 

 20 kom konferenčnih stolov – sejna soba , 

 miza in stoli – režijski obrat 

 2 kom prenosni računalnik, 

 kuhinja – režijski obrat, 

 kotna omara – avla, 

 2 kom tiskalnika – občinska uprava in KTC za društva, 

 1 kom – mobilni telefon, 

 mikrofonski kabli, Showtec-pohodna zaščita za kable  

Vrednost nabavljene opreme znaša 8.684,18 €, kar predstavlja porabo v višini 64,54 % 

planiranih sredstev. 

Občina je v prostorih bivšega stanovanja Vnuk uredila prostore za režijski obrat. Prostore je 

bilo potrebno priključiti na ogrevanje za kar je občina namenila 1.,730,21 €.  
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Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

07030001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Postavka projekta: 40702 

Za nabavo najnujnejše opreme je občina namenila 3.456,00 €. V letu 2016 je gasilsko 

društvo pristopilo k nabavi novega gasilnega vozila. Na podlagi pogodbe med gasilskim 

društvom in dobaviteljem vozila, je bilo potrebno poravnati avans v višini 15.000,00 €.   
 

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Postavka projekta: 41324 
V načrtu razvojnih programov je izkazana realizacija na proračunski postavki Modernizacija 

občinskih cest v Občini Sveta Ana (2015) zajema projekt: JP Dražen Vrh (Senekovič – Peserl) 704-

441. V prvi fazi je investicija vključevala celotno izvedbo tampona, vključno s fino izravnavo in 

izdelavo propustov in priključkov. Izvedena dela so znašala 28.717,31 €. V drugi fazi, ki se je 

izvajala v letu 2016, se je izvedla fina izravnava vozišča in vgradnja asfalta debeline 6 cm ter 

izdelava asfaltnih muld in priključkov. 

 

Postavka projekta: 41325 

Realizacija na postavki Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana (2016) zajema izvedbo 

modernizacije treh cest: JP RII-730- Vela in JP 704-460 Dražen Vrh- Majerič ter JP 704-481 Dražen 

Vrh-Triler. Na omenjenih odsekih cest so se izvedla dela, dobava in vgradnja tampona, vključno s 

fino izravnavo in izvedbo propustov in priključkov  ter vgradnjo asfalta debeline 6 cm in izvedbo 

muld in priključkov.  

Postavka projekta: 41315 
Za odmero cest je občina v letu 2016 realizirala odhodne v višini 5.234,42 €. 

 

Postavka projekta: 41319 
Realizacija na postavki znaša 4.758,00 €. Občina je naročila dokumentacijo za ureditev klasičnega 

križišča in hodnika za pešce na R3-730. 

 

Postavka projekta: 41321  
Ob cesti JP 704 - 151 je vse večja naseljenost zato je skrb občine, da poskrbi za večjo varnost 

prometa. V načrtu razvojnih programov je projekt izgradnja pločnika Sv. Ana – Zg. Ščavnica. V letu 

2016 smo začeli z izgradnjo kamnitih opornih zidav. 

 

Postavka projekta: 41328 
V načrtu razvojnih programov so izkazani stroški  ureditve  parkirišče pri Evangeličanskem 

pokopališču. 

 

Postavka projekta: 41305 
Nova javna razsvetljava se je izvedla na območju naselja Krivi Vrh, pričeli smo z izvedbo javne 

razsvetljave na območju Zg. Ročice. Na kontu investicijske obnove so realizirana sredstva za 

zamenjavo led svetilk zaradi udara strele. Znesek za opravljene storitve smo refundirali pri 

Zavarovalnici Maribor.  
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Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠCINE 

1529002 Ravnanje z odpadno vodo 

Postavka projekta: 41503 
Za sofinanciranje izgradenj malih čistilnih naprav so bila realizirana sredstva v višini 6.020,24 €.  

 

Tabela 17: Upravičenci sredstev  

Štev. 

vloge 

Ime in priimek Naslov Velikost v PE Višina 

sofinanciranja (€) 

Predračunska 

vrednost celoten 

investicije brez 

DDV-ja in 

gradbenih del 

(€) 

1. Janez Zemljič Žice 17,  

2233 Svet Ana 

2-4  1.159,83 2.367,13 

2. Janez Tapajner  Krivi Vrh 5 j, 

2233Sveta Ana 

5 1.062,81 2.125,62 

3. Mirjana 

Senekovič Nikl 

Zg. Ščavnica 57 A 

 2233 Sveta Ana 

5 1.151,60 2.350,22 

4. Majda Beber  Žice 2,  

2233 Sveta Ana 

6 1.151,50 2.350,00 

5. Janez Bauman  Ledinek 67,  

2233 Sveta Ana  

10 1.494,50 3.050,00 

 SKUPAJ   6.020,24 12.242,97 

      

 

Postavka projekta: 41510 
Realizirani so odhodki izgradnje I. faze investicije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani. 

Zgradili smo 2.810 m kanalizacijskega omrežja in prvi del čistilne naprave. Realizacija znaša 

250.981,27 €. 

 

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

Postavka projekta: 41610 
Letni cilj izvedbe projekta je bil uspešno dosežen, saj smo pripravili strokovne podlage za poselitev 

za območje občine. Višina realiziranih sredstev je 23.165,00 €. 

 
16039001 Oskrba z vodo   

Postavka projekta: 41606 
Občina je v letu 2016 izvedla naslednja dela; predstavitev vodovodnega cevovoda Žice 15B, 

predstavitev vodovodnega cevovoda Žice – Sp. Porčič, opravil se je pregled vseh hidrantov,  izvedla 



 

84 
 

so se montažna dela na odcepu Žice/Sv. Ana in vgradila se je naprava za doziranje CO2 Sp. Porčič – 

prečrpalnica. 

 

 
16039003 Objekti za rekreacijo  

Postavka projekta: 41616 
V nadstrešnici se je uredil prostor, kjer so igrala za predšolske otroke in prostor za balinanje. Za 

ureditev prostora in nakup igral je občina namenila 14.679,69 €.  

Za vzdrževanje igrišča z umetno travo je občina v letu 2016 porabila 3.335,18 €. 

 

16059005 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Postavka projekta: 41611 

Za tri stanovanja, katerega gradnja večstanovanjskega objekta poteka in bo predvidoma končan v 

letu 2017, je občina že sklenila pogodbo. Del kupnine v višini 100.000,00 € je občina  poravnala v 

letu 2016, preostanke v višini 110.817,00 € sledi v letu 2017. Del sredstev se je namenilo tudi za 

projektno dokumentacijo in  geodetske storitve.   

 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

Postavka projekta: 41608 

V letu 2016 smo na stanovanjskem območju Nemeš uredili cesto v makadamski izvedbi, v naselju 

Ledinek se je položil tk kabel v dolžini 940 m , na območju nove stanovanjske zazidave se je 

položila kanalizacija in izvedli kanalizacijski priključki.   

Za stroške geodetskih storitev smo v letu 2016 namenili 4.999,72 € in za izdelavo PZI za komunalno 

opremo naselja Lokavec 8.222,80 €. 

Postavka projekta: 41613 
Na območju obrtne cone smo v letu 2016 izvedli naslanja dela; izvedba asfaltne ceste, položili 

zemeljski kabel za javno razsvetljavo in postavili tri kandelabre. Skupna realizacija znaša 31.287,90 

€.  

 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Postavka projekta: 41615 
Za izdelavo IDZ projekta za širitev pokopališča Sveta Ana smo namenili 3.203,12 €.   

 

16069002 – Nakup zemljišč 

Postavka projekta: 41609 
V letu 2016 je občina kupila naslednje nepremičnine:  parc. št. 75/0 in 74/0 k.o. Krivi Vrh, parc. št. 

5/21 k.o. Krivi Vrh, parc. št.  90/10 k.o. Zg. Ročica, parc. št. 105/1, 105/2, 107/6,107/2, 107/3, 106/2, 

106/1, 107/5,107/4 in 108/0.  

 

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

 
18059001 – Programi športa 

 

Postavka projekta: 41831 
Uredil se je prostor pri športni dvorani katerega bo občina oddajala v najem. Po pogodbi o 

Finalizaciji klubskih prostorov si je občina zadržala 10 % pogodbene vrednosti, katero bo plačala po 

opravljeni primopredaji del na objektu. V letu 2016 je občina namenila za investicijo 43.992,61 €.  

 

Postavka projekta: 41833  
V letu 2016 je občina naročila izdelavo idejne zasnove ureditve športno rekreacijskega centra. 
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Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE 

19039001 Osnovno šolstvo 

Postavka projekta: 41908 
Zaradi povečanih potreb vrtca je potrebna dograditev dveh igralnic k obstoječem vrtcu in sicer za dva 

oddelka s spremljajočimi prostori in povezovalnim hodnikom. V letu 2016 smo namenili 22.814,00 € 

za projektno dokumentacijo.  

 

Postavka projekta: 41914 
Za dobavo in montažo toplotnih števcev v kotlovnici osnovne šole Sveta Ana in podružnične šole 

Lokavec smo namenili 3.373,80 €.  

 

Postavka projekta: 41905 
V letu 2016 smo namenili 2.874,17 € za nakup računalniške opreme v osnovni šoli. 
 

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO 

Postavka projekta: 42002 

Gre za finančno pomoč v višini 150,00 €, realizacija znaša 4.050,00 € . 

 

15. POSLOVNO POROČILO OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2016 

15.1. Zakonske in druge pravne podlage 

 

a) Zakonske podlage za delovanje občine: 

 

1. Zakon o lokalni samoupravi,  

2. Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij,  

3. Zakon o političnih strankah  

4. Zakon o javnih uslužbencih,  

5. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  

6. Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v 

državni upravi in pravosodju,   
7. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,  

8. Zakon o varnosti cestnega prometa,  

9. Zakon o upravnem postopku,  

10. Zakon o političnih strankah,  

11. Zakon o lokalnih volitvah,  

12. Zakon o volilni kampanji,  

13. Zakon o javnih financah,  

14. Zakon o financiranju občin,  

15. Zakon o računovodstvu,  

16. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,  

17. Zakon o davku na dodano vrednost,  

18. Zakon o poslovnih prostorih in poslovnih stavbah,  

19. Zakon o zavodih,  

20. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

21. Zakon o vrtcih,  

22. Zakon o osnovni šoli,  

23. Zakon o izobraževanju odraslih,  
24. Zakon o športu,   
25. Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,  

26. Zakon o knjižničarstvu,  

27. Zakon o varstvu kulturne dediščine,  
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28. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  
29. Zakon o socialnem varstvu,   
30. Zakon o preprečevanju zlorabe uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 

prepovedanih drog,   
31. Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami  

32. Stanovanjski zakon,  

33. Zakon o graditvi objektov,  

34. Zakon o gozdovih,  

35. Zakon o cestah,  

36. Zakon o urejanju prostora,  

37. Zakon o geodetski dejavnosti,  

38. Zakon o varstvu okolja,  

39. Zakon o urejanju prostora,  

40. Zakon o gospodarskih javnih službah,  

 
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 

 

1. Zakon o javnih financah  

2. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016  

3. Zakon o računovodstvu  

4. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti,   
5. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna   

6. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava   

7. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava   

8. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava   
9. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev   
10. Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov   
11. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu  

 

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo 
pravno podlago, ki opredeljujejo poslovanje oziroma pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti Občine Sveta Ana. 

 

Osnovni sistemski zakoni, ki določajo finančno in računovodsko poslovanje občin so se oblikovali v 

letih 1999, 2000 in 2001. V navedenih letih se je izvajala reforma javnih financ v Republiki 

Sloveniji. V tem obdobju so bili na tem področju sprejeti zakonski in podzakonski akti in 

metodološke novosti, ki so pomembni za uveljavitev reforme javnega financiranja in za pripravo 

proračunov. Bistveni zakoni, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi proračuna in pri pripravi 

zaključnega računa so Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu. 

Novo sprejeti Zakon o računovodstvu z podzakonskimi akti, ki je začel veljati 1.1.2000 pa je skupaj 

z Zakonom o javnih financah prinesel novosti pri pripravi zaključnega računa proračuna lokalnih 

skupnosti. 
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Občina Sveta Ana je bila ustanovljena konec leta 1998. Leži na 37,2 km
2
 površine in šteje 2.319 

prebivalcev.11 Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 157. mesto, po številu 
prebivalcev pa je na 172-tem mestu od skupno 212 občin.

12 

 
Občina obsega naselja Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, 
Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice 

 

Temeljne informacije o Občini Sveta Ana so:  

Občina Sveta Ana 

Tel: 02 729 58 80  

Fax: 02 729 58 85  
e-dopis: občina@sv-ana.si.si 

spletna stran: www.sv-ana.si 

Matična številka:1332074000 

Identifikacijska številka (Davčna): 59385081  
Podračun Občine Sveta Ana 01100-0100018188 pri UJN Slovenska Bistrica 
Šifra uporabnika 7680 
 

15.2. Organizacijska struktura 

Organi občine so: 

 Župan (nepoklicno opravljanje funkcije), 
 Občinski svet (9 članov), 
 Nadzorni odbor (3 članov). 

 

Občina nima ožjih delov občine.  

 

Naloge občine, ki so opredeljene s posameznimi zakoni, opravlja občinska uprava, in sicer na 
področju lokalne samouprave, gradnje cest in druge komunalne infrastrukture, izobraževanja, 

kulture, športa, sociale, požarne varnosti, stanovanjskem in poslovnem področju, gospodarstvu itd. 
Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik, ki ga imenuje in razrešuje župan.  

Občinska uprava opravlja strokovnem, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge na 

področju splošnih zadev, upravnih zadev, javnih financ, gospodarskih dejavnosti, varstva okolja in 
urejanja prostora, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, inšpekcijskega nadzora in občinskega 

redarstva, gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. 
 

15.3. Dolgoročni cilji  

V letu 2010 je zakonodaja določila opredelitev dolgoročnih ciljev oziroma t.i. NAČRTA 

RAZVOJNIH PROGRAMOV. Občina je tako, poleg kratkoročnih načrtov, opredelila še svoj 
dolgoročni razvoj. Dolgoročni cilji Občine Sveta Ana kot neposrednega uporabnika so razvidni iz 

NRP 2016-2019, Regionalnega razvojnega programa za Podravje 2014-2020 in v obrazložitvah 
posameznih področij posebnega dela proračuna tekočega leta, dosegljivo tudi na http://www.sv-

ana.si. Podlago najdemo tudi v investicijskih programih predvsem za tiste investicije, ki se izvajajo 

več let. 

 

 

 

 

__________________________ 
11 Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1.1.2016 
12 Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2013 
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15.4. Poročilo o realizaciji letnih ciljev – proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 

 
Letni cilji Občine Sveta Ana, kot neposrednega uporabnika so bili določeni s Proračunom občine 
Sveta Ana za leto 2016. 
 
Občina Sveta Ana je pri pripravi proračuna za leto 2016 upoštevala makroekonomska stališča 
Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin, kot pri podatkih za izhodiščne 
plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil izračun primerne 
porabe in njegova realnost. 

 

Proračun Občine Sveta Ana za leto 2016 je bil sprejet na seji občinskega sveta dne 19.12.2014, 

objavljen pa je bil dne 31.12.2014 v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 29/2014. Sprejeti 
proračun za leto 2016 je predvideval skupne prihodke v višini 2.461.755 € in skupne odhodke v 

višini 2.416.037 €. Planirano je bilo, da se presežek v višini 66.667 € iz bilance prihodkov in 
odhodkov  nameni za odplačilo dolga v višini 66.667 €. 

 

V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun 
prilagoditi. To smo uredili s prerazporeditvami, črpanjem splošne proračunske rezervacije in ko 
omenjena ukrepa nista več zadostovala tudi z rebalansi proračuna v mesecu februarju, aprilu in 
novembru.  
Z zadnjim rebalansom smo načrtovali 2.325.929 € prihodkov in prejemkov proračuna. Načrtovani 
prihodki in prejemki so bili realizirani v višini 2.246.030 € oz. v 97 %. 

 

Letni cilji na področju investicij so razvidni iz programov gradenj, nabav in investicijskega 

vzdrževanja. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitev posebnega dela proračuna. 

Najpomembnejši cilji, ki smo jih želeli doseči v letu 2016 so bili vezani na: pričetek izvajanja 

projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani, modernizacijo cest: JP Dražen Vrh – 

Majerič , JP dražen Vrh – Triler, JP RII – 730 – Vela  in JP Dražen Vrh Senekovič-Peserl, izvedbo 

opornega zida pri izgradnji pločnika Sveta Ana – Zg. Ščavnica, izgradnjo večstanovanjske zgradbe, 

dokončanje asfaltiranja ceste v industrijski coni z postavitvijo javne razsvetljave, stroški za ureditev 

komunalne opreme v naselju Lokavec in nakup zemljišč za gradnjo. Pričetek projekta Detox, projekt 

čezmejnega sodelovanja s Hrvaško.  

 

V zaključnem računa proračuna je v obširnih poročilih prikazano delovanje občine Sveta Ana po 
posameznih dejavnostih. V nadaljevanju pa želimo usmeriti pozornost tudi na naslednje ugotovitve: 

 

Občina Sveta Ana je v proračunskem letu 2016 skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila 
najprej v sprejetem proračunu, nato pa korigirala z rebalansoma ter z prerazporeditvami proračuna. 

 

Tako je v letu 2016 dosegla naslednje cilje: 
 zagotovila je nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katere je zadolžena 

in odgovorna;   
 prednostno je financirala investicije v teku,  

 delala na dokumentaciji in virih za novo načrtovane investicije,  

 racionalno je gospodarila z razpoložljivimi sredstvi in  

 skrbela je za skladen razvoj občine na vseh področjih. 
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Nekaj poudarkov opravljenega dela navajamo v nadaljevanju: 

 

 Občinski svet je na svojih rednih sejah, izrednih sejah ter sejah delovnih teles in Nadzornega 
odbora obravnaval in odločal o vseh ključnih vprašanjih delovanja občine. 



 Občina Sveta Ana skrbi za obsežno socialno problematiko, kar nam narekuje vzdrževanje 
mreže različnih socialnih programov: pomoč družini na domu, preprečevanje nasilja v 
družini. 



 Perečo problematiko brezposelnosti smo razreševali tudi z angažiranjem na področju javnih 
del (kultura, sociala,…). 

 

 Na področju promocije lahko izpostavimo večje prireditve, ki so se izvajale v letu 2016, to 
so : Anin teden (likovna kolonija, številne športne prireditve, postavitev klopotca, kisla juha, 
gasilska veselica, predavanja, otvoritve, ohranjanje starih običajev na Grafonževi 
domačiji…), Postičevi dnevi (jesenska likovna kolonija, trgatev, okrogla miza - predavanje, 
pohod po VUP, martinovanje…), slikarske razstave (posamezni slikarji, OŠ,…), prvomajski 
pohod po Anini poti, literarni večeri, predstavitev na sejmu AGRA v Gornji Radgoni (na 
povabilu MKGP), sodelovanje na KOS-u, gledališke predstave KD izven občine, društvene 
prireditve: Večer smeha, Za domače po domače, Plesni utrinki pri Sveti Ani, Adventni čas 
(zelena Sveta Ana, božični koncert).



 Rezultat večletnih prizadevanj je viden v realizaciji načrta razvojnih programov ter je 
obrazložen po posameznih področjih realizacije odhodkov. Investicije, ki smo jih pričeli in 
nekatere tudi izvedli so: pričetek izvajanja projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
Sveti Ani, modernizacijo cest: JP Dražen Vrh – Majerič , JP dražen Vrh – Triler, JP RII – 
730 – Vela  in JP Dražen Vrh Senekovič-Peserl, izvedbo opornega zida pri izgradnji 
pločnika Sveta Ana – Zg. Ščavnica, izgradnjo večstanovanjske zgradbe, dokončanje 
asfaltiranja ceste v industrijski coni z postavitvijo javne razsvetljave, stroški za ureditev 
komunalne opreme v naselju Lokavec in nakup zemljišč za gradnjo. Pričetek projekta Detox, 
projekt čezmejnega sodelovanja s Hrvaško. 
 

Poleg navedenih investicij je bilo opravljenih še veliko manjših nujnih posegov, ki so jih izvedli 
občina, javna podjetja, javni zavod. Razveseljivo je, da smo z investicijami zadovoljili potrebe vseh 
generacij od najmlajših do najstarejših in zagotovili pogoje za enakomeren razvoj celotne občine. 

15.5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev po posameznih področjih dejavnosti   

 

A) Prihodki proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 

 

Prihodki proračuna so bili v letu 2016 realizirani v višini 2.246.030 € in so za 3 % pod planirano 

višino. 

 

 
B) Odhodki proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 oz. realizirani cilji in rezultati v letu 

2016  

  

Odhodki proračuna so v letu 2016 realizirani v višini 2.353.486 € oziroma v 88 % planiranega 

proračuna. Realizacija izvršenih nalog iz proračuna pa je po načelu zaračunane realizacije višja od 

predstavljenega zneska. Podatek v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam namreč pove, da je 

večina nalog sicer realiziranih, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2017. 
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10 OBČINSKI SVET 

 
Odhodki za delo občinskega sveta so razčlenjeni po posameznih postavkah in realizirani v višini 80 
%. 

 

Občinski svet se je v letu 2016 sestal na treh rednih sejah in dveh dopisnih sejah ter sejah odborov in 
komisij. Obravnaval ali odločal je o ključnih vprašanjih občine. 

 

Sejnine funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta, ki so zajete med »drugimi 

operativnimi odhodki« so se izplačevale v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje 
funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih 

organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkov ter na osnovi prisotnosti list. 

 

20 NADZORNI ODBOR 

 

Za nadzorni odbor so bila sredstva realizirana v višini 70,2 %. Tudi pri nadzornem odboru je 

realizacija odvisna od števila opravljenih nadzorov oziroma sej ter od udeležbe članov nadzornega 

odbora na seminarjih.  

 

30 ŽUPAN 

 

Za dejavnost župana in podžupana so bila sredstva realizirana v višini 97,2 %. Za izvedbo 

protokolarnih dogodkov se je v letu 2016 porabilo 72,4 % planiranih sredstev. 

 

40 OBČINSKA UPRAVA 

 

Administracija občinske uprave (realizacija 96,6%)  
Občinska uprava je v letu 2016 opravljala naloge lokalne samouprave s 5 zaposlenimi. V letu 2016 
so bile v polnem teku vse večje investicije in sprejeti so bili novi odloki in pravilniki, kar je terjalo 

napore vseh zaposlenih v občinski upravi. V okviru navedenega področja proračunske porabe 
največji znesek predstavljajo plače zaposlenih, za katerimi veliko ne zaostajajo izdatki za blago in 

storitve. 

 

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč; civilna zaščita 

Na področju civilne zaščite so se programi izvršili v višini 100 % glede na veljavni proračun. 

 

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč; požarna varnost 

Program požarnega varstva je realiziran v višini 100 %. V letu 2016 so se sredstva v višini 12.404 € 

namenila za tekoče izdatke in sredstva v višini 18.456 € za investicije in opremo. 

Na podlagi Sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse se natečena in neporabljena 

namenska sredstva iz prihodkov požarne takse v letu 2016 v višini 4.528 €, na podlagi 58. člena 

Zakona o varstvu pred požarom v celoti prenesejo v proračun 2017.   

 

Aktivna politika zaposlovanja 

Na tej so bila sredstva porabljena v višini 95,5 % in sicer za stroške za zaposlene iz naslova javnih 

del na področju kulture in sociale. V letu 2016 smo tudi izvajali program javnih del na področju 

športa, ker je bila zaposlena ena delavka. 

 

Zdravstveno varstvo rastlin in živali  

Realizacija na tem področju je v višini 100,0 %, gre za razdelitev sredstev koncesijske 

dajatve trajnega gospodarjenja z divjadjo. 

 

Zdravstveno varstvo rastlin in živali  

To področje je bilo realizirano v višini 94,8 %.  Zbrana sredstva koncesijske dajatve so se 

razdelila med dvema lovskima društvoma. 
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Cestni promet in infrastruktura  

Za namene vzdrževanja in gradnje občinskih cest, urejanja cestnega prometa in cestne 

razsvetljave smo realizirali odhodke v višini 85,6 %.  

 

Promocija občine  

Na področju promocije, razvoja turizma občine smo realizirali 78,9 % odhodkov. Od tega za 

promocijo razvoja turizma 43,9 % in za spodbujanje razvoja turizma 90,8 %. 

 

Varovanje okolja in naravne dediščine 

Navedeno področje porabe smo realizirali 85,1 %. Gre za realizacijo na področju 

vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter sofinanciranje izgradnje 

individualnih malih čistilnih naprav. Prav tako je občina začela z investicijo izgradnje 

čistilne naprave s kanalizacijo za naselja Sv. Ana, Kremberk, Froleh in Krivi Vrh.  

 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalne dejavnosti 

Skupna realizacija na tem področju je v višini 83,9 %. V okviru tega na prostorsko 

načrtovanje 99,9 %, za program komunalne dejavnosti (oskrba s vodo, objekti za rekreacijo, 

praznično urejanje naselij) 71,2 %, za spodbujanje stanovanjske gradnje 97,7 % in za 

upravljanje in razpolaganje z zemljišči 79,7 %. 

 

Zdravstveno varstvo 

Program zdravstvenega varstva je bil realiziran v 94,2 %. Od tega je bila mrliško ogledna 

služba realizirana v višini 36,8 % (plačilo mrliških ogledov in obdukcij). Prispevek za 

zdravstveno zavarovanje oseb je znašal 25.649 € . 

 

Kultura, šport in nevladne organizacije 

Področje kulture je bilo realizirano v višini 45.748 € oz. 70,6 %. V okviru tega za programe 

v kulturi 45.974 €, za druge programe v kulturi 8.162 €, za podporo posebnim skupinam 

77,5 % in za šport in prostočasne aktivnosti 59 %. 

 
Izobraževanje 

Področje izobraževanja je realizirano v višini 97,3 % sprejetega proračuna. Cilj Občine 

Sveta Ana na področju predšolske vzgoje je zagotoviti čim večjemu številu otrok dnevno 

varstvo in vzgojo v vrtcih. Občina Sveta Ana iz proračuna zagotavlja plačilo razlike med 

ekonomsko ceno programa v vrtcu in zneskom, ki ga plačajo starši za vrtec, in sicer za vse 

otroke staršev, ki stalno bivajo v naši občini. 
 

Občina Sveta Ana ima na svojem območju eno osnovno šolo in eno podružnično šolo. Cilj 

občine na osnovnošolskem področju je zagotoviti izvedbo osnovnošolskih programov, ki 

niso financirani od države in so pomembni za naše območje oz. imajo v naši občini pogoje 

za njihov razvoj. Mesečno nakazujemo sredstva za osebne dohodke nadstandardnih 

programov in materialne stroške. Prav tako zagotavlja šolski prevoz za vse učence, ki 

morajo v šolo po nevarnih poteh.   

 

Socialno varstvo  
Program socialnega varstva je bil realiziran v višini 97,6 %. Največ sredstev je bilo 
namenjeno oskrbninam v splošnih in posebnih socialnih zavodih. 
 
Servisiranje javnega dolga 
Za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje je 
občina namenila 191 €. 
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Intervencijski programi in obveznosti  
Za področje pomoči v primerih nesreč je občina izločila v rezervni sklad 24.065 €.  
 

Tabela 18: Po področjih je bila realizacija tega uporabnika naslednja 
 

 
Veljavni plan 

2016 
Realizacija 

2016 
Indeks 

3/2 
Nerealizirano 

2-3 
1 2 3 4 5 

01 Politični sistem 66.313 63.202 95 3.111 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 2.100 1.474 70 626 

04  Skupne administrativne službe in splošne javne 

storitve 17.216 14.052 82 3.164 

06    Lokalna samouprava 284.213 262.976 93 21.237 

07   Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 32.360 32.360 100 0 

08   Notranje zadeve in varnost 500 75 15 425 
10   Trg dela in delovni pogoji 59.124 56.391 95 2.733 
11   Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 660 626 95 34 

13   Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 452.102 385.972 85 66.130 

14   Gospodarstvo 42.866 33.826 79 9.040 

15   Varovanje okolja in naravne dediščine 356.150 303.162 85 52.988 

16  Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 

dejavnost 493.446 405.475 82 87.971 
17   Zdravstvo 28.000 26.386 94 1.615 
18   Kultura, šport in nevladne organizacije 155.559 109.910 71 45.649 
19   Izobraževanje 478.865 465.934 97 12.931 

20   Socialno varstvo 171.577 167.505 98 4.072 
22   Servisiranje javnega dolga 66.916 66.878 100 38 

23   Intervencijski programi in obveznosti 24.065 24.065 100 0 

       SKUPAJ 2.732.031 2.420.153 86 308.964 

 

41 REŽIJSKI OBRAT  
 
Za izvajanje lokalne gospodarske javne službe v manjšem obsegu sta v režijskem obratu bila v prvem 
polletju zaposlena dva delavca, ob koncu leta pa eden. V okviru navedenega področja so izkazani 

zneski za plače zaposlenih v višini 21.322 € in realizacija materialnih stroškov 6.367 €. 

 

Aktivna politika zaposlovanja  

Na področju programa izvajanja javnih del je občina zaposlila štiri delavce, realizacija 43.471 €. 

Občina je s strani Zavoda RS za zaposlovanje za dva delavca dobila sofinanciranje v višini 95 % in 

za druga dva 65 %. 

 

Cestni promet in infrastruktura  

Za namene manjših vzdrževalnih del na občinskih cestah katere opravlja režijski obrat je realizirano 

731 €.  

 

Urejanje in vzdrževanje pokopališča 

Navedeno področje porabe smo realizirali 42,2% in sicer za namene vzdrževanje pokopališča in 

mrliške veže 5.237 € in za projekte ureditve pokopališča 3.203 €. 
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15.6. Morebitne nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju dela v Občini Sveta Ana  

 
Župan in zaposleni v občinski upravi v letu 2016 nismo zaznali morebitne nedopustne in 

nepričakovane posledice pri izvajanju dela. V letu 2016 tudi ni bilo naravnih in drugih nesreč na 

območju občine Sveta Ana. 

 

15.7. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklih let 

 
Skupni prihodki zaključnega računa Občine Sveta Ana so v letu 2016 dosegli 2,4 mio €, medtem ko 

so bili v letu 2015 doseženi v višini 1,9 mio € . Z izvedbo nalog, ki smo jih opravili v letu 2016 

sledimo ciljem, ki smo si jih zastavili v letnem proračunu, in sicer v celoti na področju t.i. izvirnih 

nalog, ki so financirane iz primerne porabe in nekoliko slabše na področju nekaterih investicij, ki so 

vezane na sredstva iz naslova sofinanciranj (razpisi). 

 

15.8. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja  

 
Občina Sveta Ana je v letu 2016 skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila najprej v sprejetem 

proračunu, nato pa korigirala s prerazporeditvami proračunskih postavk (do 5 %) in kasneje z tremi 

rebalansi. Kumulativno je proračun na strani prihodkov realiziran v višini 96,6 %, na strani 

odhodkov pa 88,3 %. 

Občina Sveta Ana je tako v proračunskem letu 2016 dosegla naslednje cilje:  
 nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katera je zadolžena in 

odgovorna,   
 prednostno financiranje investicij v teku,   
 nadaljevanje načrtovanih investicij iz sredstev za regionalne projekte in druge 

projekte skupaj z državo,   
 nadaljevanje obnove lokalnih cest,  

 racionalno gospodarjenje z razpoložljivimi sredstvi .  

 

Tabela 19: Finančni kazalniki poslovanja 

Kazalnik 
Leto  

2015 
Leto 

2016 

1. Stopnja odpisanosti opreme 0,79 0,71 

2. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,17 0,17 

3. Koeficient plačilne sposobnosti 1,00 1,00 

4. Koeficient zapadlih obveznosti 0,00 0,00 

5. Kazalnik zadolženosti 0,03 0,03 

6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 1,57 1,57 

7. Prihodkovnost sredstev 0,13 0,13 
 
1. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme/oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva) 

 

Stopnja odpisanosti opreme kaže stopnjo izrabljenosti opreme. Stopnja v Občini Sveta Ana 

za leto 2016 znaša 0,22. Višji ko je kazalnik, bolj se približuje vrednosti 1, bolj je oprema 
izrabljena. 

 
2. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP012 minus (AOP013 in 014)/ 
celotnimi prihodki 

Vrednost kazalca za Občino Sveta Ana v letu 2016 je 0,16. Nižja kot je vrednost kazalca, 
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manjši je delež terjatev v prihodkih, kar pomeni, da se terjatve razmeroma hitro unovčijo. 

 
3. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno število dejanskih dni za plačilo/povprečno 
število dogovorjenih dni za plačilo 

Dejansko število dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega 
razmerja in dnevom plačila posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni 

za plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje plačil vsem dobaviteljem.  
Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško 
upniškega razmerja in datumom valute. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot 

izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem dobaviteljem. 

Ciljna vrednost koeficienta je 1, koeficient 1 za Občino Sveta Ana v letu 2016 torej kaže, 

da je občina plačilno sposobna in da svoje obveznosti plačuje brez zamud. 

 
4. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle obveznosti na dan 31.12.2016 / mesečni 
promet do dobaviteljev)   
Koeficient se izračuna tako, da se zapadle neplačane obveznosti na 31.12.2016 primerja z 

mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Ciljna 

vrednost koeficienta je 0. Občina Sveta Ana je imela na dan 31.12.2016 za 0 € zapadli h 

neplačanih obveznosti, koeficient zapadlih obveznosti za leto 2016 je 0, kar kaže, da 

občina redno plačuje svoje obveznosti.  

 
5. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+0 48+055) / Obveznosti do virov 
sredstev AOP 060)   
Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno 

razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in 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 2016 kazalnik 0,03, kar kaže na nizko stopnjo zadolženosti. Občina mora 

pri zadolževanje upoštevati omejitve ZFO.  

 
6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP012+ AOP023/ 

AOP034)  

Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti 

bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo 

vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji 

meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost), za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati 

tudi dolgoročne terjatve in obveznosti. Kazalnik za Občino Sveta Ana je v letu 2016 je 1,43, 

kar kaže na veliko likvidnost občine. 

 
7. Prihodkovnost sredstev = (prihodki iz poslovne dejavnosti/osnovna sredstva po nabavni 
vrednosti AOP 002+004+006) 

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in 

predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo 

zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Kazalnik občine za leto 

2016 je 0,13, kar pomeni, da je 1 enoto prihodka ustvarila z 0,13 enote nabavne vrednosti 

osnovnih sredstev. 
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15.9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora  

 

Notranje finančne kontrole, ki obsegajo predhodne kontrole, kontrole za odkrivanje in preprečevanje 

napak in kontrole, ki zmanjšujejo ostala tveganja je opravljal tajnik oz. direktorica občinske uprave, 

v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2016 in Rebalansom št. 1,2 in 3 za leto 

2016 in z določili 7. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega 

nadzora javnih financ (Ur. list RS, št. 72/2002). 

 

Na podlagi 10. čl. Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega 

nadzora javnih financ občina ni izvedla  notranje revizije. 

 

 

 

15.10. Pojasnila na področjih na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi  

 
Na vseh področjih cilji niso bili izpolnjeni, pri posameznih izvedbah investicijah je prišlo do 
objektivnih razlogov nerealizacije projekta. 
 

15.11. Ocena učinkovitosti poslovanja Občine Sveta Ana na druga področja  

 

Sama razdelitev odhodkov po področjih, programih in podprogramih nam pove, na katera 

področja posega delovanje občine. Na področju tekočega dela izvajanja proračuna je 

izvrševanje bolj predvidljivo kot na investicijskem delu, kar se pozna tudi v deležu 

realiziranega plana. Občina opravlja javno službo, zato je njeno delovanje vplivalo tako na 

lokalno kot na širšo skupnost. Na občino se obračajo posredni in neposredni uporabniki in 

nenazadnje tudi družbe in občani (financiranje, potrdila…). 

 

16. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016 

 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom 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, 104/10 in 104/11). Občina 

Sveta Ana posluje kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih 

knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporablja Zakon o računovodstvu 

(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/2006 -ZUE), Pravilnik o razčlenjevanju in 

merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 

34/04, 13/05, 114/06–ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 5 8/10 in 97/12), Pravilnik o 

usklajevanju terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 

117/02, 134/03 in 108/13), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 

120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13) ter slovenske računovodske standarde. 
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16.1. Obrazložitev Bilance stanje za leto 2016 

 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati 
resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. 

 

V nadaljevanju podajamo pojasnila k večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine 
Sveta Ana na dan 31.12.2016, in sicer v skladu z 12. členom Navodil o pripravi zaključnega 

računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. 

 
 

1.) Podatki o stanju dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
 
Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah AOP 014 
Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in 

drugih finančnih ustanovah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna 
sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi in druga 

denarna sredstva za posebne namene. 

 

Stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah je na dan 31.12.2016 znašalo 

250.864 €. 

 
Ob koncu leta 2016 je stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah znašalo 
250.864 €, kar je za 51.564 € manj kot ob koncu leta 2015. 
 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih Stanje na dan 
 

ustanovah 31.12.2016 
 

Račun Občina Sveta Ana - proračun 250.864 
 

   

   

 
2.) Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih 

prejemnikov teh sredstev 

 
Skupina kontov 06  -  Dolgoročne finančne naložbe AOP 008 

Poleg naložb v delnice in drugih dolgoročnih kapitalskih naložb se med dolgoročnimi 

finančnimi naložbami izkazujejo še naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška 
dela ter naložbe v namensko premoženje javnih skladov in premoženje drugih pravnih oseb 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti. 

 
Občina je na kontih dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2016 izkazovala stanje v 
višini 10.714,00 €. 

 

V bilanci so zajete vrednosti 789 delnic pri javnem podjetju Mariborski vodovod d.d.  
 
Skupina kontov 07  -  Dolgoročno dana posojila in depoziti AOP 009 

Dolgoročno dana posojila in depoziti so dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih 
pogodb in z odkupom dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic), druga dolgoročno dana 

posojila ter dolgoročno dani depoziti. 

 
Na tej skupini kontov občina na dan 31.12.2016 ne izkazuje stanja. 

 
3.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih sredstev 

 
Skupina kontov 02 - Nepremičnine AOP 004  
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in  
Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005  
in  
Skupina kontov 04 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006  
in  
Skupina kontov 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 

AOP 007 

 

Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev (nepremičnine, oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva) je na dan 31.12.2016 znašala 13.634.489 € in se je glede na 

stanje na dan 31.12.2016 povečala za 374.044 € oziroma za 0,02 %. 

 
V naslednji tabeli je predstavljeno gibanje opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih 
vrstah sredstev v letu 2016. 

Vrsta opredmetenih 
 
Nabavna  

 
Povečanje v Zmanjšanje v Amortizacija 

Neodpisana 
 

  
vrednost  

sredstev  
vrednost 1.1.2016  

letu 2016 letu 2016 2016  

  
31.12.2016  

       
 

Zemljišča  744.629  197.419 41.885 0,00 900.163 
 

         

Zgradbe  14.137.752  2.345.411 1.530.878 3.379.476 11.572.809 
 

         

Nepremičnine v  
1.181.354 

 
509.977 555.898 0,00 1.135.434  

gradnji ali izdelavi   
 

       
 

         

Oprema  435.610  18.062 5.878 370.238 20.080 
 

         

Drobni inventar  50.932  2.803 0,00 50.932 0,00 
 

         

         

Druga opredmetena  
96.949 

 
664 116 91.494 6.003  

osnovna sredstva   
 

       
 

         

Skupaj  16.647.226  3.074.336 1.634.655 3.892.140 13.634.489 
 

         

 
Zemljišča: Nabavna vrednost le-teh je na dan 31.12.2016 znašala 900.163 €, kar je za 
197.419 € več kot na dan 31.12.2015. Povečanje je nastalo iz naslova nakupa zemljišč na 
območju k.o. Zg. Ročica.  
V letu 2016 so bila zaradi prodaje iz evidence izločena zemljišča v višini 41.885 €.  

 

Zgradbe: Mednje štejemo upravne prostore, poslovne prostore, stanovanja, infrastrukturne 

objekte ter druge zgradbe (zgradbe namenjene za športu, gospodarske in kulturne zgradbe,  

avtobusne postaje,…). Neodpisana vrednost zgradb je na dan 31.12.2016 znašala 

11.572.809 € in je bila za 351.441 € večja glede na vrednost na dan 31.12.2015. K 

povečanju je največ prispeval prenos investicije v COSV izgradnja vodovodnega sistema v 

uporabo (iz nepremični, ki se pridobivajo), modernizacija javnih poti in lokalnih cest, 

izgradnja nadstrešnice pri športnem igrišču, izgradnja komunalne opreme,…  
 
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi: Gre za nedokončana vlaganja oz. nepremičnine v 
pridobivanju, ki se po dokončanju na osnovi predloženega uporabnega dovoljenja oziroma 

primopredajnega zapisnika aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi. 

 
Na dan 31.12.2016 je nabavna vrednost nepremičnin, ki se pridobivajo znašala 1.135.434 
€, kar je za 45.920 € manj kot na dan 31.12.2015. 

 

Oprema: Gre za opremo občinske uprave, opremo infrastrukturnih objektov in drugo 

opremo (oprema občine, oprema knjižnice, oprema športne dvorane). Neodpisana vrednost 

le-te je na dan 31.12.2016 znašala 20.080 €, kar je za 80.621 € manj kot na dan 31.12.2015. 

Končno zmanjšanje je rezultat iz naslova odpisov in amortizacije opreme, povečanja iz 

naslova evidentiranja dodatne opreme na podlagi podatkov iz arhiva. 
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Drobni inventar: Na kontih drobnega inventarja se izkazuje drobni inventar z dobo 

koristnosti daljšo od leta dni. Na dan 31.12.2016 je neodpisana vrednost inventarja znašala 

0,00 €, ker se ob nabavi odpiše. 

 
Druga opredmetena osnovna sredstva: Občina Sveta Ana na dan 31.12.2016 izkazuje druga 

opredmetena osnovna sredstva v višini 6.003 €, kar je za 6.390 € manj kot na dan 

31.12.2015. Zmanjšanje je nastalo iz naslova odpisa in amortizacije opreme. 

 
4.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje, z 

navedbo večjih prejemnikov teh sredstev 

 

Skupina kontov 09  -  Terjatve za sredstva dana v upravljanje AOP 011 

 
Na kontih 09 (AOP011) se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. 

Terjatve se izkazujejo v vrednosti enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje. V 

skladu s Pravilnikom o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu 

Zakona o računovodstvu se višina le-teh izkaže na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev 

predloženih podatkov. 

 
Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje, je na dan 31.12.2016 znašala 1.861.031€. 

 
Javni zavodi imajo v upravljanju osnovna sredstva, ki zajemajo opremo (pohištvo, drobni 
inventar) ter objekte. 

 

V letu 2016 so v evidenci osnovnih sredstev Občine Sveta Ana v upravljanju javni zavod 

Osnovna šola Sveta Ana s podružnično šolo Lokavec ter vrtec Sveta Ana v sedanji vrednosti 

1.861.031 EUR.  

 
V nadaljevanju sledi predstavitev kratkoročnih terjatev iz skupin kontov 12, 13, 14, 15, 16 in 
17. 

 
Skupina kontov 12  -  Kratkoročne terjatve do kupcev AOP 015 

 
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih 
in kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. 

 
Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini. 

 
Na dan 31.12.2016 je stanje odprtih terjatev znašalo 12.223 €, kar je za 28.244 € manj kot 
na dan 31.12.2015. 

 

Na kontu 1200 – terjatve do kupcev je bilo na dan 31.12.2016 za 12.223 € odprtih terjatev, 

od tega 2.887 € zapadlih in 9.336 € ne zapadlih.. Terjatve, ki so zapadle v letu 2016, 

predstavljajo še terjatev iz naslova najemnin za stanovanje v višini 504 €, terjatve najemnin 

za poslovne prostore v višini 378 € in terjatve iz naslova vzdrževanja pokopališča v višini 

1.154 €. Vse naštete zapadle neplačane terjatve so tudi v izvršilnem ali sodnem postopku za 

izterjavo dolga. 
 
 
Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

AOP 017 
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V podskupini kontov 14 se zagotavlja razčlenjeno evidentiranje terjatev do kupcev, danih 

predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja ter drugih kratkoročnih 
terjatev, če se nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta. 

 

Na dan 31.12.2016 je stanje odprtih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

znašalo 15.975 €, kar je za 219 € več kot na dan 31.12.2015. Izkazane so terjatve za plačilo 

razlike ekonomske cene programa v vrtcu in za terjatev sofinanciranja izvajanja javnih del.  
Ob koncu leta je stanje zapadlih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašalo 
6.131 €, nezapadlih pa 9.844 €. 
 

Skupina kontov 15  -  Kratkoročne finančne naložbe AOP 018 

 
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami se evidentirajo kratkoročno dana posojila, 
naložbe v vrednostne papirje, depoziti in druge kratkoročne finančne naložbe. 

 
Na kontih skupine 15 občina na dan 31.12.2016, tako kot ob koncu leta 2015, ni izkazovala 
stanja. 

 
Skupina kontov 16  -  Kratkoročne terjatve iz financiranja AOP 019 

 
Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve iz obresti, terjatve za dividende in deleže v 
dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja. 
Na kontih skupine 16 občina na dan 31.12.2016, tako kot ob koncu leta 2015, ni izkazovala 
stanja. 

Skupina kontov 17  -  Druge kratkoročne terjatve AOP 020   
 

Med  druge  kratkoročne  terjatve  uvrščamo  terjatve  do državnih  in  drugih  institucij,  ki 
  

izhajajo iz ustreznih predpisov o davkih, prispevkih in podobnih dajatvah, zavarovanjih, 
nadomestilih ter ostale kratkoročne terjatve iz poslovanja. 

 

V tej podskupini so evidentirane terjatve iz naslova nadomestil v breme ZZZS in ZPIZ, 

terjatve do Finančne uprave RS za javno finančne prihodke (v nadaljevanju JFP) in za 

vstopni DDV, terjatve za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, občinske takse od 

fizičnih in pravnih oseb. 

 
Na kontih skupine 17 je občina na dan 31.12.2016 izkazovala stanje terjatev v višini 
155.521 €, kar je za 18.986 € maj kot leta 2015. 

 

5.) Podatki o odprtih obveznostih iz preteklega leta 

 
V okviru te točke obrazložitve bilance stanja najprej po posameznih skupinah kontov 
predstavljamo kratkoročne, nato pa še dolgoročne obveznosti. 

 
Skupina kontov 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine AOP 035 

 
Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in 
drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev. 
 
Na kontih skupine 20 občina na dan 31.12.2016, tako kot ob koncu leta 2015, ni izkazovala 
stanja. 
 

Skupina kontov 21  -  Kratkoročne obveznosti do zaposlenih AOP 036 



 

100 
 

 
Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih se uvršajo obveznosti d o zaposlenih za plače, 

nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in 
prispevke. Mednje sodijo tudi obveznosti do zaposlenih za regres za letni dopust, jubilejne 

nagrade, odpravnine in podobno ter z njimi povezani davki in prispevki delojemalcev. 

 
Občina Sveta Ana je na dan 31.12.2016 izkazovala stanje obveznosti do zaposlenih v višini 
21.797 €. 
 

Skupina kontov 22  -  Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev AOP 037 

 
Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev 
in kratkoročni blagovni krediti. 

 

Na dan 31.12.2016 je Občina Sveta Ana v tej skupini kontov izkazovala saldo v višini 

107.835 € , kar je za 32.500 € več kot na dan 31.12.2015.  

 

Ob koncu leta je imela občina za 176,30 € zapadlih obveznosti iz skupine kontov 22. To so  

neporavnane obveznosti do podjetja Servostan, ki je v prisilni poravnavi.  

 

 

Skupina kontov 23  -  Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja AOP 038 

 

Med kratkoročne obveznosti iz poslovanja se uvrščajo kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

do državnih in drugih institucij, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih 

plačilnih instrumentov, obveznosti za DDV ter druge kratkoročne obveznosti. Kot druge 

kratkoročne obveznosti se obravnavajo obveznosti za čista izplačila po pogodbah o delu in 

avtorskih pogodbah, obveznosti na podlagi odtegljajev od plač obračunane obveznosti iz 

naslova prispevka za zaposlovanje invalidov in podobno. 

 
Občina je na dan 31.12.2016 izkazovala za 6.869 € drugih kratkoročnih obveznosti iz 

poslovanja, kar je za 2.983 € več kot ob koncu leta 2015. Poglavitni razlog je povečanje 

obveznost za DDV. 

 
Vse odprte druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so bile na dan 31.12.2016 

nezapadle. 

 
Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

AOP 039 

 

V tej skupini se zagotavlja razčlenjeno evidentiranje obveznosti za prejete predujme in 

varščine, obveznosti do dobaviteljev, drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, 
kratkoročno prejetih posojil in obveznosti iz financirana, če se nanašajo na razmerja med 

uporabniki enotnega kontnega načrta. 

 

Občina je na kontih skupine 24 na dan 31.12.2016 izkazovala obveznosti v višini 40.388 €, 

kar je za 4.732 € več kot na dan 31.12.2015. Glavni vzrok povečanja so obveznosti do 
posrednih uporabnikov proračuna občine. 

 
Nobena od obveznosti v tej podskupini na dan 31.12.2016 še ni zapadla. 

 
Skupina kontov 25  -  Kratkoročne obveznosti do financerjev AOP 040  
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Med kratkoročne obveznosti do financerjev se uvrščajo kratkoročno prejeta posojila in 

posojila na podlagi izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev, razen čekov, ki se štejejo kot 
odbitna postavka pri denarnih sredstvih. 

 
Občina Sveta Ana na dan 31.12.2016 izkazuje za 66.667 € kratkoročnih obveznosti do 
financerjev. V celoti gre za obveznosti za tisti del posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2017. 

 
 
Skupina kontov 96  -  Dolgoročne finančne obveznosti AOP 054 

 

Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih 

pogodb in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, katerih roki zapadlosti v plačilo so 
daljši od leta dni. 

 
Na kontih skupine 96 Občina Sveta Ana izkazuje stanje še neodplačnih posojil, ki jih je 

najela za potrebe financiranja komunalne in družbene infrastrukture, katerih roki zapadlosti 

v plačilo so daljši od enega leta. V letu 2016 je občina najela dolgoročni kredit pri državi za 

potrebe izgradnje javne infrastrukture za dobo 10 let v višini 103.675 € . Na dan 31.12.2016 

je stanje na skupini kontov 96 znašalo 553.675 €.
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Tabela 20: Bilanca stanja 

BILANCA STANJA  
na dan 31.12.2016 

 
   v EUR (brez centov) 

 

ČLENITEV  
Oznaka ZNESEK - ZNESEK - 

 

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Predhodno  

za AOP Tekoče leto  

KONTOV  leto  

   
 

1 2 3 4 5 
 

     
 

 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

001 15.857.005 15.603.604  

 (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 
011) 

 

    
 

   
 

  

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
002 332.113 332.113  

ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

    
 

   
 

  

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 38.819 28.276 
 

     
 

02 NEPREMIČNINE 004 16.987.883 16.063.736 
 

     
 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 3.379.476 2.916.385 
 

     
 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 599.027 583.492 
 

     
 

05 

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH 

007 515.467 470.398  

OSNOVNIH SREDSTEV 
 

    
 

   
 

  

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 10.714 10.714 
 

     
 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 
 

     
 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 
 

     
 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 1.861.030 2.028.608 
 

     
 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE    

 

 ČASOVNE RAZMEJITVE 012 606.565 663.147 
 

 

(012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 
022)    

 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
013  0  

VREDNOSTNICE 
 

    
 

   
 

  

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
014 250.864 302.428  

USTANOVAH 
 

    
 

   
 

  

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 12.223 40.467 
 

     
 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 
 

     
 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
017 15.974 15.757  

KONTNEGA NAČRTA  

    
 

      

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 
 

     
 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 
 

     
 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 155.521 174.507 
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18 NEPLAČANI ODHODKI 021 171.983 129.988  
     

 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 
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C) ZALOGE 
(023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)  023               0                      0  

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0                  0 
    

 

     
    

 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 
    

 

     
    

 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 
    

 

     
    

 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 
    

 

     
    

 

34 PROIZVODI 028 0 0 
    

 

     
    

 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 
    

 

     
    

 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 
    

 

37 DRUGE ZALOGE 

  

0 

    

 

031 0 

    

 

     
    

 

 I. AKTIVA SKUPAJ 
032 16.463.570 16.266.751 

    

 

 (032 = 001 + 012 + 023) 
    

 

    
    

 

     
    

 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 1.084.351 0 
    

 

     
    

 

 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE    
    

 

 RAZMEJITVE 034 426.557 424.194 
    

 

 (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)    
    

 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
035 0 0 

    

 

VARŠČINE 
    

 

    

    

 

   
 

 

    

 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 21.797 19.596 
    

 

     

    

 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 107.835 75.335 
    

 

     

    

 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 6.869 3.886 
    

 

     

    

 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
039 40.388 35.656 

    

 

KONTNEGA NAČRTA 
    

 

    

    

 

   
 

 

    

 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 66.667 66.667 
    

 

     

    

 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 
    

 

     

    

 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 183.001 223.054 
    

 

     
    

 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 
    

 

     
    

 

 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI    
    

 

 

(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 
+ 044 16.037.013 15.842.557 

    

 

 055 + 056 + 057 + 058 - 059)    
    

 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 15.470.681 15.325.891 
    

 

     
    

 

91 REZERVNI SKLAD 046 12.657 0 
    

 

     
    

 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 
    

 

     
    

 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 
    

 

     
    

 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 
    

 

     
    

 

 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA    
    

 

9410 PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 050 0 0 
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 SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA    
    

 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
051 0 0 

    

 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 
    

 

    
    

 

     
    

 

     

    

 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 
    

 

     
    

 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 
    

 

     
    

 

 
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 553.675 516.666 

    

 

 

   97 
 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

0    

 

 

  980 
 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA      056 0 0 

    

 

 

  981 
 

 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE      057 0 0 

    

 

 

 985   
 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI       058 0 0 

    

 

 

 986 

 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI       059 0 0 

    

 

 

 

 I. PASIVA SKUPAJ    

    

 

 

 

 (060 = 034 + 044)       060     16.463.570 16.266.751 
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 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE       061 1.0854.351 0 
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16.2. Računovodske informacije  

 Razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje 
blaga in storitev v letnem poročilu ni posebej evidentirano, ker za to ni potrebe.  

 Občina Sveta Ana nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.  
 V bilanci prihodkov in odhodkov Občina Sveta Ana izkazuje presežek odhodkov nad 

prihodki.  

 Občina Sveta Ana nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje.  

 Občina Sveta Ana je na dan 31.12.2016 izkazovala neplačane nezapadle obveznosti iz 

naslova kratkoročnih obveznosti  v višini 176.891 €. Od tega je bilo 176 €  zapadlih 

zaradi upoštevanja zadržkov, ker je podjetje Servostan v prisilni poravnavi.  

 Nobena od kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 

31.12.2016 ni bila zapadla. 

 Prav tako ni bila zapadla nobena od ostalih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja. 

 Občina Sveta Ana je na dan 31.12.2016 na skupini kontov terjatve do kupcev 

izkazovala stanje v višini 12.223 € €. 12.223 € odprtih terjatev, od tega 2.887 € zapadlih 

in 9.336 € ne zapadlih.. Terjatve, ki so zapadle v letu 2016, predstavljajo še terjatev iz 

naslova najemnin za stanovanje v višini 504 €, terjatve najemnin za poslovne prostore v 

višini 378 € in terjatve iz naslova vzdrževanja pokopališča v višini 1.154 €. Vse naštete 

zapadle neplačane terjatve so tudi v izvršilnem ali sodnem postopku za izterjavo dolga.  

 Stanje terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašalo 15.975 €, kar je za 219 

€ več kot na dan 31.12.2015. Izkazane so terjatve za plačilo razlike ekonomske cene 

programa v vrtcu in za terjatev sofinanciranja izvajanja javnih del.  
 Na kontih skupine 17 je bilo na dan 31.12.2016 za 127.445 € zapadlih neplačanih 

terjatev, od vseh terjatev, ki so bile skupaj v višini 155.520 €. Največjo terjatev v tej 
skupini predstavljajo terjatve za plačilo komunalnega prispevka podjetja GKV Solar 

d.o.o. v višini 121.460 € in terjatev za najemnine od stanovanj v višini 5.985 €.   
 Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena 

dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe, so bili prejeta sredstva za 
sofinanciranje projektov (iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna EU), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, prihodki od prodaje oziroma zamenjave 

stvarnega premoženja, prihodki iz naslova kupnin in najemnin za stanovanja, prihodki 
iz naslova najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo. 

 V letu 2016 občina prostih denarnih sredstev ni nalaga v depozite ali dana posojila.  

 Na kontih izvenbilančne evidence izkazani znesek predstavlja potencialne terjatve iz 
naslova prejetih bančnih garancij in menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za 
odpravo napak v garancijskem roku, za resnost ponudbe ter za zavarovanje izplačila. Te 
terjatve še ne vplivajo na spremembe sredstev ali obveznosti do virov sredstev.  

 Opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana in se še vedno uporabljajo, so 

v glavnem pisarniška oprema in računalniki ter oprema v režijskem obratu. 
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16.3. Izkaz prihodkov in odhodov  

 

Pomen posameznih pomembnih izrazov
13

 
 
 proračun je akt države oziroma ob čine, s katerim so predvideni prihodki in drugi 

prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma ob čine za eno leto;   
 rebalans proračuna je akt države oziroma ob čine o spremembi proračuna med 

proračunskim letom;   
 veljavni proračun je sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih 

župa na;  

 finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna s katerim so 

predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto;   
 neposredni uporabniki

14
 do državni oziroma občinski organi ali organizacije ter 

občinska uprava;   
 posredni uporabniki

15
 so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je 

država oziroma občina;   
 prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, 

sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika 

prejmejo proračunska sredstva;   
 namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za 

tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem 

načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun;   
 prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje 

kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja;   
 donacija je namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična 

oseba prispeva za določen namen (npr. darilo, pomoč, volilo, denarna zapuščina);   
 izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev 

in za odplačila glavnic dolga;   
 investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega 

premoženja investitorja;   
 investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov 

proračunskih sredstev (investitorjev),   
 državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma ob čine, ki pomenijo 

korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so 

namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se 

ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev;  

 potrjen investicijski projekt je investicijski projekt, ki je potrjen s sklepom investitorja 

in je pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije;   
 veljaven investicijski projekt je projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov;  

 
 

 
13

 člen zakona o javnih financah. 
  

14 
 Neposredni uporabniki občine Sveta Ana so: občinski svet, nadzorni odbor, župan in občinska uprava. 

 
 
15

 Posredni proračunski uporabniki občine Sveta Ana so: OŠ Sveta Ana, Vrtec Sveta Ana.
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Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih 

uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane 

realizacije). Po 3. členu odredbe o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pomeni 

načelo denarnega toka, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena 

naslednja dva pogoja: 

 
- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma 

odhodkov, je nastal in   
- denar oziroma njegov ustreznik je sprejet oziroma izplačan.  

 
Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 2.246.030 € in so bili za 4 % višji od 
doseženih v letu 2015 in 3 % manjši od načrtovanih. 

 

Neplačane zapadle terjatve na dan 31.12.2016 znašajo 127.445 €. V celotnem prihodku 

predstavljajo 5,68 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo večinoma v roku. Postopki 
izterjave se sprotno izvajajo, vendar pa se del terjatev še vedno poravnava z zamikom. 

 
Tabela 21: Celotni prihodki – vsi izkazi 

 

  Realizacija Veljavni Realizacija Indeks  

  2015 proračun 2016 real.16/ Struktura 
 Skupine prihodkov  2016  VP16 2016 
 Skupaj prihodki 2.150.108,24 2.325.928,76 2.246.029,85 96,6 100,00 
70 Davčni prihodki 1.456.121,92 1.525.245,00 1.543.699,82 101,2 68,7 
71 Nedavčni prihodki 213.581,98 320.437,76 290.140,67 90,6 12,9 
72 Kapitalski prihodki 21.734,25 108.867,00 43.320,56 39,6 1,9 
73 Prejete donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
74 Transferni prihodki 458.670,09 371.379,00 368.868,80 99,3 16,5 

78 Prejeta sredstva iz EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Prejeta vračila danih posojil      

 in prodaja kapitalskih    0,00 0,00 
75 deležev 0,00 0,00 0,00   

50 Zadolževanje 0,00 103.675,00 103.675,00 100 0,00 
 Sprememba stanja na računu 302.427,55 302.427,55 250.863,85 82,95  

 

Prihodki 
Prihodke po skupinah delimo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske 
prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. Glede na preteklo leto so se celotni 

prihodki proračuna Občine Sveta Ana povečali za 4,4 % in so bili doseženi v višini 

2.246.029,85 € (bilanca prihodkov). 
 
Prihodki in prejemki proračuna 

 

Če primerjamo realizirane prihodke in druge prejemke v letu 2016 z realiziranimi prihodki 

in drugimi prejemki v letu 2015 vidimo, da so se zmanjšali transferni prihodki. Davčni 

prihodki so se povečali za 5 % oz. 87.577,90 €. V tej skupini je to dohodnina, ki je bila 

realizirana v višini 1.433.458,00 €, davki na premoženje, ki so bili realizirani v višini 

69.494,57  in prihodki domačih davkov na blago in storitve realizacija teh prihodkov je 

31.855,75 €. Nedavčni prihodki so se povečali v primerjavi z letom 2015 za 26,38 % in 

sicer je realizacija naslednja: prihodki od udeležbe na dohodkih od premoženja je 47.623,46 

€, prihodki od taks in pristojbin je 3.499,86 €, prihodki od glob in drugih denarnih kazni je 

1.302,08 €, prihodki od prodaje blaga in storitev je 83.641,49 € in drugi nedavčni prihodki 
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je 154.073,78 €. Večje realizacija v primerjavi z letom 2015 je na prihodkih skupine 722 

prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.  

 
Graf 5: Primerjava prihodkov v letu 2016 s prihodki v predhodnem letu 2015 
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Celotni transferni prihodki so znašali v letu 2016 368.868,80 € in so bili za 0,6 % manjši od 

doseženih v predhodnem letu. Razlog je v tem, da še niso bili objavljeni razpisi za  sredstva 

kohezijskih in strukturnih skladov. Največje odstopanje v primerjavi s preteklim letom 

predstavljajo sredstva finančne izravnave, ki se zagotavljajo na podlagi ZFO in  sredstva  za 

sofinanciranje investicij  po 21.in 23. členu ZFO. 

 
Celotni odhodki doseženi v letu 2016 so znašali 2.353.486,22 € in so bili za 26,3 % višji 
od doseženih v letu 2015 in 11,6 % manjši od načrtovanih. 

 
Nezapadle obveznosti znašajo 176.890,84 €. V celotnem odhodku predstavljajo 7,5 %, kar 
pomeni, da se plačila realizirajo tekoče. 

 

Tabela 22: Celotni odhodki – vsi izkazi 
 

  Realizacija Veljavni Realizacija Indeks Indeks  

       Struktura 
  2015 proračun 2016 real.16/ real.16/  

 Skupine prihodkov  2016  reali.15 Vel.p.15 2016 

        

 Skupaj odhodki 1.862.517,41 2.665.364,48 2.353.486,22 127 88,3 100,0 

40 Tekoči odhodki 638.158,46 788.644,94 721.776,24 114 91,5 30 
41 Tekoči transferi 596.504,24 702.219,37 690.932,64 116 98,4 29 
 Investicijski       

42 odhodki 606.996,68 1.145.170,00 913.426,93 151 79,8 39 
 Investicijski       

43 transferi 20.858,03 29.330,71 27.350,41 132 93,3 2 
55 Odplačilo dolga 66.666,61 66.666,83 66.666,59 100,0 100,0  
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Odhodki in izdatki proračuna 

 
Tekoči odhodki 

Odhodki se po grupah delijo na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in 

investicijske transfere. Kot sprotni (»tekoči«) odhodki se izkazujejo plačila stroškov dela, 

stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki nimajo investicijske narave, 

pa tudi vsi investicijski odhodki, namenjeni za vojsko in policijo, obresti za domače in tuje 

dolgove ter sredstva, izločena v rezerve (splošna proračunska rezervacija, sredstva 

proračunskih skladov, rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih in druga). 

 

Tekoči transferi 

Sprotni (»tekoči«) transferji so plačila, za katera proračunski uporabniki-plačniki-v 

povračilo ne dobijo materiala ali storitev, namen njihove porabe pa ni investiranje, razen 
pri vojski in policiji. 

 
Investicijski odhodki 

Med investicijske odhodke se štejejo plačila za nakup ali drugo pridobitev opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev, kot so nepremičnine, oprema, napeljave in vozila, pa tudi plačila 

za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih 
naprav. 

 

Investicijski transferi 

Med investicijske transfere se štejejo izdatki, ki so praviloma nepovratna sredstva in so 

namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. Sredstva investicijskih 

transferov so torej namenjena za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali 

drugih opredmetenih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki bodo v lasti ali v 

upravljanju prejemnikov teh sredstev, ter za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo pri 

prejemnikih teh sredstev. 

 

Skupni odhodki so bili v letu 2016 realizirani v višini 2.353.486,22 € in so bili glede na leto 

2016 večji za 27 %. Tekoči odhodki in tekoči transferji predstavljajo 59 % (2015: 66,2 %) 

vseh odhodkov občinskega proračuna.  

Pri izdatkih za blago in storitve je treba analizirati vse postavke v posebnem delu 

proračuna. Pri tekočih transferjih pa je največje povečanje v primerjavi s preteklim letom 

na skupini drugi tekoči domači transferi. Realizacija skladno z ekonomsko klasifikacijo je 

prikazana v naslednjem grafu.  

 

Graf 6: Primerjava odhodkov v letu 2016 z odhodki v predhodnem letu 2015  
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Račun financiranja 

 
Na strani izdatkov izkazujemo odplačilo dolga iz naslova dolgoročnega kredita v višini 
66.666,59 € (2015: 66.666,61 €). 
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16.4. Druge informacije 

 

Občinski svet Občine Sveta Ana je v letu 2016 sprejel naslednje akte
16

: 

 
Tabela 23: Sprejeti akti občine v letu 2016 

 Zap.št. Vsebina 

Št. 

MUV. Datum izdaje 

      

  ODLOKI   

      

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 2/2016 5.2.2016 

2. Odlok o spremembah odloka o priznanjih občine Sveta Ana  7/2016 14.4.2016 

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 7/2016 14.4.2016 

4. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih 

prispevkih v občini Sveta Ana 17/2016 15.9.2016 

5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 24/2016 10.11.2016 

6. 
Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2017 

27/2016 15.12.2016 

7. 
Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2018 

27/2016 15.12.2016 

8. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za območje občine Sveta Ana  
27/2016 15.12.2016 

  SKLEPI   

      

1. 

Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst 

komunalne opreme na območju Občine Sveta Ana 1/2016 21.1.2016 

2. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  17/2016 15.9.2016 

3. 

Popravek Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v 

občini Sveta Ana, ki je bil objavljen v MUV 17/2016  18/2016 30.9.2016 

4. 

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih 

ureditvenih pogojev za območje občine Sveta Ana 22/2016 28.10.2016 

    

 
 PRAVILNIKI   
    

1. 
Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v občini Sveta Ana 

v najem  27/2016 15.12.2016 

2. 

Pravilnik o uporabi prireditvenih prostorov v občini Sveta 

Ana  27/2016 15.12.2016 

 DRUGO   
    

1. 
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 

7/2016 14.4.2016 
      
 

16 Mislimo tiste, ki so objavljeni v Medobčinskem uradnem vestniku 
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17. REALIZACIJA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE 

SVETA ANA V LETU 2016 

 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 15. členu določa, da mora 

o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s 

premičnim premoženjem predložiti organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih 

skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna.  

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010 in 75/2012 - v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), ki ureja 

ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in lokalnih skupnosti. Zakon je začel veljati 17. 11. 

2010, sprememba zakona pa je začela veljati 6.10. 2012). Na podlagi 39. člena zakona je Vlada 

Republike Slovenije sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011), ki se uporablja od 7. 5. 2011 dalje ter sprememba uredbe, ki se 

uporablja od 2.7.2012 dalje. Uredba podrobneje ureja postopke ravnanja s stvarnim premoženjem 

države in samoupravnih skupnosti. 

17.1. Akti ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih skupnosti  

 
V skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 

86/2010) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 

34/2011) je Občinski svet skupaj s Odlokom o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2016 sprejel tudi 

Letni načrt prodaje in nakupa stvarnega premoženjem Občine Sveta Ana za leto 2016.  

 

17.2. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja – realizacija 2016  

 
Zemljišča:  

- Nakup zemljišč za izgradnjo infrastrukture.  

Občina Sveta Ana je v letu 2015 začela postopek pridobivanja  zemljišč parc. št. 75/0 in 74/0 

k.o. Krivi Vrh . Občina je finančno realizirala nakup v letu 2016.  

 

Vlaganje v komunalno infrastrukturo: 

- Modernizacija občinskih cest: JP Dražen Vrh (Senekovič – Peserl) 704-441. Investicija se je 

pričela že v letu 2015. V drugi fazi, ki se je izvajala v letu 2016, se je izvedla fina izravnava 

vozišča in vgradnja asfalta debeline 6 cm ter izdelava asfaltnih muld in priključkov. 

- Modernizacija občinskih cest: JP RII-730- Vela in JP 704-460 Dražen Vrh- Majerič ter JP 

704-481 Dražen Vrh-Triler. Na omenjenih odsekih cest so se izvedla dela, dobava in vgradnja 

tampona, vključno s fino izravnavo in izvedbo propustov in priključkov  ter vgradnjo asfalta 

debeline 6 cm in izvedbo muld in priključkov.  

- Zgradil se je kamniti opornih zidav  ob cesti JP 704 – 151. 

- Nova javna razsvetljava se je izvedla na območju naselja Krivi Vrh, pričeli smo z izvedbo 

javne razsvetljave na območju Zg. Ročice. 

- Zgradili smo 2.810 m kanalizacijskega omrežja in prvi del čistilne naprave (Zg. Ročica). 

- Na stanovanjsko območju Nemeš se je uredila cesta v makadamski izvedbi. 

- V naselju Ledinek se je položil tk kabel v dolžini 940 m. 

- Na območju nove stanovanjske zazidave v Lokavcu se je položila kanalizacija (90 m) in 

izvedli so se kanalizacijski priključki. 

- Na območju obrtne cone smo v letu 2016 izvedli naslanja dela; izvedba asfaltne ceste, položili 

zemeljski kabel za javno razsvetljavo in postavili tri kandelabre. 
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Vlaganja v javne objekte  

- Občina je v prostorih kateri so namenjeni režijskemu obratu uredila centralno ogrevanje. 
- V KTC se je uredilo prezračevanje v kletnih prostorih, katere uporabljajo društva. 

17.3. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem   

 
Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 iz naslova razpolaganja s stvarnim 

nepremičnim premoženjem je bila planirana prodaja naslednjega premoženja:  

 Komunalno urejene parcele za stanovanjsko gradnjo – Lokavec. Občina je lastnica parcel, ki 

jih prodaja po postopku javnega zbiranja ponudb.  

 Prodaja stavbnih zemljišči v Kremberku in  v Zgornji Ročici. 

 Prodaja parcele v industriji coni.  

 Prodaja drugih zemljišč v letu 2016 ni bila realizirana.  

 
Zemljišča: REALIZACIJA  
 

Prodaja komunalno urejenih gradbenih parcel za stanovanjsko gradnjo. Za prodajo so v  

Lokavcu predvidene še tri parcele. 

Prodali smo naslednja zemljišča: 

- parc. št. 301/13, k.o. Kremberk , v izmeri 9,00 m
2
, 

- parc. št. 301/15, k.o. Kremberk , v izmeri 461,00 m
2
, 

- parc. št. 90/36, k.o. Zg. Ročica , v izmeri 480,00 m
2
, 

- parc. št. 90/38, k.o. Zg. Ročica , v izmeri 1.029,00 m
2
, 

- parc. št. 90/39, k.o. Zg. Ročica , v izmeri 774,00 m
2
. 

V letu 2016 je občina izvedla razpis za prodajo nezazidanega stavnega zemljišča parc. št. 

492/5 k.o. Žice. Zemljišče je bilo prodano, kupec je nakazal 10 % varščino, preostanek je 

poravnal v letu 2017.   

 

17.4. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem   

 
Premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko oddaja v najem. Občina 

oddaja naslednje prostore:  

 

Poslovni prostor – občinska zgradba.  

Del prostorov je oddanih v najem Kmetijsko gozdarskemu zavodu Ptuj. Planirana je letna 

najemnina v skupnem znesku 1.188,00 €, realizacija 1.183,92 €.  

Prav tako ima Občina sklenjeno pogodbo o najemu z Telekomom Slovenije d.d.. Planirana je 

letna najemnina v znesku 2.795,00 €, realizacija 2.794,68 €. 
 
Občina Sveta Ana je lastnica 2 stanovanj. Vsa stanovanja so oddana v najem.  

Planirana letna najemnina od stanovanj je bila v letu 2016 v višini 3.300,00 €.  

V letu 2016 je bilo v proračun Občine Sveta Ana nakazanih 3.066,22 € najemnin iz naslova 

občinskih stanovanj. 

 
Oddaja športne dvorane v uporabo.  

Planirana letna uporabnina je bila 7.517,00 €.  

Športno dvorano upravlja Občina Sveta Ana. V letu 2016 je izkazanih 7.110,00 € od uporabe 

športne dvorane. 
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Oddaja prostorov v KTC-ju, avle kuhinje in sejne sobe v uporabo.  

Planirana letna uporabnina je bila 500,00 €.  

KTC upravlja Občina Sveta Ana. V letu 2016 je izkazanih 370,00 € prihodov od uporabe 

prostorov v KTC-ju in društvenih prostorov. 

 
5.V letu 2010 je začel veljati nov predpis na področju upravljanja javne komunalne 

infrastrukture. Vsa infrastruktura se je iz upravljanja prenesla nazaj k lastniku, upravljavci pa 

plačujejo najemnino (vodovod, kanalizacija).  

Planirana letna najemnina za infrastrukturo pri JP Mariborski vodovod d.d. v letu 2016 je 

znašala 44.500,00 €.  

Občina Sveta Ana je z JP Mariborski vodovod d.d., dne 7.10.2015 podpisala Letno pogodbo o 

najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture. V letu 2016 je bilo realiziranih 28.153,75 

€. 
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REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2016

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija
proračuna

2015

Sprejet
proračun

Veljavni
proračun

2016
(1) (2) (3)

Realizacija
proračuna

2016
(4) (4)/(3)

Indeks
2016

(4)-(3)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.325.928,762.325.928,762.150.108,24 2.246.029,85 96,6-79.898,91

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.845.682,761.845.682,761.669.703,90 1.833.840,49 99,4-11.842,27

70 DAVČNI PRIHODKI 1.525.245,001.525.245,001.456.121,92 1.543.699,82 101,218.454,82

700 Davki na dohodek in dobiček 1.433.458,001.433.458,001.359.200,00 1.433.458,00 100,00,00

7000 Dohodnina 1.433.458,001.433.458,001.359.200,00 1.433.458,00 100,00,00

700020 Dohodnina - občinski vir 1.433.458,001.433.458,001.359.200,00 1.433.458,00 100,00,00

703 Davki na premoženje 59.564,0059.564,0062.618,92 69.494,57 116,79.930,57

7030 Davki na nepremičnine 49.500,0049.500,0046.445,92 48.587,42 98,2-912,58

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 1.500,001.500,001.288,68 960,95 64,1-539,05

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 500,00500,00351,40 351,65 70,3-148,35

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 2.500,002.500,002.749,19 1.055,02 42,2-1.444,98

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 44.500,0044.500,0041.609,39 45.663,07 102,61.163,07

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 500,00500,00447,26 556,73 111,456,73

7031 Davki na premičnine 59,0059,0048,80 58,20 98,6-0,80

703100 Davek na vodna plovila 59,0059,0048,80 58,20 98,6-0,80

7032 Davki na dediščine in darila 3.005,003.005,00274,96 6.992,10 232,73.987,10

703200 Davek na dediščine in darila 3.000,003.000,00272,27 6.987,95 232,93.987,95

703201 Zamudne obresti davkov občanov 5,005,002,69 4,15 83,0-0,85

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 7.000,007.000,0015.849,24 13.856,85 198,06.856,85

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 3.000,003.000,000,00 2.574,10 85,8-425,90

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 4.000,004.000,0015.849,24 11.280,72 282,07.280,72

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 0,000,000,00 2,03 ---2,03

Stran 117 od 129



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija
proračuna

2015

Sprejet
proračun

Veljavni
proračun

2016
(1) (2) (3)

Realizacija
proračuna

2016
(4) (4)/(3)

Indeks
2016

(4)-(3)

Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 32.223,0032.223,0034.301,10 31.855,75 98,9-367,25

7044 Davki na posebne storitve 1.250,001.250,0054,81 1.220,82 97,7-29,18

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 1.250,001.250,0054,81 1.220,82 97,7-29,18

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 30.973,0030.973,0034.246,29 30.634,93 98,9-338,07

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 30.500,0030.500,0033.441,21 30.204,37 99,0-295,63

704704 Turistična taksa 100,00100,00116,73 93,90 93,9-6,10

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 200,00200,00234,21 235,13 117,635,13

704715 Priključne takse 173,00173,00454,14 101,53 58,7-71,47

706 Drugi davki 0,000,001,90 8.891,50 ---8.891,50

7060 Drugi davki 0,000,001,90 8.891,50 ---8.891,50

706099 Drugi davki 0,000,001,90 8.891,50 ---8.891,50

71 NEDAVČNI PRIHODKI 320.437,76320.437,76213.581,98 290.140,67 90,6-30.297,09

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 65.046,0065.046,0071.412,62 47.623,46 73,2-17.422,54

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 300,00300,00338,64 0,00 0,0-300,00

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 300,00300,00338,64 0,00 0,0-300,00

7103 Prihodki od premoženja 64.746,0064.746,0071.073,98 47.623,46 73,6-17.122,54

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 12.000,0012.000,0010.069,63 11.458,61 95,5-541,39

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 3.300,003.300,003.245,08 3.066,22 92,9-233,78

710303 Prihodki od najemnin za opremo 44.500,0044.500,0044.263,12 28.153,75 63,3-16.346,25

710304 Prihodki od drugih najemnin 850,00850,0010.054,00 850,00 100,00,00

710305 Prihodki od zakupnin 289,00289,00274,72 288,47 99,8-0,53

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 3.807,003.807,003.167,43 3.806,41 100,0-0,59

711 Takse in pristojbine 3.700,003.700,002.702,85 3.499,86 94,6-200,14

7111 Upravne takse in pristojbine 3.700,003.700,002.702,85 3.499,86 94,6-200,14

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.700,003.700,002.702,85 3.499,86 94,6-200,14

712 Globe in druge denarne kazni 1.840,001.840,001.068,41 1.302,08 70,8-537,92

7120 Globe in druge denarne kazni 1.840,001.840,001.068,41 1.302,08 70,8-537,92

712001 Globe za prekrške 40,0040,000,00 40,00 100,00,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.800,001.800,001.068,41 1.262,08 70,1-537,92
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija
proračuna

2015

Sprejet
proračun

Veljavni
proračun

2016
(1) (2) (3)

Realizacija
proračuna

2016
(4) (4)/(3)

Indeks
2016

(4)-(3)

Razlika

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 76.800,0076.800,0064.720,61 83.641,49 108,96.841,49

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 76.800,0076.800,0064.720,61 83.641,49 108,96.841,49

71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca 59.800,0059.800,0048.257,10 67.323,15 112,67.523,15

71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč 17.000,0017.000,0016.463,51 16.318,34 96,0-681,66

714 Drugi nedavčni prihodki 173.051,76173.051,7673.677,49 154.073,78 89,0-18.977,98

7141 Drugi nedavčni prihodki 173.051,76173.051,7673.677,49 154.073,78 89,0-18.977,98

71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev) 39.500,0039.500,0030.100,08 35.617,10 90,2-3.882,90

71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu 2.400,002.400,001.696,94 2.544,51 106,0144,51

71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika 6.540,006.540,006.971,67 6.524,44 99,8-15,56

71410003 Prihodki od refundacij javnih del 4.000,004.000,002.717,60 4.059,30 101,559,30

71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...) 500,00500,001.345,86 2.781,16 556,22.281,16

71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine 11.000,0011.000,000,00 10.089,55 91,7-910,45

71410500 Prihodki od komunalnih prispekov 97.628,0097.628,0030.845,34 80.974,33 82,9-16.653,67

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 11.483,7611.483,760,00 11.483,39 100,0-0,37

72 KAPITALSKI PRIHODKI 108.867,00108.867,0021.734,25 43.320,56 39,8-65.546,44

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 108.867,00108.867,0021.734,25 43.320,56 39,8-65.546,44

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 108.867,00108.867,0021.734,25 43.320,56 39,8-65.546,44

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 108.867,00108.867,0021.734,25 43.320,56 39,8-65.546,44

74 TRANSFERNI PRIHODKI 371.379,00371.379,00458.670,09 368.868,80 99,3-2.510,20

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 371.379,00371.379,00458.670,09 368.868,80 99,3-2.510,20

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 302.476,00302.476,00413.438,73 299.966,45 99,2-2.509,55

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 170.859,00170.859,00239.729,00 170.859,00 100,00,00

74000102 Ministrstvo za okolje in prostor 0,000,0018.583,70 0,00 ---0,00

74000103 Ministrstvo za obrambo 4.300,004.300,004.087,00 4.528,00 105,3228,00

74000104 Financiranje -23.člen ZFO 69.117,0069.117,00105.639,00 69.117,00 100,00,00

74000111 Prejeta sredstva projekti LAS 0,000,0022.496,85 0,00 ---0,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 58.200,0058.200,0022.903,18 55.462,45 95,3-2.737,55

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 68.903,0068.903,0045.231,36 68.902,35 100,0-0,65

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 68.903,0068.903,0045.231,36 68.902,35 100,0-0,65
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.665.364,482.665.364,481.862.517,41 2.353.486,22 88,3-311.878,26
40 TEKOČI ODHODKI 788.644,94791.354,94638.158,46 721.776,24 91,5-66.868,70

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 235.651,00235.251,00192.668,65 231.786,12 98,4-3.864,88

4000 Plače in dodatki 203.109,00203.109,00176.135,84 199.966,68 98,5-3.142,32

400000 Osnovne plače 191.967,00191.967,00164.249,26 189.621,62 98,8-2.345,38

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 11.142,0011.142,0011.886,58 10.345,06 92,9-796,94

4001 Regres za letni dopust 8.423,008.023,004.946,59 8.288,65 98,4-134,35

400100 Regres za letni dopust 8.423,008.023,004.946,59 8.288,65 98,4-134,35

4002 Povračila in nadomestila 14.295,0014.295,0010.408,97 13.713,72 95,9-581,28

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 9.853,009.833,007.391,74 9.704,41 98,5-148,59

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.442,004.462,003.017,23 4.009,31 90,3-432,69

4003 Sredstva za delovno uspešnost 0,000,00710,12 0,00 ---0,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 0,000,00710,12 0,00 ---0,00

4004 Sredstva za nadurno delo 0,000,0034,00 0,00 ---0,00

400400 Sredstva za nadurno delo 0,000,0034,00 0,00 ---0,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 9.824,009.824,00433,13 9.817,07 99,9-6,93

400900 Jubilejne nagrade 289,00289,00433,13 288,76 99,9-0,24

400901 Odpravnine 9.535,009.535,000,00 9.528,31 99,9-6,69

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 36.261,0036.321,0029.513,18 34.895,67 96,2-1.365,33

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.272,0020.352,0015.994,32 19.148,57 94,5-1.123,43

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.272,0020.352,0015.994,32 19.148,57 94,5-1.123,43

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 15.198,0015.198,0012.730,26 14.983,64 98,6-214,36

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 14.062,0014.062,0011.785,18 13.891,50 98,8-170,50

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.136,001.136,00945,08 1.092,14 96,1-43,86

4012 Prispevek za zaposlovanje 133,00133,00107,03 123,73 93,0-9,27

401200 Prispevek za zaposlovanje 133,00133,00107,03 123,73 93,0-9,27

4013 Prispevek za starševsko varstvo 217,00217,00178,45 206,11 95,0-10,89

401300 Prispevek za starševsko varstvo 217,00217,00178,45 206,11 95,0-10,89

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 441,00421,00503,12 433,62 98,3-7,38

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 441,00421,00503,12 433,62 98,3-7,38
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402 Izdatki za blago in storitve 492.418,70490.418,70390.730,22 430.838,50 87,5-61.580,20

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 105.092,96104.947,9683.383,51 89.026,88 84,7-16.066,08

402000 Pisarniški material in storitve 3.600,003.600,001.272,88 2.814,61 78,2-785,39

402001 Čistilni material in storitve 5.135,005.000,003.876,79 4.674,92 91,0-460,08

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 12.125,0012.125,0014.454,62 7.114,84 58,7-5.010,16

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.920,001.920,001.696,47 1.390,29 72,4-529,71

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.500,002.500,001.364,08 1.851,30 74,1-648,70

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 12.000,0012.000,001.782,42 8.828,47 73,6-3.171,53

402009 Izdatki za reprezentanco 10.200,0010.200,0010.299,59 8.682,09 85,1-1.517,91

402099 Drugi splošni material in storitve 57.612,9657.602,9648.636,66 53.670,36 93,2-3.942,60

4021 Posebni material in storitve 1.573,001.513,00853,28 823,49 52,4-749,51

402100 Uniforme in službena obleka 860,00800,00430,33 536,86 62,4-323,14

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 213,00213,00422,95 211,68 99,4-1,32

402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,00500,000,00 74,95 15,0-425,05

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 290.478,00288.978,00234.608,85 257.354,23 88,6-33.123,77

402200 Električna energija 12.300,0012.300,009.418,97 10.755,63 87,4-1.544,37

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 6.000,006.000,003.915,03 4.511,66 75,2-1.488,34

402203 Voda in komunalne storitve 1.130,001.130,00927,09 878,42 77,7-251,58

402204 Odvoz smeti 930,00930,00486,78 779,16 83,8-150,84

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.510,004.510,003.798,96 3.163,58 70,2-1.346,42

402206 Poštnina in kurirske storitve 2.900,002.900,002.255,24 2.211,25 76,3-688,75

40229922 Vzdrževanje gozdnih cest 3.500,003.500,001.000,00 1.713,27 49,0-1.786,73

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 159.250,00159.250,00112.498,85 147.932,43 92,9-11.317,57

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 35.000,0035.000,0047.330,78 31.856,80 91,0-3.143,20

40229928 Drugi stroški na projektih 12.638,0012.638,000,00 12.638,00 100,00,00

40229929 Stroški osebja 2.000,002.000,000,00 0,00 0,0-2.000,00

40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.000,002.000,001.021,80 731,18 36,6-1.268,82

40229911 Upravljanje stanovanj 120,00120,0048,87 71,19 59,3-48,81

40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 500,00500,000,00 0,00 0,0-500,00

40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.500,001.500,001.500,00 1.499,99 100,0-0,01

40229915 Vzdrževanje športnih igrišč 2.200,002.200,001.199,87 1.430,92 65,0-769,08

40229920 Božična okrasitev centrov 6.500,006.500,006.124,40 5.875,52 90,4-624,48

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 5.000,005.000,003.445,15 4.885,00 97,7-115,00

40229902 Vzdrževanje okolice centrov 5.000,005.000,0010.103,81 4.991,54 99,8-8,46

40229903 Vzdrževanje pokopališč 10.000,0010.000,0010.841,35 5.236,63 52,4-4.763,37

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.000,0013.000,0011.295,14 11.731,74 90,2-1.268,26

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 4.500,003.000,004.786,06 4.460,32 99,1-39,68

40229907 Tekoči stroški stanovanj 0,000,002.610,70 0,00 ---0,00
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4023 Prevozni stroški in storitve 3.410,003.130,003.103,39 3.241,74 95,1-168,26

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.500,001.500,001.257,47 1.350,98 90,1-149,02

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.280,001.000,001.227,83 1.273,06 99,5-6,94

402304 Pristojbine za registracijo vozil 160,00160,00153,64 154,96 96,9-5,04

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 470,00470,00464,45 462,74 98,5-7,26

4024 Izdatki za službena potovanja 2.885,002.885,002.237,43 1.863,61 64,6-1.021,39

402402 Stroški prevoza v državi 2.610,002.610,002.227,43 1.804,37 69,1-805,63

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 275,00275,0010,00 59,24 21,5-215,76

4025 Tekoče vzdrževanje 39.067,0039.052,0031.614,42 34.583,82 88,5-4.483,18

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.815,005.950,005.051,23 4.456,26 76,6-1.358,74

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.850,006.700,002.340,57 6.522,15 95,2-327,85

402504 Zavarovalne premije za objekte 4.326,004.326,004.201,94 4.028,82 93,1-297,18

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 19.200,0019.200,0017.825,83 17.663,24 92,0-1.536,76

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.200,002.200,001.624,50 1.291,42 58,7-908,58

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 676,00676,00570,35 621,93 92,0-54,07

4029 Drugi operativni odhodki 49.912,7449.912,7434.929,34 43.944,73 88,0-5.968,01

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.250,002.250,00433,50 672,30 29,9-1.577,70

402901 Plačila avtorskih honorarjev 570,00570,00375,59 270,70 47,5-299,30

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.930,005.930,005.536,72 5.725,90 96,6-204,10

40290500 Nadomestilo podžupan 4.200,004.200,002.431,66 4.180,83 99,5-19,17

40290501 Sejnine občinski svet in odbori 4.500,004.500,002.359,18 4.150,53 92,2-349,47

40290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,001.500,00864,98 1.473,79 98,3-26,21

40299904 Drugi odhodki 5.300,005.300,006.498,10 3.907,05 73,7-1.392,95

40299905 Pregled hidrantov 1.292,001.292,000,00 1.292,00 100,00,00

40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 2.665,702.665,70719,80 2.665,70 100,00,00

40299913 Nagrada dijaku in študentu 1.200,001.200,001.056,10 1.028,14 85,7-171,86

40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.368,047.368,046.674,00 7.368,00 100,0-0,04

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 5.000,005.000,001.654,28 3.862,36 77,3-1.137,64

402923 Druge članarine 1.800,001.800,001.173,07 1.170,67 65,0-629,33

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 260,00260,0064,56 125,67 48,3-134,33

402931 Plačila bančnih storitev 77,0077,0011,80 75,20 97,7-1,80

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 0,000,00173,20 0,00 ---0,00

40299900 Stroški občinskega praznika 6.000,006.000,004.902,80 5.975,89 99,6-24,11

403 Plačila domačih obresti 249,48249,481.642,41 191,19 76,6-58,29

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 249,48249,481.642,41 191,19 76,6-58,29

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 249,48249,481.642,41 191,19 76,6-58,29
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409 Rezerve 24.064,7629.114,7623.604,00 24.064,76 100,00,00

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,005.050,000,00 0,00 ---0,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,005.050,000,00 0,00 ---0,00

4091 Proračunska rezerva 24.064,7624.064,7623.604,00 24.064,76 100,00,00

409100 Proračunska rezerva 24.064,7624.064,7623.604,00 24.064,76 100,00,00

41 TEKOČI TRANSFERI 702.219,37701.809,37596.504,24 690.932,64 98,4-11.286,73

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 517.283,64516.873,64423.284,59 510.086,35 98,6-7.197,29

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 5.000,005.000,006.150,00 4.050,00 81,0-950,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 5.000,005.000,006.150,00 4.050,00 81,0-950,00

4119 Drugi transferi posameznikom 512.283,64511.873,64417.134,59 506.036,35 98,8-6.247,29

411900 Regresiranje prevozov v šolo 40.745,0043.000,0036.844,09 38.147,22 93,6-2.597,78

411908 Denarne nagrade in priznanja 2.650,002.650,002.650,00 2.649,98 100,0-0,02

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 115.000,00115.000,0086.589,84 113.671,97 98,9-1.328,03

411920 Subvencioniranje stanarin 700,00700,000,00 0,00 0,0-700,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 321.588,64318.923,64262.153,20 320.938,24 99,8-650,40

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 30.600,0030.600,0028.358,70 29.955,92 97,9-644,08

41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.000,001.000,000,00 673,02 67,3-326,98

41199906 Stroški splošno koristnega dela 0,000,00538,76 0,00 ---0,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.224,0034.224,0031.507,43 32.096,82 93,8-2.127,18

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.224,0034.224,0031.507,43 32.096,82 93,8-2.127,18

41200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,004.895,003.723,90 3.929,59 80,3-965,41

41200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.557,004.465,21 4.556,83 100,0-0,17

41200004 Območno združenje RK Lenart 2.890,002.890,002.885,00 2.890,00 100,00,00

41200011 Gasilska zveza Lenart 6.365,006.365,006.238,00 6.365,00 100,00,00

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

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

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.318,002.318,002.332,00 2.318,00 100,00,00

41200040 Poraba koncesijske dajatve 660,00660,00476,92 625,67 94,8-34,33

41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,005.000,003.847,40 3.872,73 77,5-1.127,27
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413 Drugi tekoči domači transferi 150.711,73150.711,73141.712,22 148.749,47 98,7-1.962,26

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 26.000,0026.000,0016.668,19 25.649,34 98,7-350,66

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 26.000,0026.000,0016.668,19 25.649,34 98,7-350,66

4133 Tekoči transferi v javne zavode 123.911,73123.911,73125.044,03 122.402,32 98,8-1.509,41

41330200 CSD Lenart - materialni stroški 14.567,0014.567,0013.860,52 14.448,30 99,2-118,70

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 55.222,9155.222,9155.222,91 55.222,91 100,00,00

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

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

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

41330208 OŠ Sveta Ana - varstvo vozačev 2.288,772.288,772.288,77 2.288,70 100,0-0,07

41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.520,001.500,00 1.520,00 100,00,00

41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 1.230,001.230,001.248,78 1.157,17 94,1-72,83

41330249 VDC Polž - sof. javnih del 1.030,001.000,00842,24 1.029,25 99,9-0,75

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 3.970,004.000,003.945,26 3.937,62 99,2-32,38

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

41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 6.000,006.000,006.000,00 6.000,00 100,00,00

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 26.803,6426.803,6426.613,32 26.782,74 99,9-20,90

41330213 Mrliško pregledna služba 2.000,002.000,004.242,82 736,22 36,8-1.263,78

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

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

4136 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,000,00 697,81 87,2-102,19

413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,000,00 697,81 87,2-102,19
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.145.170,001.142.870,00606.996,68 913.426,93 79,8-231.743,07

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.145.170,001.142.870,00606.996,68 913.426,93 79,8-231.743,07

4200 Nakup zgradb in prostorov 0,000,0039.780,00 0,00 ---0,00

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,000,0039.780,00 0,00 ---0,00

4202 Nakup opreme 20.520,0020.520,0010.629,79 10.518,45 51,3-10.001,55

420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.000,002.000,00841,80 1.985,00 99,3-15,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.500,003.500,008.452,32 2.436,21 69,6-1.063,79

420204 Nakup drugega pohištva 3.000,003.000,000,00 2.407,73 80,3-592,27

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.000,001.000,000,00 965,63 96,6-34,37

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 2.000,002.000,001.215,47 1.834,27 91,7-165,73

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 300,00300,00120,20 225,61 75,2-74,39

420239 Nakup avdiovizualne opreme 670,00670,000,00 664,00 99,1-6,00

42029905 Nakup druge opreme 8.050,008.050,000,00 0,00 0,0-8.050,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 9.000,009.000,000,00 8.732,76 97,0-267,24

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 9.000,009.000,000,00 8.732,76 97,0-267,24

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 830.202,00828.852,00458.813,64 635.708,34 76,6-194.493,66

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 75.000,0075.000,0069.192,66 24.449,53 32,6-50.550,47

42040001 Komunalna oprema industrijske cone 31.300,0030.000,0078.272,38 31.287,90 100,0-12,10

42040102 Kanalizacijski priključki 0,000,0038.999,93 0,00 ---0,00

42040103 Izgradnja športnega centra 27.000,0027.000,000,00 4.132,63 15,3-22.867,37

42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 40.000,0040.000,000,00 0,00 0,0-40.000,00

42040107 Nadstrešnica pri športnem igrišču Sveta Ana 6.000,006.000,0022.835,96 5.946,93 99,1-53,07

42040126 Izgradnja čistilne naprave 300.000,00300.000,002.553,19 250.981,27 83,7-49.018,73

42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 100.000,00100.000,000,00 100.000,00 100,00,00

42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica) 50.000,0050.000,000,00 47.116,52 94,2-2.883,48

42040131 Javna razsvetljava 10.050,0010.000,000,00 10.029,62 99,8-20,38

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 110.412,00110.412,00156.765,23 109.582,28 99,3-829,72

42040110 Izgradnja vodovoda 16.000,0016.000,0036.241,25 3.756,02 23,5-12.243,98

42040111 Ureditev parkirišča 4.440,004.440,000,00 4.433,03 99,8-6,97

42040113 Krožno križišče in pločnik 0,000,00732,00 0,00 ---0,00

42040119 Društveni prostori pri ŠD 60.000,0060.000,000,00 43.992,61 73,3-16.007,39

42040120 Ograja na pokopališču 0,000,0029.444,22 0,00 ---0,00

42040125 Ureditev športnega igrišča v Lokavcu 0,000,0023.776,82 0,00 ---0,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.950,0020.000,0011.983,14 12.495,84 62,6-7.454,16

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 17.000,0017.000,0010.611,86 10.958,64 64,5-6.041,36

420501 Obnove 2.950,003.000,001.371,28 1.537,20 52,1-1.412,80

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 163.705,00162.705,000,00 163.676,09 100,0-28,91
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4206005 Nakup zemljišč 163.705,00162.705,000,00 163.676,09 100,0-28,91

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 101.793,00101.793,0085.790,11 82.295,45 80,9-19.497,55

42080001 Razvojni projekti 0,000,00991,48 0,00 ---0,00

420801 Investicijski nadzor 0,000,00832,14 0,00 ---0,00

42080400 Projektna dakumentacija za energetsko sanacijo občinske stavbe 0,000,0012.980,80 0,00 ---0,00

42080401 Projekti 19.850,0019.850,0012.811,20 12.811,12 64,5-7.038,88

42080403 Geodetske storitve 20.177,0020.177,007.749,44 11.410,53 56,6-8.766,47

42080416 Izdelava spremembe prostorsko ureditvenih pogojev 0,000,007.625,00 0,00 ---0,00

42080423 Priprava strokovnih podlag za poselitev 23.180,0023.180,000,00 23.165,00 99,9-15,00

42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo 10.000,0010.000,000,00 8.222,80 82,2-1.777,20

42080426 PD za izgradnjo prizidka vrtca k OŠ sveta Ana 22.814,0022.814,000,00 22.814,00 100,00,00

42080430 Projektna dokumentacija 5.772,005.772,0031.463,80 3.872,00 67,1-1.900,00

42080434 Program opremljanja stavbnih zemljišč 0,000,0011.336,25 0,00 ---0,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 29.330,1729.330,1720.858,03 27.350,41 93,3-1.979,76

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 26.456,0026.456,0013.983,05 24.476,24 92,5-1.979,76

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.456,0018.456,003.441,83 18.456,00 100,00,00

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 3.456,003.456,003.441,83 3.456,00 100,00,00

43100005 PGD Sveta Ana - sofinanciranje nakupa GV 15.000,0015.000,000,00 15.000,00 100,00,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 8.000,008.000,0010.541,22 6.020,24 75,3-1.979,76

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 8.000,008.000,0010.541,22 6.020,24 75,3-1.979,76

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.874,172.874,176.874,98 2.874,17 100,00,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.874,172.874,176.874,98 2.874,17 100,00,00

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

43230001 OŠ Sveta Ana - investicijsko vdrževalna dela 0,000,001.475,15 0,00 ---0,00

43230002 VVZ Sveta Ana -nakup opreme za vrtec 0,000,002.525,66 0,00 ---0,00
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-339.435,72 -339.435,72287.590,83 -107.456,37 31,7231.979,35

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

-339.186,24 -339.186,24289.233,24 -107.265,18 31,6231.921,06

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

352.518,45 354.818,45435.041,20 421.131,61 118,766.313,16
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)

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

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

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

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

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

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

0,00 0,000,00 0,00 ---0,00
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 103.675,00103.675,000,00 103.675,00 100,00,00
50 ZADOLŽEVANJE 103.675,00103.675,000,00 103.675,00 100,00,00

500 Domače zadolževanje 103.675,00103.675,000,00 103.675,00 100,00,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 103.675,00103.675,000,00 103.675,00 100,00,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 103.675,00103.675,000,00 103.675,00 100,00,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 66.666,8366.666,8366.666,61 66.666,59 100,0-0,24
55 ODPLAČILA DOLGA 66.666,8366.666,8366.666,61 66.666,59 100,0-0,24

550 Odplačila domačega dolga 66.666,8366.666,8366.666,61 66.666,59 100,0-0,24

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 66.666,8366.666,8366.666,61 66.666,59 100,0-0,24

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,8366.666,8366.666,61 66.666,59 100,0-0,24

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

-302.427,55 -302.427,55220.924,22 -70.447,96 23,3231.979,59

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 37.008,17 37.008,17-66.666,61 37.008,41 100,00,24

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 339.435,72 339.435,72-287.590,83 107.456,37 31,7-231.979,35

302.427,55XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 302.427,5595.983,35 302.427,55
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2016

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10 - OBČINSKI SVET

Realizacija

proračuna

2015

Sprejet

proračun

2016

Veljavni

proračun

2016

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

proračuna

2016

(4) (4)-(3)

Razlika

10 OBČINSKI SVET 7.150,007.150,004.224,87 80,05.716,23 -1.433,77

7.150,0001 POLITIČNI SISTEM 7.150,004.224,87 80,05.716,23 -1.433,77

7.150,000101 Politični sistem 7.150,004.224,87 80,05.716,23 -1.433,77

7.150,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 7.150,004.019,94 80,05.716,23 -1.433,77

4.900,0010101 Sejnine za občinski svet in odbore 4.900,002.519,94 86,14.216,23 -683,77
400,00402009 Izdatki za reprezentanco 400,00160,76 16,465,70 -334,30

4.500,0040290501 Sejnine občinski svet in odbori 4.500,002.359,18 92,24.150,53 -349,47

1.500,0010102 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,01.500,00 0,00
1.500,0041200015 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,01.500,00 0,00

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

0,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,00204,93 ---0,00 0,00

0,0010107 Povračilo stroškov volilne kampanje 0,00204,93 ---0,00 0,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,00204,93 ---0,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov
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Razlika

20 NADZORNI ODBOR 2.100,002.100,001.169,27 70,21.473,79 -626,21

2.100,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.100,001.169,27 70,21.473,79 -626,21

2.100,000203 Fiskalni nadzor 2.100,001.169,27 70,21.473,79 -626,21

2.100,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.100,001.169,27 70,21.473,79 -626,21

1.500,0020201 Sejnine za nadzorni odbor 1.500,00864,98 98,31.473,79 -26,21
1.500,0040290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,00864,98 98,31.473,79 -26,21

600,0020203 Materialni stroški nadzornega odbora 600,00304,29 0,00,00 -600,00
200,00402402 Stroški prevoza v državi 200,0090,79 0,00,00 -200,00

400,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 400,00213,50 0,00,00 -400,00
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30 ŽUPAN 68.503,0068.503,0064.534,25 93,864.245,49 -4.257,51

59.163,0001 POLITIČNI SISTEM 59.163,0055.471,58 97,257.486,76 -1.676,24

59.163,000101 Politični sistem 59.163,0055.471,58 97,257.486,76 -1.676,24

59.163,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 59.163,0055.471,58 97,257.486,76 -1.676,24

46.488,0030100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 46.488,0044.394,60 97,845.454,87 -1.033,13
35.500,00400000 Osnovne plače 35.500,0034.418,34 97,734.669,65 -830,35

3.430,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.430,003.034,63 97,73.349,62 -80,38

450,00400100 Regres za letni dopust 450,00100,00 100,0450,00 0,00

815,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 815,00735,68 96,8788,48 -26,52

3.415,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.415,003.314,64 98,53.364,73 -50,27

2.530,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.530,002.456,92 98,62.494,08 -35,92

205,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 205,00198,51 98,3201,54 -3,46

23,00401200 Prispevek za zaposlovanje 23,0022,48 99,122,80 -0,20

41,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 41,0037,46 92,838,03 -2,97

79,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 79,0075,94 96,175,94 -3,06

0,0030101 Članarine 0,00550,62 ---0,00 0,00
0,00402923 Druge članarine 0,00550,62 ---0,00 0,00

7.100,0030102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 7.100,006.867,68 93,56.638,22 -461,78
7.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 7.000,006.807,68 94,46.608,22 -391,78

100,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 100,0060,00 30,030,00 -70,00

4.200,0030103 Nadomestilo plače podžupana 4.200,002.431,66 99,54.180,83 -19,17
4.200,0040290500 Nadomestilo podžupan 4.200,002.431,66 99,54.180,83 -19,17

1.375,0030105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana 1.375,001.227,02 88,21.212,84 -162,16
1.350,00402402 Stroški prevoza v državi 1.350,001.217,02 88,01.187,84 -162,16

25,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 25,0010,00 100,025,00 0,00
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9.340,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

9.340,009.062,67 72,46.758,73 -2.581,27

9.340,000403 Druge skupne administrativne službe 9.340,009.062,67 72,46.758,73 -2.581,27

9.340,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.340,009.062,67 72,46.758,73 -2.581,27

2.840,0030401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim 2.840,002.741,00 100,02.838,59 -1,41
190,00402099 Drugi splošni material in storitve 190,0091,00 99,3188,61 -1,39

2.650,00411908 Denarne nagrade in priznanja 2.650,002.650,00 100,02.649,98 -0,02

6.500,0030402 Pokroviteljstvo občine 6.500,006.321,67 60,33.920,14 -2.579,86
6.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 6.500,006.321,67 60,33.920,14 -2.579,86
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(4) (4)-(3)

Razlika

40 OBČINSKA UPRAVA 2.490.824,482.491.104,481.700.873,69 88,42.201.720,01 -289.104,47

7.876,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

7.876,007.298,27 92,67.293,22 -582,78

7.876,000403 Druge skupne administrativne službe 7.876,007.298,27 92,67.293,22 -582,78

1.876,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.876,002.395,47 70,21.317,33 -558,67

676,0040404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 676,001.468,27 92,0621,93 -54,07
676,00402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 676,00570,35 92,0621,93 -54,07

0,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 0,00897,92 ---0,00 0,00

1.200,0040405 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.200,00927,20 58,0695,40 -504,60
1.200,0040299904 Drugi odhodki 1.200,00927,20 58,0695,40 -504,60

6.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.000,004.902,80 99,65.975,89 -24,11

6.000,0040401 Stroški občinskega praznika 6.000,004.902,80 99,65.975,89 -24,11
6.000,0040299900 Stroški občinskega praznika 6.000,004.902,80 99,65.975,89 -24,11

255.015,7406 LOKALNA SAMOUPRAVA 254.615,74259.586,04 92,3235.287,40 -19.728,34

10.354,700601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni

10.354,703.945,93 92,89.608,48 -746,22

10.354,7006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 10.354,703.945,93 92,89.608,48 -746,22

0,0040610 Druge oblike povezovanja občin 0,00991,48 ---0,00 0,00
0,0042080001 Razvojni projekti 0,00991,48 ---0,00 0,00

2.318,0040618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric 2.318,002.332,00 100,02.318,00 0,00
2.318,0041200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.318,002.332,00 100,02.318,00 0,00

1.800,0040626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS) 1.800,00622,45 65,01.170,67 -629,33
1.800,00402923 Druge članarine 1.800,00622,45 65,01.170,67 -629,33
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5.436,7040627 Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice 5.436,700,00 99,75.422,00 -14,70
5.436,70402099 Drugi splošni material in storitve 5.436,700,00 99,75.422,00 -14,70

800,0040628 Sofinanciranje projektov MRA-RRA 800,000,00 87,2697,81 -102,19
800,00413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,000,00 87,2697,81 -102,19

244.661,040603 Dejavnost občinske uprave 244.261,04255.640,11 92,2225.678,92 -18.982,12

190.439,0406039001 Administracija občinske uprave 190.039,04164.115,00 96,6183.971,09 -6.467,95

151.316,0040601 Stroški dela občinske uprave 150.916,00131.798,65 99,4150.353,85 -962,15
106.800,00400000 Osnovne plače 106.800,0098.931,74 99,7106.435,38 -364,62

6.300,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 6.300,006.171,16 93,55.891,15 -408,85

3.486,00400100 Regres za letni dopust 3.086,001.760,80 98,23.423,46 -62,54

4.130,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 4.110,003.939,40 100,04.128,28 -1,72

2.570,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.590,002.464,78 97,32.499,28 -70,72

0,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih 
delovnih nalog

0,00710,12 ---0,00 0,00

0,00400400 Sredstva za nadurno delo 0,0034,00 ---0,00 0,00

289,00400900 Jubilejne nagrade 289,00433,13 99,9288,76 -0,24

9.250,00400901 Odpravnine 9.250,000,00 99,99.244,30 -5,70

9.960,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.980,009.367,46 99,89.940,93 -19,07

7.373,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.373,006.943,63 99,97.368,66 -4,34

610,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 610,00560,96 97,6595,33 -14,67

72,00401200 Prispevek za zaposlovanje 72,0063,54 93,767,47 -4,53

115,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 115,00105,95 97,6112,26 -2,74

290,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 270,00311,98 99,3288,03 -1,97

71,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 71,000,00 99,470,56 -0,44
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23.055,0040602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 23.055,0018.513,94 80,618.582,20 -4.472,80
2.800,00402000 Pisarniški material in storitve 2.800,001.272,88 99,12.773,47 -26,53

1.300,00402001 Čistilni material in storitve 1.300,001.111,18 78,21.016,80 -283,20

1.920,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.920,001.696,47 72,41.390,29 -529,71

2.500,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.500,001.364,08 74,11.851,30 -648,70

800,00402009 Izdatki za reprezentanco 800,00720,35 66,1528,38 -271,62

3.700,00402200 Električna energija 3.700,003.415,29 86,73.207,14 -492,86

2.600,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.600,002.840,20 96,32.502,77 -97,23

350,00402203 Voda in komunalne storitve 350,00291,32 53,2186,16 -163,84

550,00402204 Odvoz smeti 550,00486,78 88,4485,91 -64,09

3.600,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.600,003.060,15 66,72.399,26 -1.200,74

2.900,00402206 Poštnina in kurirske storitve 2.900,002.255,24 76,32.211,25 -688,75

35,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 35,000,00 84,229,47 -5,53

1.000,0040604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 1.000,00160,00 64,2642,30 -357,70
1.000,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.000,00160,00 64,2642,30 -357,70

7.700,0040605 Pogodbena dela 7.700,006.968,41 91,27.024,74 -675,26
570,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 570,00375,59 47,5270,70 -299,30

5.930,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.930,005.536,72 96,65.725,90 -204,10

1.200,0040299913 Nagrada dijaku in študentu 1.200,001.056,10 85,71.028,14 -171,86

7.368,0440619 Skupne občinske uprave 7.368,046.674,00 100,07.368,00 -0,04
7.368,0440299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.368,046.674,00 100,07.368,00 -0,04

54.222,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave

54.222,0091.525,11 76,941.707,83 -12.514,17

1.050,0040603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil 1.050,00871,65 57,8607,21 -442,79
1.000,00402402 Stroški prevoza v državi 1.000,00871,65 58,6586,21 -413,79

50,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 50,000,00 42,021,00 -29,00

23.800,0040606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 23.800,0022.577,43 87,920.926,95 -2.873,05
1.400,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.400,001.189,64 71,81.005,81 -394,19

2.000,00402504 Zavarovalne premije za objekte 2.000,002.386,47 91,51.829,81 -170,19

19.200,00402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 19.200,0017.825,83 92,017.663,24 -1.536,76

1.200,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.200,001.175,49 35,7428,09 -771,91
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15.470,0040607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 15.470,0048.296,40 67,310.414,39 -5.055,61
0,00420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,0039.780,00 ---0,00 0,00

2.000,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.000,00841,80 99,31.985,00 -15,00

3.500,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.500,007.554,40 69,62.436,21 -1.063,79

3.000,00420204 Nakup drugega pohištva 3.000,000,00 80,32.407,73 -592,27

1.000,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.000,000,00 96,6965,63 -34,37

300,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 300,00120,20 75,2225,61 -74,39

670,00420239 Nakup avdiovizualne opreme 670,000,00 99,1664,00 -6,00

5.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,000,00 34,61.730,21 -3.269,79

13.902,0040608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 13.902,004.530,61 70,29.759,28 -4.142,72
5.500,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.500,001.782,42 51,22.813,87 -2.686,13

5.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 5.000,001.654,28 77,33.862,36 -1.137,64

225,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 225,0064,56 42,896,20 -128,80

77,00402931 Plačila bančnih storitev 77,0011,80 97,775,20 -1,80

3.100,0040299904 Drugi odhodki 3.100,001.017,55 93,92.911,65 -188,35

0,0040623 Energetske izkaznice stavb 0,002.268,22 ---0,00 0,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,002.268,22 ---0,00 0,00

0,0040625 Energetska sanacija občinske stavbe 0,0012.980,80 ---0,00 0,00
0,0042080400 Projektna dakumentacija za energetsko sanacijo občinske stavbe 0,0012.980,80 ---0,00 0,00

32.360,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 32.360,0017.218,83 100,032.359,99 -0,01

32.360,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 32.360,0017.218,83 100,032.359,99 -0,01

1.500,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.500,001.500,00 100,01.499,99 -0,01

1.500,0040703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 1.500,001.500,00 100,01.499,99 -0,01
1.500,0040229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.500,001.500,00 100,01.499,99 -0,01

30.860,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 30.860,0015.718,83 100,030.860,00 0,00

12.404,0040701 Sofinanciranje  GZ Lenart in PGD Sveta Ana 12.404,0012.277,00 100,012.404,00 0,00
6.365,0041200011 Gasilska zveza Lenart 6.365,006.238,00 100,06.365,00 0,00

6.039,0041200027 PGD Sveta Ana 6.039,006.039,00 100,06.039,00 0,00

Stran: 138 od 156



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Realizacija

proračuna

2015

Sprejet

proračun

2016

Veljavni

proračun

2016

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

proračuna

2016

(4) (4)-(3)

Razlika

18.456,0040702 Investicije v gasilstvo 18.456,003.441,83 100,018.456,00 0,00
3.456,0043100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 3.456,003.441,83 100,03.456,00 0,00

15.000,0043100005 PGD Sveta Ana - sofinanciranje nakupa GV 15.000,000,00 100,015.000,00 0,00

500,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 500,000,00 15,074,95 -425,05

500,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 500,000,00 15,074,95 -425,05

500,0008029001 Prometna varnost 500,000,00 15,074,95 -425,05

500,0040801 Svet za preventivo 500,000,00 15,074,95 -425,05
500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,000,00 15,074,95 -425,05

13.534,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.534,007.573,97 95,512.919,61 -614,39

13.534,001003 Aktivna politika zaposlovanja 13.534,007.573,97 95,512.919,61 -614,39

13.534,0010039001 Povečanje zaposljivosti 13.534,007.573,97 95,512.919,61 -614,39

6.230,0040621 Program javnih del 6.230,007.573,97 98,36.124,04 -105,96
0,00400000 Osnovne plače 0,00946,97 ---0,00 0,00

0,00400100 Regres za letni dopust 0,00394,58 ---0,00 0,00

0,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 0,0043,68 ---0,00 0,00

0,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,0083,81 ---0,00 0,00

0,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0,0062,12 ---0,00 0,00

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,005,02 ---0,00 0,00

0,00401200 Prispevek za zaposlovanje 0,000,57 ---0,00 0,00

0,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 0,000,94 ---0,00 0,00

1.230,0041330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 1.230,001.248,78 94,11.157,17 -72,83

1.030,0041330249 VDC Polž - sof. javnih del 1.000,00842,24 99,91.029,25 -0,75

3.970,0041330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 4.000,003.945,26 99,23.937,62 -32,38
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7.304,0041001 Program javnih del na področju športa 7.304,000,00 93,06.795,57 -508,43
5.100,00400000 Osnovne plače 5.100,000,00 95,14.848,48 -251,52

465,00400100 Regres za letni dopust 465,000,00 99,2461,26 -3,74

525,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 525,000,00 98,6517,42 -7,58

200,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 200,000,00 32,063,94 -136,06

500,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 500,000,00 88,8444,06 -55,94

370,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 370,000,00 88,1325,99 -44,01

33,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 33,000,00 78,926,02 -6,98

4,00401200 Prispevek za zaposlovanje 4,000,00 73,32,93 -1,07

6,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 6,000,00 81,84,91 -1,09

30,00402099 Drugi splošni material in storitve 30,000,00 100,030,00 0,00

71,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 71,000,00 99,470,56 -0,44

660,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 660,00476,92 94,8625,67 -34,33

660,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 660,00476,92 94,8625,67 -34,33

660,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 660,00476,92 94,8625,67 -34,33

660,0041105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 660,00476,92 94,8625,67 -34,33
660,0041200040 Poraba koncesijske dajatve 660,00476,92 94,8625,67 -34,33

0,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 0,007.356,60 ---0,00 0,00

0,001206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 0,007.356,60 ---0,00 0,00

0,0012069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 0,007.356,60 ---0,00 0,00

0,0041202 Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja v Sv.Ani 0,007.356,60 ---0,00 0,00
0,0042080430 Projektna dokumentacija 0,007.356,60 ---0,00 0,00
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450.102,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

448.602,00366.267,22 85,6385.241,23 -64.860,77

450.102,001302 Cestni promet in infrastruktura 448.602,00366.267,22 85,6385.241,23 -64.860,77

204.750,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 204.750,00169.481,87 91,2186.736,92 -18.013,08

204.750,0041315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 204.750,00169.481,87 91,2186.736,92 -18.013,08
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,004.160,20 ---0,00 0,00

3.500,0040229922 Vzdrževanje gozdnih cest 3.500,001.000,00 49,01.713,27 -1.786,73

159.250,0040229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 159.250,00112.498,85 92,9147.932,43 -11.317,57

35.000,0040229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 35.000,0047.330,78 91,031.856,80 -3.143,20

7.000,0042080403 Geodetske storitve 7.000,004.492,04 74,85.234,42 -1.765,58

210.412,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 210.412,00171.140,57 79,0166.312,40 -44.099,60

0,0041304 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana(2014) 0,0072.694,85 ---0,00 0,00
0,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 0,0071.862,71 ---0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 0,00832,14 ---0,00 0,00

10.000,0041319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 10.000,0012.811,20 96,19.613,60 -386,40
5.000,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.000,000,00 97,14.855,60 -144,40

5.000,0042080401 Projekti 5.000,0012.811,20 95,24.758,00 -242,00

0,0041320 Krožno križišče in pločnik na regionalni cesti R3-730 0,00732,00 ---0,00 0,00
0,0042040113 Krožno križišče in pločnik 0,00732,00 ---0,00 0,00

50.000,0041321 Pločnik (Sveta Ana- Zg.Ščavnica) 50.000,000,00 94,247.116,52 -2.883,48
50.000,0042040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica) 50.000,000,00 94,247.116,52 -2.883,48

0,0041322 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana(2014) 0,0056.185,21 ---0,00 0,00
0,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 0,0056.185,21 ---0,00 0,00

33.362,0041324 Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2015) 33.362,0028.717,31 100,033.360,83 -1,17
33.362,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 33.362,0028.717,31 100,033.360,83 -1,17

77.050,0041325 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana  (2016) 77.050,000,00 98,976.221,45 -828,55
77.050,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 77.050,000,00 98,976.221,45 -828,55
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40.000,0041327 Ureditev hodnika za pešče in križišča na regionalni cesti R3-730 40.000,000,00 0,00,00 -40.000,00
40.000,0042040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 40.000,000,00 0,00,00 -40.000,00

4.440,0013029003 Urejanje cestnega prometa 4.440,008.192,30 99,84.433,03 -6,97

0,0041323 Prometna signalizacija 0,008.192,30 ---0,00 0,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,008.192,30 ---0,00 0,00

4.440,0041328 Ureditev parkirišča pri Evangeličanskem pokopališču 4.440,000,00 99,84.433,03 -6,97
4.440,0042040111 Ureditev parkirišča 4.440,000,00 99,84.433,03 -6,97

30.500,0013029004 Cestna razsvetljava 29.000,0017.452,48 91,027.758,88 -2.741,12

30.500,0041305 Vzdrž.JR in poraba elek.energije 29.000,0017.452,48 91,027.758,88 -2.741,12
13.000,0040229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.000,0011.295,14 90,211.731,74 -1.268,26

4.500,0040229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 3.000,004.786,06 99,14.460,32 -39,68

10.050,0042040131 Javna razsvetljava 10.000,000,00 99,810.029,62 -20,38

2.950,00420501 Obnove 3.000,001.371,28 52,11.537,20 -1.412,80

42.866,2614 GOSPODARSTVO 42.866,2619.966,83 78,933.826,48 -9.039,78

42.866,261403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 42.866,2619.966,83 78,933.826,48 -9.039,78

10.870,0014039001 Promocija občine 10.870,0019.966,83 43,94.775,84 -6.094,16

9.000,0041404 Pospeševanje razvoja turizma 9.000,0018.698,64 39,03.507,46 -5.492,54
6.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 6.000,0011.534,49 28,81.727,67 -4.272,33

2.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.610,80 74,01.479,79 -520,21

1.000,0040299904 Drugi odhodki 1.000,004.553,35 30,0300,00 -700,00

100,0041410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica 100,0091,52 87,187,06 -12,94
100,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,0091,52 87,187,06 -12,94

800,0041411 Spominska soba  dr. Romanu Lestniki 800,00652,14 80,6644,49 -155,51
800,00402099 Drugi splošni material in storitve 800,00652,14 80,6644,49 -155,51
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600,0041412 Postičevi dnevi 600,00427,43 36,8220,76 -379,24
600,00402099 Drugi splošni material in storitve 600,00427,43 36,8220,76 -379,24

370,0041413 Kmečka tržnica 370,0097,10 85,4316,07 -53,93
150,00402099 Drugi splošni material in storitve 150,0097,10 64,696,87 -53,13

220,00402504 Zavarovalne premije za objekte 220,000,00 99,6219,20 -0,80

31.996,2614039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 31.996,260,00 90,829.050,64 -2.945,62

3.000,0041416 Detox (SI-HR) 3.000,000,00 1,854,38 -2.945,62
800,00402000 Pisarniški material in storitve 800,000,00 5,141,14 -758,86

2.000,0040229929 Stroški osebja 2.000,000,00 0,00,00 -2.000,00

200,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 200,000,00 6,613,24 -186,76

17.488,0041417 Priprava na razpis čezmejno sodelovanje 17.488,000,00 100,017.488,00 0,00
12.638,0040229928 Drugi stroški na projektih 12.638,000,00 100,012.638,00 0,00

4.850,0042080401 Projekti 4.850,000,00 100,04.850,00 0,00

11.508,2641418 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev 11.508,260,00 100,011.508,26 0,00
11.508,26402099 Drugi splošni material in storitve 11.508,260,00 100,011.508,26 0,00

356.150,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 356.000,0093.417,27 85,1303.162,08 -52.987,92

356.150,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 356.000,0093.417,27 85,1303.162,08 -52.987,92

1.500,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.500,000,00 77,31.159,00 -341,00

1.500,0041513 Stroški izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 1.500,000,00 77,31.159,00 -341,00
1.500,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.500,000,00 77,31.159,00 -341,00

354.650,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 354.500,0093.417,27 85,2302.003,08 -52.646,92

13.000,0041503 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 13.000,0052.986,30 83,910.905,24 -2.094,76
5.000,0040229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 5.000,003.445,15 97,74.885,00 -115,00

0,0042040102 Kanalizacijski priključki 0,0038.999,93 ---0,00 0,00

8.000,0043140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 8.000,0010.541,22 75,36.020,24 -1.979,76
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6.380,0041509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 6.380,003.980,32 85,45.448,39 -931,61
2.200,00402200 Električna energija 2.200,001.527,98 76,11.674,85 -525,15

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,00111,77 89,989,88 -10,12

380,00402204 Odvoz smeti 380,000,00 77,2293,25 -86,75

3.700,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.700,002.340,57 91,63.390,41 -309,59

300.000,0041510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 300.000,002.553,19 83,7250.981,27 -49.018,73
300.000,0042040126 Izgradnja čistilne naprave 300.000,002.553,19 83,7250.981,27 -49.018,73

30.500,0041511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 30.500,0033.441,21 99,030.204,37 -295,63
30.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 30.500,0033.441,21 99,030.204,37 -295,63

4.770,0041512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 4.620,00456,25 93,64.463,81 -306,19
1.500,00402200 Električna energija 1.500,00348,47 83,31.249,99 -250,01

120,00402203 Voda in komunalne storitve 120,00107,78 68,482,08 -37,92

3.150,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000,000,00 99,43.131,74 -18,26

473.446,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

471.146,00297.246,73 83,9397.035,60 -76.410,40

23.180,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 23.180,0018.961,25 99,923.165,00 -15,00

23.180,0016029003 Prostorsko načrtovanje 23.180,0018.961,25 99,923.165,00 -15,00

23.180,0041610 Prostorski dokumenti občine 23.180,0018.961,25 99,923.165,00 -15,00
0,0042080416 Izdelava spremembe prostorsko ureditvenih pogojev 0,007.625,00 ---0,00 0,00

23.180,0042080423 Priprava strokovnih podlag za poselitev 23.180,000,00 99,923.165,00 -15,00

0,0042080434 Program opremljanja stavbnih zemljišč 0,0011.336,25 ---0,00 0,00

50.692,001603 Komunalna dejavnost 50.692,00100.796,27 71,236.114,98 -14.577,02

18.492,0016039001 Oskrba z vodo 18.492,0036.755,41 31,45.802,13 -12.689,87

18.492,0041606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 18.492,0036.755,41 31,45.802,13 -12.689,87
1.200,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,00514,16 62,8754,11 -445,89

1.292,0040299905 Pregled hidrantov 1.292,000,00 100,01.292,00 0,00

16.000,0042040110 Izgradnja vodovoda 16.000,0036.241,25 23,53.756,02 -12.243,98
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20.700,0016039003 Objekti za rekreacijo 20.700,0047.812,65 93,919.445,79 -1.254,21

20.700,0041616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 20.700,0047.812,65 93,919.445,79 -1.254,21
2.200,0040229915 Vzdrževanje športnih igrišč 2.200,001.199,87 65,01.430,92 -769,08

9.000,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 9.000,000,00 97,08.732,76 -267,24

6.000,0042040107 Nadstrešnica pri športnem igrišču Sveta Ana 6.000,0022.835,96 99,15.946,93 -53,07

0,0042040125 Ureditev športnega igrišča v Lokavcu 0,0023.776,82 ---0,00 0,00

3.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.500,000,00 95,33.335,18 -164,82

6.500,0016039004 Praznično urejanje naselij 6.500,006.124,40 90,45.875,52 -624,48

6.500,0041617 Prednovoletna okrasitev 6.500,006.124,40 90,45.875,52 -624,48
6.500,0040229920 Božična okrasitev centrov 6.500,006.124,40 90,45.875,52 -624,48

5.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 5.000,0010.103,81 99,84.991,54 -8,46

5.000,0041618 Stroški komunalne dejavnosti 5.000,0010.103,81 99,84.991,54 -8,46
5.000,0040229902 Vzdrževanje okolice centrov 5.000,0010.103,81 99,84.991,54 -8,46

107.569,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 107.569,0026.766,77 97,7105.119,58 -2.449,42

106.949,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 106.949,0024.107,20 98,2105.048,39 -1.900,61

106.949,0041611 Spodbujanje stanovanjske gradnje 106.949,0024.107,20 98,2105.048,39 -1.900,61
100.000,0042040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 100.000,000,00 100,0100.000,00 0,00

1.177,0042080403 Geodetske storitve 1.177,000,00 100,01.176,39 -0,61

5.772,0042080430 Projektna dokumentacija 5.772,0024.107,20 67,13.872,00 -1.900,00

620,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 620,002.659,57 11,571,19 -548,81

620,0041619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 620,002.659,57 11,571,19 -548,81
0,0040229907 Tekoči stroški stanovanj 0,002.610,70 ---0,00 0,00

120,0040229911 Upravljanje stanovanj 120,0048,87 59,371,19 -48,81

500,0040229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 500,000,00 0,00,00 -500,00
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292.005,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)

289.705,00150.722,44 79,7232.636,04 -59.368,96

128.300,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 127.000,00150.722,44 53,868.959,95 -59.340,05

97.000,0041608 Stroški urejanja zemljišč 97.000,0072.450,06 38,837.672,05 -59.327,95
75.000,0042040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 75.000,0069.192,66 32,624.449,53 -50.550,47

12.000,0042080403 Geodetske storitve 12.000,003.257,40 41,74.999,72 -7.000,28

10.000,0042080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo 10.000,000,00 82,28.222,80 -1.777,20

31.300,0041613 Obrtna cona 30.000,0078.272,38 100,031.287,90 -12,10
31.300,0042040001 Komunalna oprema industrijske cone 30.000,0078.272,38 100,031.287,90 -12,10

163.705,0016069002 Nakup zemljišč 162.705,000,00 100,0163.676,09 -28,91

163.705,0041609 Nakupi zemljišč 162.705,000,00 100,0163.676,09 -28,91
163.705,004206005 Nakup zemljišč 162.705,000,00 100,0163.676,09 -28,91

28.000,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 28.000,0020.911,01 94,226.385,56 -1.614,44

28.000,001707 Drugi programi na področju zdravstva 28.000,0020.911,01 94,226.385,56 -1.614,44

26.000,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 26.000,0016.668,19 98,725.649,34 -350,66

26.000,0041703 Prisp.za obvez.zdrva.zav. 26.000,0016.668,19 98,725.649,34 -350,66
26.000,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 26.000,0016.668,19 98,725.649,34 -350,66

2.000,0017079002 Mrliško ogledna služba 2.000,004.242,82 36,8736,22 -1.263,78

2.000,0041701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 2.000,004.242,82 36,8736,22 -1.263,78
2.000,0041330213 Mrliško pregledna služba 2.000,004.242,82 36,8736,22 -1.263,78
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155.558,6418 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 155.548,6454.786,38 70,6109.810,15 -45.748,49

48.941,641803 Programi v kulturi 48.931,6440.403,40 93,945.973,85 -2.967,79

26.803,6418039001 Knjižničarstvo in založništvo 26.803,6426.613,32 99,926.782,74 -20,90

26.803,6441801 Javni zavod - knjižnica Lenart 26.803,6426.613,32 99,926.782,74 -20,90
26.803,6441330212 Javni zavod knjižnica Lenart 26.803,6426.613,32 99,926.782,74 -20,90

6.603,0018039003 Ljubiteljska kultura 6.593,005.394,98 85,45.637,23 -965,77

6.603,0041803 Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti, društva 6.593,005.394,98 85,45.637,23 -965,77
238,00402099 Drugi splošni material in storitve 228,00201,08 99,9237,64 -0,36

4.895,0041200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,003.723,90 80,33.929,59 -965,41

1.470,0041330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 1.470,001.470,00 100,01.470,00 0,00

6.125,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 6.125,002.920,13 88,05.387,17 -737,83

1.000,0041816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur 1.000,00964,41 85,8857,90 -142,10
1.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.000,00964,41 85,8857,90 -142,10

5.125,0041828 Izdaja medobčinskega časopisa 5.125,001.955,72 88,44.529,27 -595,73
5.125,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.125,001.955,72 88,44.529,27 -595,73

9.410,0018039005 Drugi programi v kulturi 9.410,005.474,97 86,88.166,71 -1.243,29

9.410,0041820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 9.410,005.474,97 86,88.166,71 -1.243,29
650,00402001 Čistilni material in storitve 650,00511,80 90,7589,48 -60,52

1.700,00402200 Električna energija 1.700,001.351,88 89,41.519,89 -180,11

1.400,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.400,001.074,83 79,71.115,79 -284,21

370,00402203 Voda in komunalne storitve 370,00270,91 99,7368,69 -1,31

310,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 310,00242,18 87,4270,77 -39,23

2.100,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.100,001.816,22 77,71.631,14 -468,86

380,00402504 Zavarovalne premije za objekte 380,00207,15 97,8371,49 -8,51

2.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.500,000,00 92,02.299,46 -200,54
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5.000,001804 Podpora posebnim skupinam 5.000,003.847,40 77,53.872,73 -1.127,27

5.000,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000,003.847,40 77,53.872,73 -1.127,27

5.000,0041832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis) 5.000,003.847,40 77,53.872,73 -1.127,27
5.000,0041200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,003.847,40 77,53.872,73 -1.127,27

101.617,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 101.617,0010.535,58 59,059.963,57 -41.653,43

101.617,0018059001 Programi športa 101.617,0010.535,58 59,059.963,57 -41.653,43

4.557,0041812 Sofinanciranje programov športa 4.557,004.465,21 100,04.556,83 -0,17
4.557,0041200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.465,21 100,04.556,83 -0,17

2.000,0041818 Investicije v športne objekte-športna dvorana 2.000,00199,00 11,0219,99 -1.780,01
2.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000,00199,00 11,0219,99 -1.780,01

8.060,0041829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 8.060,005.871,37 87,67.061,51 -998,49
2.835,00402001 Čistilni material in storitve 2.700,002.059,71 99,52.821,33 -13,67

1.700,00402200 Električna energija 1.700,001.477,72 97,51.657,68 -42,32

1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,000,00 47,4474,19 -525,81

110,00402203 Voda in komunalne storitve 110,0081,09 72,679,90 -30,10

150,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 150,00121,08 84,9127,36 -22,64

1.215,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.350,001.198,94 79,7968,23 -246,77

1.050,00402504 Zavarovalne premije za objekte 1.050,00932,83 88,8932,82 -117,18

60.000,0041831 Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani 60.000,000,00 73,343.992,61 -16.007,39
60.000,0042040119 Društveni prostori pri ŠD 60.000,000,00 73,343.992,61 -16.007,39

27.000,0041833 Ureditev športno rekreacijskega centra 27.000,000,00 15,34.132,63 -22.867,37
27.000,0042040103 Izgradnja športnega centra 27.000,000,00 15,34.132,63 -22.867,37
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478.864,6019 IZOBRAŽEVANJE 478.454,60383.299,19 97,3465.936,86 -12.927,74

354.368,181902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 351.703,18266.594,40 97,5345.667,78 -8.700,40

354.368,1819029001 Vrtci 351.703,18266.594,40 97,5345.667,78 -8.700,40

291.804,1841901 Plačila vrtcu 289.139,18236.237,04 97,2283.751,34 -8.052,84
281.838,64411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 279.173,64234.321,50 100,0281.835,80 -2,84

1.915,5441330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 1.915,541.915,54 100,01.915,54 0,00

8.050,0042029905 Nakup druge opreme 8.050,000,00 0,00,00 -8.050,00

22.814,0041908 Dozidava vrtca Sveta Ana 22.814,000,00 100,022.814,00 0,00
22.814,0042080426 PD za izgradnjo prizidka vrtca k OŠ sveta Ana 22.814,000,00 100,022.814,00 0,00

0,0041910 VVZ Sveta Ana - nakup opreme 0,002.525,66 ---0,00 0,00
0,0043230002 VVZ Sveta Ana -nakup opreme za vrtec 0,002.525,66 ---0,00 0,00

39.750,0041922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 39.750,0027.831,70 98,439.102,44 -647,56
39.750,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 39.750,0027.831,70 98,439.102,44 -647,56

83.751,421903 Primarno in sekundarno izobraževanje 83.751,4279.860,70 98,182.121,86 -1.629,56

83.751,4219039001 Osnovno šolstvo 83.751,4279.860,70 98,182.121,86 -1.629,56

61.719,7741902 OŠ - materialni stroški 61.719,7761.719,77 100,061.719,77 0,00
55.222,9141330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 55.222,9155.222,91 100,055.222,91 0,00

496,8641330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 496,86496,86 100,0496,86 0,00

6.000,0041330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 6.000,006.000,00 100,06.000,00 0,00

481,2841903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju 481,28481,28 100,0481,28 0,00
481,2841330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 481,28481,28 100,0481,28 0,00

7.204,5041904 OŠ - dodatne dejavnosti 7.204,507.204,50 100,07.204,43 -0,07
3.478,7141330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 3.478,713.478,71 100,03.478,71 0,00

2.288,7741330208 OŠ Sveta Ana - varstvo vozačev 2.288,772.288,77 100,02.288,70 -0,07

1.437,0241330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.437,021.437,02 100,01.437,02 0,00
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5.539,8741905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 5.539,875.069,12 100,05.539,87 0,00
2.665,7040299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 2.665,70719,80 100,02.665,70 0,00

2.874,1743230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 2.874,172.874,17 100,02.874,17 0,00

0,0043230001 OŠ Sveta Ana - investicijsko vdrževalna dela 0,001.475,15 ---0,00 0,00

4.000,0041914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih  osnovne šole 4.000,002.220,56 84,33.373,80 -626,20
4.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,002.220,56 84,33.373,80 -626,20

4.806,0041916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane 4.806,003.165,47 79,13.802,71 -1.003,29
350,00402001 Čistilni material in storitve 350,00194,10 70,7247,31 -102,69

1.500,00402200 Električna energija 1.500,001.297,63 96,41.446,08 -53,92

1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,000,00 41,9418,91 -581,09

80,00402203 Voda in komunalne storitve 80,0064,22 89,671,71 -8,29

100,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 100,0087,60 92,192,12 -7,88

1.100,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.100,00846,43 77,4851,08 -248,92

676,00402504 Zavarovalne premije za objekte 676,00675,49 99,9675,50 -0,50

40.745,001906 Pomoči šolajočim 43.000,0036.844,09 93,638.147,22 -2.597,78

40.745,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 43.000,0036.844,09 93,638.147,22 -2.597,78

40.745,0041907 Regresiranje prevozov v šolo 43.000,0036.844,09 93,638.147,22 -2.597,78
40.745,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 43.000,0036.844,09 93,638.147,22 -2.597,78

171.577,0020 SOCIALNO VARSTVO 171.577,00140.048,82 97,6167.505,26 -4.071,74

7.820,002002 Varstvo otrok in družine 7.820,007.816,00 83,66.539,07 -1.280,93

7.820,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 7.820,007.816,00 83,66.539,07 -1.280,93

5.300,0042002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka 5.300,006.316,00 82,04.346,05 -953,95
300,00402099 Drugi splošni material in storitve 300,00166,00 98,7296,05 -3,95

5.000,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 5.000,006.150,00 81,04.050,00 -950,00

1.000,0042003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 1.000,000,00 67,3673,02 -326,98
1.000,0041199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.000,000,00 67,3673,02 -326,98
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1.520,0042004 Svetovalni centri v pomoč družini 1.520,001.500,00 100,01.520,00 0,00
1.520,0041330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.500,00 100,01.520,00 0,00

163.757,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 163.757,00132.232,82 98,3160.966,19 -2.790,81

14.567,0020049001 Centri za socialno delo 14.567,0014.399,28 99,214.448,30 -118,70

12.535,0042005 CSD Lenart - socialna oskrba na domu 12.535,000,00 99,112.423,85 -111,15
12.535,0041330200 CSD Lenart - materialni stroški 12.535,000,00 99,112.423,85 -111,15

2.032,0042006 Delovanje CSD Lenart 2.032,0013.860,52 99,62.024,45 -7,55
2.032,0041330200 CSD Lenart - materialni stroški 2.032,0013.860,52 99,62.024,45 -7,55

0,0042012 Splošno koristno delo 0,00538,76 ---0,00 0,00
0,0041199906 Stroški splošno koristnega dela 0,00538,76 ---0,00 0,00

30.600,0020049002 Socialno varstvo invalidov 30.600,0028.358,70 97,929.955,92 -644,08

30.600,0042011 Financiranje družinskih pomočnikov 30.600,0028.358,70 97,929.955,92 -644,08
30.600,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku 30.600,0028.358,70 97,929.955,92 -644,08

115.000,0020049003 Socialno varstvo starih 115.000,0086.589,84 98,9113.671,97 -1.328,03

115.000,0042009 Financiranje domskega varstva 115.000,0086.589,84 98,9113.671,97 -1.328,03
115.000,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 115.000,0086.589,84 98,9113.671,97 -1.328,03

700,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 700,000,00 0,00,00 -700,00

700,0042010 Pomoč pri uporabi stanovanja 700,000,00 0,00,00 -700,00
700,00411920 Subvencioniranje stanarin 700,000,00 0,00,00 -700,00

2.890,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.890,002.885,00 100,02.890,00 0,00

2.890,0042007 Sofinanciranje  delovanja OZ RK Lenart 2.890,002.885,00 100,02.890,00 0,00
2.890,0041200004 Območno združenje RK Lenart 2.890,002.885,00 100,02.890,00 0,00
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249,4822 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 249,481.815,61 76,6191,19 -58,29

249,482201 Servisiranje javnega dolga 249,481.815,61 76,6191,19 -58,29

249,4822019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

249,481.815,61 76,6191,19 -58,29

249,4842201 Odplačila zadolževanja 249,481.815,61 76,6191,19 -58,29
0,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 0,00173,20 ---0,00 0,00

249,48403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 249,481.642,41 76,6191,19 -58,29

24.064,7623 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 29.114,7623.604,00 100,024.064,76 0,00

24.064,762302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 24.064,7623.604,00 100,024.064,76 0,00

24.064,7623029001 Rezerva občine 24.064,7623.604,00 100,024.064,76 0,00

24.064,7642301 Rezerva za naravne nesreče 24.064,7623.604,00 100,024.064,76 0,00
24.064,76409100 Proračunska rezerva 24.064,7623.604,00 100,024.064,76 0,00

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 5.050,000,00 ---0,00 0,00

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 5.050,000,00 ---0,00 0,00

0,0042302 Splošna proračunska rezervacija 5.050,000,00 ---0,00 0,00
0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 5.050,000,00 ---0,00 0,00
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41 REŽIJSKI OBRAT 96.787,0096.507,0091.715,33 83,080.330,70 -16.456,30

29.197,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.917,0038.906,90 94,827.688,87 -1.508,13

29.197,000603 Dejavnost občinske uprave 28.917,0038.906,90 94,827.688,87 -1.508,13

21.977,0006039001 Administracija občinske uprave 21.977,0033.436,60 97,021.322,12 -654,88

14.842,0040613 Stroški dela režijskega obrata 14.842,0019.830,44 95,614.195,63 -646,37
10.360,00400000 Osnovne plače 10.360,0013.412,57 97,810.135,20 -224,80

1.000,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1.000,001.846,86 69,3693,26 -306,74

792,00400100 Regres za letni dopust 792,00772,75 99,8790,73 -1,27

800,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 800,001.111,81 95,6764,62 -35,38

1.000,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.000,001.355,96 96,9969,44 -30,56

750,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 750,001.005,11 95,8718,52 -31,48

70,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 70,0081,23 83,058,07 -11,93

8,00401200 Prispevek za zaposlovanje 8,009,20 82,16,57 -1,43

12,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 12,0015,39 91,711,00 -1,00

50,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 50,0066,98 96,448,22 -1,78

0,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 0,00152,58 ---0,00 0,00

7.135,0040624 Stroški dela vzdrževalca 7.135,0013.606,16 99,97.126,49 -8,51
4.667,00400000 Osnovne plače 4.667,009.188,47 100,04.666,47 -0,53

412,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 412,00833,93 99,8411,03 -0,97

330,00400100 Regres za letni dopust 330,00865,05 99,9329,50 -0,50

483,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 483,00801,93 100,0482,96 -0,04

102,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 102,00178,21 99,1101,11 -0,89

285,00400901 Odpravnine 285,000,00 99,7284,01 -0,99

457,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 457,00886,99 99,8456,23 -0,77

339,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 339,00657,47 99,8338,17 -0,83

28,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 28,0053,13 97,527,31 -0,69

4,00401200 Prispevek za zaposlovanje 4,006,02 77,33,09 -0,91

6,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 6,009,98 86,35,18 -0,82

22,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 22,0048,22 97,421,43 -0,57

0,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 0,0076,76 ---0,00 0,00
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7.220,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave

6.940,005.470,30 88,26.366,75 -853,25

3.410,0040614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 3.130,003.103,39 95,13.241,74 -168,26
1.500,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.500,001.257,47 90,11.350,98 -149,02

1.280,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,001.227,83 99,51.273,06 -6,94

160,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 160,00153,64 96,9154,96 -5,04

470,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 470,00464,45 98,5462,74 -7,26

2.000,0040615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 2.000,001.215,47 91,71.834,27 -165,73
2.000,00420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 2.000,001.215,47 91,71.834,27 -165,73

1.810,0040616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 1.810,001.151,44 71,31.290,74 -519,26
400,00402100 Uniforme in službena obleka 400,00366,51 30,8123,02 -276,98

350,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 350,00287,95 78,3274,07 -75,93

60,00402402 Stroški prevoza v državi 60,0047,97 50,530,32 -29,68

1.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,00449,01 86,3863,33 -136,67

45.590,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 45.590,0011.501,06 95,443.470,90 -2.119,10

45.590,001003 Aktivna politika zaposlovanja 45.590,0011.501,06 95,443.470,90 -2.119,10

45.590,0010039001 Povečanje zaposljivosti 45.590,0011.501,06 95,443.470,90 -2.119,10

45.590,0040617 Program javnih del 45.590,0011.501,06 95,443.470,90 -2.119,10
29.540,00400000 Osnovne plače 29.540,007.351,17 97,728.866,44 -673,56

2.900,00400100 Regres za letni dopust 2.900,001.053,41 97,72.833,70 -66,30

3.100,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.100,00759,24 97,53.022,65 -77,35

1.570,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.570,00374,24 85,71.344,98 -225,02

4.940,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.000,00985,46 80,43.973,18 -966,82

2.700,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.700,00659,93 98,02.646,08 -53,92

190,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 190,0046,23 96,8183,87 -6,13

22,00401200 Prispevek za zaposlovanje 22,005,22 94,920,87 -1,13

37,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 37,008,73 93,934,73 -2,27

60,00402099 Drugi splošni material in storitve 60,000,00 100,060,00 0,00

460,00402100 Uniforme in službena obleka 400,0063,82 90,0413,84 -46,16

71,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 71,00193,61 99,470,56 -0,44
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2.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

2.000,001.021,80 36,6731,18 -1.268,82

2.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 2.000,001.021,80 36,6731,18 -1.268,82

2.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.000,001.021,80 36,6731,18 -1.268,82

2.000,0041318 Urejanje občinskih cest 2.000,001.021,80 36,6731,18 -1.268,82
2.000,0040229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.000,001.021,80 36,6731,18 -1.268,82

20.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

20.000,0040.285,57 42,28.439,75 -11.560,25

20.000,001603 Komunalna dejavnost 20.000,0040.285,57 42,28.439,75 -11.560,25

20.000,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 20.000,0040.285,57 42,28.439,75 -11.560,25

20.000,0041615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 20.000,0040.285,57 42,28.439,75 -11.560,25
10.000,0040229903 Vzdrževanje pokopališč 10.000,0010.841,35 52,45.236,63 -4.763,37

0,0042040120 Ograja na pokopališču 0,0029.444,22 ---0,00 0,00

10.000,0042080401 Projekti 10.000,000,00 32,03.203,12 -6.796,88
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40 OBČINSKA UPRAVA 66.666,8366.666,8366.666,61 100,066.666,59 -0,24

66.666,8322 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 66.666,8366.666,61 100,066.666,59 -0,24

66.666,832201 Servisiranje javnega dolga 66.666,8366.666,61 100,066.666,59 -0,24

66.666,8322019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

66.666,8366.666,61 100,066.666,59 -0,24

66.666,8342201 Odplačila zadolževanja 66.666,8366.666,61 100,066.666,59 -0,24
66.666,83550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,8366.666,61 100,066.666,59 -0,24
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REALIZACIJA NRP ZA LETO 2016

NRP PU PP Konto Opis Realizacija: 2016

1 2 3 4 5 6

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo 1.985,00

40 OBČINSKA UPRAVA 1.985,00

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 1.985,00

420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA 1.985,00

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje 965,63

40 OBČINSKA UPRAVA 965,63

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 965,63

420224 NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE 965,63

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema 225,61

40 OBČINSKA UPRAVA 225,61

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 225,61

420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV 225,61

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema 2.436,21

40 OBČINSKA UPRAVA 2.436,21

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 2.436,21

420202 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME 2.436,21

OB181-07-0007 Nakup drugega pohištva 2.407,73

40 OBČINSKA UPRAVA 2.407,73

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 2.407,73

420204 NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA 2.407,73

OB181-07-0008 Nakup vozila 15.000,00

40 OBČINSKA UPRAVA 15.000,00

40702 Investicije v gasilstvo 15.000,00

43100005 PGD SVETA ANA - NAKUP VOZILA 15.000,00

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje 1.834,27

41 REŽIJSKI OBRAT 1.834,27

40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 1.834,27

420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE 1.834,27

OB181-07-0010 Nakup audiovizualne opreme 664,00

40 OBČINSKA UPRAVA 664,00

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 664,00

420239 NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME 664,00

OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje 3.456,00

40 OBČINSKA UPRAVA 3.456,00

40702 Investicije v gasilstvo 3.456,00

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 3.456,00

OB181-07-0045 Izg.malih ČN-sofinanciranje 6.020,24

40 OBČINSKA UPRAVA 6.020,24

41503 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 6.020,24

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 6.020,24

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 250.981,27

40 OBČINSKA UPRAVA 250.981,27

41510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 250.981,27

42040126 Izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega cevovoda 250.981,27 157



OB181-07-0053 Obrtna cona - komunalna oprema 31.287,90

40 OBČINSKA UPRAVA 31.287,90

41613 Obrtna cona 31.287,90

42040001 Komunalna oprema industrijske cone 31.287,90

OB181-07-0064 Nakup zemljišča 1.492,06

40 OBČINSKA UPRAVA 1.492,06

41609 Nakupi zemljišč 1.492,06

4206005 Nakup zemljišč 1.492,06

OB181-07-0065 Inv.vzdrževanje športnih igrišč 3.335,18

40 OBČINSKA UPRAVA 3.335,18

41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 3.335,18

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 3.335,18

OB181-07-0067 Večstanovanjska stavba 103.872,00

40 OBČINSKA UPRAVA 103.872,00

41611 Spodbujanje stanovanjske gradnje 103.872,00

42040127 Večstanovanjska stavba 100.000,00

42080430 Projektna dokumentacija za večstanovanjski objekt 3.872,00

OB181-07-0069 Komunalna oprema stavb.zemljišč Sveta Ana 12.614,80

40 OBČINSKA UPRAVA 12.614,80

41608 Stroški urejanja zemljišč 12.614,80

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 12.614,80

OB181-07-0070 Komunalna oprema stavb.zemljišč Lokavec 11.834,73

40 OBČINSKA UPRAVA 11.834,73

41608 Stroški urejanja zemljišč 11.834,73

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 11.834,73

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo 162.184,03

40 OBČINSKA UPRAVA 162.184,03

41609 Nakupi zemljišč 162.184,03

4206005 Nakup zemljišč 162.184,03

OB181-07-0073 PD za komunalno opremljanje stavb.zemljišč 8.222,80

40 OBČINSKA UPRAVA 8.222,80

41608 Stroški urejanja zemljišč 8.222,80

42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo 8.222,80

OB181-07-0081 Geodetske storitve 10.234,14

40 OBČINSKA UPRAVA 10.234,14

41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 5.234,42

42080403 Geodetske storitve 5.234,42

41608 Stroški urejanja zemljišč 4.999,72

42080403 Geodetske storitve 4.999,72

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 2.874,17

40 OBČINSKA UPRAVA 2.874,17

41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 2.874,17

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 2.874,17

OB181-08-0006 Cestna razsvetljava (obnove) 1.537,20

40 OBČINSKA UPRAVA 1.537,20

41305 Vzdrž.JR in poraba elek.energije 1.537,20

420501 INVESTICIJSKE OBNOVE 1.537,20

OB181-09-0002 Ureditev občinskih prostorov 1.730,21

40 OBČINSKA UPRAVA 1.730,21

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 1.730,21 158



420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 1.730,21

OB181-11-0001 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne šole 3.373,80

40 OBČINSKA UPRAVA 3.373,80

41914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih  osnovne šole 3.373,80

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 3.373,80

OB181-11-0003 JP Dražen Vrh - Majerič 704-460 33.899,36

40 OBČINSKA UPRAVA 33.899,36

41325 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana  (2016) 33.899,36

42040202 Modernizacija občinskih cest po NRP 33.899,36

OB181-11-0006 Večstanovanjski objekt 1.176,39

40 OBČINSKA UPRAVA 1.176,39

41611 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.176,39

42080403 Geodetske storitve 1.176,39

OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 219,99

40 OBČINSKA UPRAVA 219,99

41818 Investicije v športne objekte-športna dvorana 219,99

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 219,99

OB181-12-0001 Društveni prostori 43.992,61

40 OBČINSKA UPRAVA 43.992,61

41831 Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani 43.992,61

42040119 Ureditev društvenih prostorov 43.992,61

OB181-13-0003 JP Dražen Vrh (Senekovič - Peserl) 704-441 33.360,83

40 OBČINSKA UPRAVA 33.360,83

41324 Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2015) 33.360,83

42040202 Modernizacija občinskih cest po NRP 33.360,83

OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste,križišča, pločniki) 4.758,00

40 OBČINSKA UPRAVA 4.758,00

41319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 4.758,00

42080401 PROJEKTI 4.758,00

OB181-14-0008 Priprava strokovnih podlag za poselitev občine Sveta Ana 23.165,00

40 OBČINSKA UPRAVA 23.165,00

41610 Prostorski dokumenti občine 23.165,00

42080423 PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA POSELITEV OBČINE SVETA ANA 23.165,00

OB181-15-0005 Pločnik Sveta Ana -Zg.Ščavnica 47.116,52

40 OBČINSKA UPRAVA 47.116,52

41321 Pločnik (Sveta Ana- Zg.Ščavnica) 47.116,52

42040128 Izgradnja pločnika 47.116,52

OB181-15-0007 Nadstrešnica pri športnem igrišču Sveta Ana 5.946,93

40 OBČINSKA UPRAVA 5.946,93

41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 5.946,93

42040107 Nadstrešnica pri športnem igrišču Sveta Ana 5.946,93

OB181-16-0003 Detox (SI-HR) 54,38

40 OBČINSKA UPRAVA 54,38

41416 Detox (SI-HR) 54,38

402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE 41,14

402499 DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 13,24

OB181-16-0004 JP Dražen Vrh -Triler 704-481 19.019,60

40 OBČINSKA UPRAVA 19.019,60

41325 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana  (2016) 19.019,60

42040202 Modernizacija občinskih cest po NRP 19.019,60 159



OB181-16-0005 JP RII-730-Vela 23.302,49

40 OBČINSKA UPRAVA 23.302,49

41325 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana  (2016) 23.302,49

42040202 Modernizacija občinskih cest po NRP 23.302,49

OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastukture 3.756,02

40 OBČINSKA UPRAVA 3.756,02

41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 3.756,02

42040110 Izgradnja vodovoda 3.756,02

OB181-16-0008 Ureditev šporno rekreacijskega centra 4.132,63

40 OBČINSKA UPRAVA 4.132,63

41833 Ureditev športno rekreacijskega centra 4.132,63

42040103 Športno rekreacijski center 4.132,63

OB181-16-0009 Ureditev pokopališča 3.203,12

41 REŽIJSKI OBRAT 3.203,12

41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 3.203,12

42080401 PROJEKTI 3.203,12

OB181-16-0011 Igrala 8.732,76

40 OBČINSKA UPRAVA 8.732,76

41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 8.732,76

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 8.732,76

OB181-16-0012 Investicijsko vzdrževanje KTC 2.299,46

40 OBČINSKA UPRAVA 2.299,46

41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 2.299,46

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 2.299,46

OB181-16-0014 Dozidava vrtca Sveta Ana 22.814,00

40 OBČINSKA UPRAVA 22.814,00

41908 Dozidava vrtca Sveta Ana 22.814,00

42080426 PROJ.DOKUMENTACIJA ZA IZGR.PRIZIDKA VRTCA 22.814,00

OB181-16-0015 Ureditev parkirišča 4.433,03

40 OBČINSKA UPRAVA 4.433,03

41328 Ureditev parkirišča pri Evangeličanskem pokopališču 4.433,03

42040111 Ureditev parkirišča 4.433,03

OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja) 10.029,62

40 OBČINSKA UPRAVA 10.029,62

41305 Vzdrž.JR in poraba elek.energije 10.029,62

42040131 Javna razsvetljava 10.029,62

OB181-16-0017 Projektna dokumentacija 4.850,00

40 OBČINSKA UPRAVA 4.850,00

41417 Priprava na razpis čezmejno sodelovanje 4.850,00

42080401 PROJEKTI 4.850,00

940.831,72

160
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PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

1. SKLEP: 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 

US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 

financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-

ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta 

Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta 

Ana na svoji 13. redni seji, dne 12.4.2017 sprejel Odlok o rebalansu  proračuna Občine Sveta 

Ana za leto 2017, kot predlagan. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 

US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 

financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-

ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta 

Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta 

Ana na svoji 13. redni seji, dne 12.4.2017 sprejel  

 

 

ODLOK O REBALANSU  

PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017 

 

1.člen 

(vsebina odloka) 

 

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017 (MUV št. 27/2016) se 2. , 9. 

in 12. člen spremenijo tako, da se glasi: 

 

 

2.člen  

( sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna ) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 

ravni kontov. 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 

 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   

KONTO NAZIV ZNESEK V 

EUR 

   

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.256.697 

   

 Tekoči prihodki (70+71) 2.229.535 

   

70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.701.677 

   

700 Davki na dohodek in dobiček            1.602.437 

703 Davki na premoženje 64.920      

704 Domači davki na blago in storitve              34.320                   

   

71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 527.858 

   

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja               125.100      

711 Takse in pristojbine                   3.300     

712 Globe in denarne kazni                1.600       

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.000                     

714 Drugi nedavčni prihodki 320.858      

   

72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 439.847 
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720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog                        0        

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 

 

229.030 

 

73 Prejete donacije (730+731) 0 

   

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

   

74 Transferni prihodki (740+741)               587.315 

   

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 208.866 

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU 378.449 

   

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.546.028 

   

40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 851.453 

   

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 233.929 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.013                          

402 Izdatki za blago in storitve 561.335     

403 Plačila domačih obresti                 1.500     

409 Rezerve 16.676                          

   

41 Tekoči transferi  (410+411+412+413)               758.455 

   

410 Subvencije 0  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 568.277      

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 36.306      

413 Drugi tekoči domači transferi 153.857  

   

42 Investicijski odhodki (420) 1.886.078 

   

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.886.078 

   

43 Investicijski transferi (430) 50.042 

   

430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 48.542 

431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

 

1.500                         

   

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI 

            PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 

289.331 

 

   

   

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

   

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 
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75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 

(750+751) 

0 

   

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 

 

0 

   

 V. DANA POSOILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 

   

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

   

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev 

 

0 

   

 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.-V.) 

0 

   

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

    

 VII. ZADOLŽEVANJE 205.134 

   

50 Zadolževanje (500) 205.134 

   

500 Domače zadolževanje 205.134 

   

 VIII. ODPLAČILO DOLGA  166.667 

   

55 Odplačilo dolga (550) 166.667 

   

550 Odplačilo domačega dolga 166.667 

   

 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNU (I. +IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

-250.864 

 

   

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 

 
38.467 

   

 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) 289.331 

 

   

 XII. SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 

31.12.2015 

250.864 
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Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 

področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske 

postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.  

 

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 

temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

3. člen 
 (proračunski skladi) 

 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. 

 

Od prihodkov proračuna za leto 2017, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje 

proračunska rezerva za naravne nesreče v višini 11.676,70 EUR. Na predlog za finance pristojnega 

organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 

49. člen ZJF do višine 10.000,00 EUR župan in o tem pri zaključnem računu poroča Občinskemu 

svetu. 

 

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic 

naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke 

nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. 

 

4.člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 

prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina za 

proračun leta 2017 lahko zadolži do višini 173.765 EUR. 

 

Občina se v letu 2017  zadolži za 105.134,00 EUR, kar je v skladu z 56. členom Zakona o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. 

 

Občina v letu 2017 ne bo dajala poroštev. 

 

 

5. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

 

 

 

Številka: 41001-3/2016 

Sveta Ana, 12.4.2017 

        ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

             Silvo Slaček 

 
 

 



REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Veljaven

proračun

2017

Predlog

rebalansa

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

Indeks
2017

(2)-(1)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.256.696,713.250.109,71 100,26.587,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.229.535,002.223.920,00 100,35.615,00

70 DAVČNI PRIHODKI 1.701.677,001.698.062,00 100,23.615,00

700 Davki na dohodek in dobiček 1.602.437,001.602.437,00 100,00,00
7000 Dohodnina 1.602.437,001.602.437,00 100,00,00

700020 Dohodnina - občinski vir 1.602.437,001.602.437,00 100,00,00

703 Davki na premoženje 64.920,0061.305,00 105,93.615,00
7030 Davki na nepremičnine 50.187,0050.185,00 100,02,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 1.600,001.600,00 100,00,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 510,00510,00 100,00,00

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 2,000,00 ---2,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 2.570,002.570,00 100,00,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 45.000,0045.000,00 100,00,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 505,00505,00 100,00,00

7031 Davki na premičnine 60,0060,00 100,00,00
703100 Davek na vodna plovila 60,0060,00 100,00,00

7032 Davki na dediščine in darila 3.310,003.310,00 100,00,00
703200 Davek na dediščine in darila 3.300,003.300,00 100,00,00

703201 Zamudne obresti davkov občanov 10,0010,00 100,00,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 11.363,007.750,00 146,63.613,00
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 3.250,003.250,00 100,00,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 8.113,004.500,00 180,33.613,00

704 Domači davki na blago in storitve 34.320,0034.320,00 100,00,00
7044 Davki na posebne storitve 2.000,002.000,00 100,00,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 2.000,002.000,00 100,00,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 32.320,0032.320,00 100,00,00
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 32.000,0032.000,00 100,00,00

704704 Turistična taksa 120,00120,00 100,00,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 200,00200,00 100,00,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 527.858,00525.858,00 100,42.000,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 125.100,00125.100,00 100,00,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 300,00300,00 100,00,00

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 300,00300,00 100,00,00

7103 Prihodki od premoženja 124.800,00124.800,00 100,00,00
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 15.000,0015.000,00 100,00,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 4.500,004.500,00 100,00,00

710303 Prihodki od najemnin za opremo 50.000,0050.000,00 100,00,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 1.000,001.000,00 100,00,00

710305 Prihodki od zakupnin 300,00300,00 100,00,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 4.000,004.000,00 100,00,00

710399 Drugi prihodki od premoženja 50.000,0050.000,00 100,00,00

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

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

712 Globe in druge denarne kazni 1.600,001.600,00 100,00,00
7120 Globe in druge denarne kazni 1.600,001.600,00 100,00,00

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

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.500,001.500,00 100,00,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.000,0077.000,00 100,00,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.000,0077.000,00 100,00,00

71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca 60.000,0060.000,00 100,00,00

71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč 17.000,0017.000,00 100,00,00
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714 Drugi nedavčni prihodki 320.858,00318.858,00 100,62.000,00
7141 Drugi nedavčni prihodki 320.858,00318.858,00 100,62.000,00

71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev) 42.000,0042.000,00 100,00,00

71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu 2.300,002.300,00 100,00,00

71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika 6.600,006.600,00 100,00,00

71410003 Prihodki od refundacij javnih del 4.000,004.000,00 100,00,00

71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...) 2.500,00500,00 500,02.000,00

71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine 12.000,0012.000,00 100,00,00

71410500 Prihodki od komunalnih prispekov 221.458,00221.458,00 100,00,00

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 30.000,0030.000,00 100,00,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 439.847,00439.847,00 100,00,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 210.817,00210.817,00 100,00,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 210.817,00210.817,00 100,00,00

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 210.817,00210.817,00 100,00,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 229.030,00229.030,00 100,00,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 229.030,00229.030,00 100,00,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 229.030,00229.030,00 100,00,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 587.314,71586.342,71 100,2972,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 208.866,37207.894,37 100,5972,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 154.091,00153.119,00 100,6972,00

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 19.802,0019.802,00 100,00,00

74000103 Ministrstvo za obrambo 4.200,004.200,00 100,00,00

74000104 Financiranje -23.člen ZFO 70.089,0069.117,00 101,4972,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 60.000,0060.000,00 100,00,00

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 54.775,3754.775,37 100,00,00
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 54.775,3754.775,37 100,00,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 378.448,34378.448,34 100,00,00
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 378.448,34378.448,34 100,00,00

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 378.448,34378.448,34 100,00,00
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.546.027,733.468.927,88 102,277.099,85

40 TEKOČI ODHODKI 851.452,74823.433,89 103,428.018,85

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 233.928,68234.309,84 99,8-381,16
4000 Plače in dodatki 210.288,95210.288,73 100,00,22

400000 Osnovne plače 198.875,95198.875,73 100,00,22

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 11.413,0011.413,00 100,00,00

4001 Regres za letni dopust 9.014,739.396,11 95,9-381,38
400100 Regres za letni dopust 9.014,739.396,11 95,9-381,38

4002 Povračila in nadomestila 14.625,0014.625,00 100,00,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 10.030,0010.030,00 100,00,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.595,004.595,00 100,00,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.012,7038.005,35 100,07,35
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.970,0020.970,00 100,00,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.970,0020.970,00 100,00,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 15.687,0015.683,00 100,04,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 14.526,0014.526,00 100,00,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.161,001.157,00 100,44,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 137,90137,25 100,50,65
401200 Prispevek za zaposlovanje 137,90137,25 100,50,65

4013 Prispevek za starševsko varstvo 227,80225,10 101,22,70
401300 Prispevek za starševsko varstvo 227,80225,10 101,22,70

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 990,00990,00 100,00,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 990,00990,00 100,00,00
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402 Izdatki za blago in storitve 561.334,66519.785,12 108,041.549,54
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180.703,66180.703,66 100,00,00

402000 Pisarniški material in storitve 9.127,339.127,33 100,00,00

402001 Čistilni material in storitve 4.900,004.900,00 100,00,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 9.000,009.000,00 100,00,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.920,001.920,00 100,00,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.500,002.500,00 100,00,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 76.958,3376.958,33 100,00,00

402009 Izdatki za reprezentanco 9.200,009.200,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 67.098,0067.098,00 100,00,00

4021 Posebni material in storitve 1.280,001.280,00 100,00,00

402100 Uniforme in službena obleka 700,00700,00 100,00,00

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 280,00280,00 100,00,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 300,00300,00 100,00,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 283.425,00243.080,46 116,640.344,54
402200 Električna energija 12.300,0012.300,00 100,00,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 6.400,006.400,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 1.120,001.120,00 100,00,00

402204 Odvoz smeti 930,00930,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.500,004.500,00 100,00,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 2.900,002.900,00 100,00,00

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 127.344,5487.000,00 146,440.344,54

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 30.000,0030.000,00 100,00,00

40229929 Stroški osebja 45.610,4645.610,46 100,00,00

40229911 Upravljanje stanovanj 120,00120,00 100,00,00

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

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

40229915 Vzdrževanje športnih igrišč 2.200,002.200,00 100,00,00

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

40229922 Vzdrževanje gozdnih cest 3.500,003.500,00 100,00,00

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 5.000,005.000,00 100,00,00

40229902 Vzdrževanje okolice centrov 5.000,005.000,00 100,00,00

40229903 Vzdrževanje pokopališč 10.000,0010.000,00 100,00,00

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.000,0013.000,00 100,00,00

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 3.000,003.000,00 100,00,00

40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.000,002.000,00 100,00,00

4023 Prevozni stroški in storitve 3.170,003.170,00 100,00,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.500,001.500,00 100,00,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,001.000,00 100,00,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 170,00170,00 100,00,00

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

4024 Izdatki za službena potovanja 5.095,005.095,00 100,00,00
402402 Stroški prevoza v državi 2.710,002.710,00 100,00,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 2.385,002.385,00 100,00,00

4025 Tekoče vzdrževanje 39.860,0038.760,00 102,81.100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 6.700,005.600,00 119,61.100,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.700,006.700,00 100,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 4.380,004.380,00 100,00,00

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 19.200,0019.200,00 100,00,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.200,002.200,00 100,00,00

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 680,00680,00 100,00,00

4029 Drugi operativni odhodki 47.801,0047.696,00 100,2105,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.400,002.400,00 100,00,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 600,00600,00 100,00,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.080,007.080,00 100,00,00

40290500 Nadomestilo podžupan 4.300,004.300,00 100,00,00

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

40290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,001.500,00 100,00,00

40299904 Drugi odhodki 4.200,004.200,00 100,00,00

40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.450,001.450,00 100,00,00

40299913 Nagrada dijaku in študentu 1.200,001.200,00 100,00,00

40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.213,007.213,00 100,00,00

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.100,001.100,00 100,00,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 4.000,004.000,00 100,00,00

402923 Druge članarine 1.800,001.800,00 100,00,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 273,00273,00 100,00,00

402931 Plačila bančnih storitev 185,0080,00 231,3105,00

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

403 Plačila domačih obresti 1.500,002.000,00 75,0-500,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 1.500,002.000,00 75,0-500,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.000,000,00 ---1.000,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 500,002.000,00 25,0-1.500,00

409 Rezerve 16.676,7029.333,58 56,9-12.656,88
4090 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,00,00

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

4091 Proračunska rezerva 11.676,7024.333,58 48,0-12.656,88

409100 Proračunska rezerva 11.676,7024.333,58 48,0-12.656,88
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41 TEKOČI TRANSFERI 758.455,00751.485,00 100,96.970,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 568.277,00564.027,00 100,84.250,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 5.000,005.000,00 100,00,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 5.000,005.000,00 100,00,00

4119 Drugi transferi posameznikom 563.277,00559.027,00 100,84.250,00

411900 Regresiranje prevozov v šolo 43.000,0043.000,00 100,00,00

411908 Denarne nagrade in priznanja 2.650,002.650,00 100,00,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 112.000,00112.000,00 100,00,00

411920 Subvencioniranje stanarin 1.000,001.000,00 100,00,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 369.377,00369.377,00 100,00,00

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 34.250,0030.000,00 114,24.250,00

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

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.306,0036.306,00 100,00,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.306,0036.306,00 100,00,00

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

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

41200004 Območno združenje RK Lenart 2.890,002.890,00 100,00,00

41200011 Gasilska zveza Lenart 6.365,006.365,00 100,00,00

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

41200027 PGD Sveta Ana 8.039,008.039,00 100,00,00

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.400,002.400,00 100,00,00

41200040 Poraba koncesijske dajatve 660,00660,00 100,00,00

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

413 Drugi tekoči domači transferi 153.872,00151.152,00 101,82.720,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 26.000,0026.000,00 100,00,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 26.000,0026.000,00 100,00,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 127.072,00124.352,00 102,22.720,00
41330200 CSD Lenart - materialni stroški 14.957,0014.957,00 100,00,00

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 56.438,0056.438,00 100,00,00

41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 492,00492,00 100,00,00

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.008,001.008,00 100,00,00

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.508,002.508,00 100,00,00

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.468,001.468,00 100,00,00

41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.535,001.520,00 101,015,00

41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 1.230,001.230,00 100,00,00

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

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 5.205,004.000,00 130,11.205,00

41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 6.000,006.000,00 100,00,00

41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi 1.500,001.500,00 100,00,00

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 28.304,0026.804,00 105,61.500,00

41330213 Mrliško pregledna služba 2.000,002.000,00 100,00,00

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 1.957,001.957,00 100,00,00

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

4136 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00 100,00,00
413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00 100,00,00
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.886.077,991.848.966,99 102,037.111,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.886.077,991.848.966,99 102,037.111,00
4202 Nakup opreme 136.685,94126.835,94 107,89.850,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.000,002.000,00 100,00,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,00 100,00,00

420204 Nakup drugega pohištva 2.000,002.000,00 100,00,00

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 2.800,001.000,00 280,01.800,00

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 1.000,001.000,00 100,00,00

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 300,00300,00 100,00,00

420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.700,003.700,00 100,00,00

42029905 Nakup druge opreme 122.885,94114.835,94 107,08.050,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.565.971,051.575.971,05 99,4-10.000,00
42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 50.000,00130.000,00 38,5-80.000,00

42040102 Kanalizacijski priključki 15.000,000,00 ---15.000,00

42040103 Izgradnja športnega centra 52.000,0025.000,00 208,027.000,00

42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 97.840,0097.840,00 100,00,00

42040110 Izgradnja vodovoda 10.000,0010.000,00 100,00,00

42040116 Izgradnja prizidka vrtca 150.000,00150.000,00 100,00,00

42040132 Ureditev stavb kulturne dediščine 88.316,0588.316,05 100,00,00

42040133 Izgradnja pločnika s kolesarsko cesto 50.000,0050.000,00 100,00,00

42040134 Ureditev prostora za degustacijo 45.000,0045.000,00 100,00,00

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 130.000,00130.000,00 100,00,00

42040203 Sof. obnove ceste R3-433/1288 81.540,0081.540,00 100,00,00

42040205 Ureditev ulic 50.000,0030.000,00 166,720.000,00

42040119 Društveni prostori pri ŠD 15.500,007.500,00 206,78.000,00

42040126 Izgradnja čistilne naprave 300.000,00300.000,00 100,00,00

42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 230.775,00230.775,00 100,00,00

42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica) 100.000,00100.000,00 100,00,00

42040130 Ureditev kulturnega spomenika 80.000,0080.000,00 100,00,00

42040131 Javna razsvetljava 20.000,0020.000,00 100,00,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16.500,0016.500,00 100,00,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 13.500,0013.500,00 100,00,00

420501 Obnove 3.000,003.000,00 100,00,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 71.921,0052.660,00 136,619.261,00
4206005 Nakup zemljišč 71.921,0052.660,00 136,619.261,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 95.000,0077.000,00 123,418.000,00
42080401 Projekti 10.000,005.000,00 200,05.000,00

42080403 Geodetske storitve 17.000,0017.000,00 100,00,00

42080405 OPN Sveta Ana 30.000,0030.000,00 100,00,00

42080406 Projekti za športni center 5.000,000,00 ---5.000,00

42080421 OPPN center Sveta Ana 7.000,000,00 ---7.000,00

42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo 5.000,005.000,00 100,00,00

42080426 PD za izgradnjo prizidka vrtca k OŠ sveta Ana 1.000,000,00 ---1.000,00

42080430 Projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 100,00,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 50.042,0045.042,00 111,15.000,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 48.542,0043.542,00 111,55.000,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.542,0031.542,00 115,95.000,00

43100000 PGD Sveta Ana - taksa 17.086,0017.086,00 100,00,00

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 1.456,001.456,00 100,00,00

43100005 PGD Sveta Ana - sofinanciranje nakupa GV 13.000,0013.000,00 100,00,00

43100006 Župnija Sveta Ana - večnamenski objekt 5.000,000,00 ---5.000,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 12.000,0012.000,00 100,00,00

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 12.000,0012.000,00 100,00,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.500,001.500,00 100,00,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,001.500,00 100,00,00

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,001.500,00 100,00,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Veljaven

proračun

2017

Predlog

rebalansa

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

Indeks
2017

(2)-(1)

Razlika

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

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

-289.331,02-218.818,17 132,2-70.512,85

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)

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

-287.831,02-216.818,17 132,8-71.012,85

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   
(PRIMANJKLJAJ)

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

619.627,26649.001,11 95,5-29.373,85
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Veljaven

proračun

2017

Predlog

rebalansa

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

Indeks
2017

(2)-(1)

Razlika

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

0,000,00 ---0,00

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

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

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

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

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

Veljaven

proračun

2017

Predlog

rebalansa

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

Indeks
2017

(2)-(1)

Razlika

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 205.134,00219.675,00 93,4-14.541,00

50 ZADOLŽEVANJE 205.134,00219.675,00 93,4-14.541,00

500 Domače zadolževanje 205.134,00219.675,00 93,4-14.541,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 100.000,00116.000,00 86,2-16.000,00

500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti 100.000,00116.000,00 86,2-16.000,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 105.134,00103.675,00 101,41.459,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 105.134,00103.675,00 101,41.459,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 166.666,83182.666,83 91,2-16.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA 166.666,83182.666,83 91,2-16.000,00

550 Odplačila domačega dolga 166.666,83182.666,83 91,2-16.000,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 100.000,00116.000,00 86,2-16.000,00

550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 100.000,00116.000,00 86,2-16.000,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 66.666,8366.666,83 100,00,00
550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,8366.666,83 100,00,00

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

-250.863,85-181.810,00 138,0-69.053,85

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 38.467,1737.008,17 103,91.459,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 289.331,02218.818,17 132,270.512,85

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

250.863,85181.810,00
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10 - OBČINSKI SVET

Veljaven

proračun

2017

Predlog

rebalansa

2017

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

10 OBČINSKI SVET 7.150,007.150,00 100,00,00

01 POLITIČNI SISTEM 7.150,007.150,00 100,00,00

0101 Politični sistem 7.150,007.150,00 100,00,00

01019001 Dejavnost občinskega sveta 7.150,007.150,00 100,00,00

10101 Sejnine za občinski svet in odbore 4.900,004.900,00 100,00,00

402009 Izdatki za reprezentanco 400,00400,00 100,00,00

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

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

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

10103 Stroški izobraževanja 750,00750,00 100,00,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 750,00750,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20 - NADZORNI ODBOR

Veljaven

proračun

2017

Predlog

rebalansa

2017

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

20 NADZORNI ODBOR 2.100,002.100,00 100,00,00

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.100,002.100,00 100,00,00

0203 Fiskalni nadzor 2.100,002.100,00 100,00,00

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.100,002.100,00 100,00,00

20201 Sejnine za nadzorni odbor 1.500,001.500,00 100,00,00

40290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,001.500,00 100,00,00

20203 Materialni stroški nadzornega odbora 600,00600,00 100,00,00

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

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 400,00400,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

Veljaven

proračun

2017

Predlog

rebalansa

2017

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

30 ŽUPAN 69.588,0069.771,78 99,7-183,78

01 POLITIČNI SISTEM 60.238,0060.421,78 99,7-183,78

0101 Politični sistem 60.238,0060.421,78 99,7-183,78

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.238,0060.421,78 99,7-183,78

30100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 48.313,0048.496,78 99,6-183,78

400000 Osnovne plače 36.600,0036.600,00 100,00,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.543,003.543,00 100,00,00

400100 Regres za letni dopust 600,00790,73 75,9-190,73

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 841,00841,00 100,00,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.530,003.530,00 100,00,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.615,002.615,00 100,00,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 215,00211,00 101,94,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 24,0023,75 101,10,25

401300 Prispevek za starševsko varstvo 45,0042,30 106,42,70

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 300,00300,00 100,00,00

30102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 6.250,006.250,00 100,00,00

402009 Izdatki za reprezentanco 6.000,006.000,00 100,00,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 250,00250,00 100,00,00

30103 Nadomestilo plače podžupana 4.300,004.300,00 100,00,00

40290500 Nadomestilo podžupan 4.300,004.300,00 100,00,00

30105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana 1.375,001.375,00 100,00,00

402402 Stroški prevoza v državi 1.350,001.350,00 100,00,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 25,0025,00 100,00,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.350,009.350,00 100,00,00

0403 Druge skupne administrativne službe 9.350,009.350,00 100,00,00

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.350,009.350,00 100,00,00

30401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim 2.850,002.850,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 200,00200,00 100,00,00

411908 Denarne nagrade in priznanja 2.650,002.650,00 100,00,00

30402 Pokroviteljstvo občine 6.500,006.500,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 6.500,006.500,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Veljaven

proračun

2017

Predlog

rebalansa

2017

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

40 OBČINSKA UPRAVA 3.378.466,053.301.182,64 102,377.283,41

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.880,007.880,00 100,00,00

0403 Druge skupne administrativne službe 7.880,007.880,00 100,00,00

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.880,001.880,00 100,00,00

40404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 680,00680,00 100,00,00

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 680,00680,00 100,00,00

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

40299904 Drugi odhodki 1.200,001.200,00 100,00,00

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 256.507,70254.897,95 100,61.609,75

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 19.900,0019.900,00 100,00,00

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 19.900,0019.900,00 100,00,00

40618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric 2.400,002.400,00 100,00,00

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.400,002.400,00 100,00,00

40626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS) 1.800,001.800,00 100,00,00

402923 Druge članarine 1.800,001.800,00 100,00,00

40627 Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice 4.900,004.900,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 4.900,004.900,00 100,00,00

40628 Sofinanciranje projektov MRA-RRA 800,00800,00 100,00,00

413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00 100,00,00

40629 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev (razpisi ESRR) 10.000,0010.000,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 10.000,0010.000,00 100,00,00

0603 Dejavnost občinske uprave 236.607,70234.997,95 100,71.609,75

06039001 Administracija občinske uprave 188.042,70188.232,95 99,9-190,25

40601 Stroški dela občinske uprave 146.481,70146.671,95 99,9-190,25

400000 Osnovne plače 110.000,00110.000,00 100,00,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 6.500,006.500,00 100,00,00

400100 Regres za letni dopust 3.763,003.953,65 95,2-190,65

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 4.244,004.244,00 100,00,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.675,002.675,00 100,00,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10.310,0010.310,00 100,00,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.616,007.616,00 100,00,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 630,00630,00 100,00,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 74,9074,50 100,50,40

401300 Prispevek za starševsko varstvo 118,80118,80 100,00,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 550,00550,00 100,00,00

Stran: 130 od 142



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Veljaven

proračun

2017

Predlog

rebalansa

2017

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 23.468,0023.468,00 100,00,00

402000 Pisarniški material in storitve 2.800,002.800,00 100,00,00

402001Čistilni material in storitve 1.300,001.300,00 100,00,00

402004Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.920,001.920,00 100,00,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.500,002.500,00 100,00,00

402009 Izdatki za reprezentanco 800,00800,00 100,00,00

402200 Električna energija 3.700,003.700,00 100,00,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.000,003.000,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 350,00350,00 100,00,00

402204 Odvoz smeti 550,00550,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.600,003.600,00 100,00,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 2.900,002.900,00 100,00,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 48,0048,00 100,00,00

40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 2.000,002.000,00 100,00,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.000,001.000,00 100,00,00

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.000,001.000,00 100,00,00

40605 Pogodbena dela 8.880,008.880,00 100,00,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 600,00600,00 100,00,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.080,007.080,00 100,00,00

40299913 Nagrada dijaku in študentu 1.200,001.200,00 100,00,00

40619 Skupne občinske uprave 7.213,007.213,00 100,00,00

40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.213,007.213,00 100,00,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 48.565,0046.765,00 103,91.800,00

40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil 1.160,001.160,00 100,00,00

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

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 60,0060,00 100,00,00

40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 23.800,0023.800,00 100,00,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.400,001.400,00 100,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 2.000,002.000,00 100,00,00

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 19.200,0019.200,00 100,00,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.200,001.200,00 100,00,00

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 12.300,0010.500,00 117,11.800,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.000,002.000,00 100,00,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,00 100,00,00

420204 Nakup drugega pohištva 2.000,002.000,00 100,00,00

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 2.800,001.000,00 280,01.800,00

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 300,00300,00 100,00,00

420239 Nakup avdiovizualne opreme 700,00700,00 100,00,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.500,002.500,00 100,00,00

40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 11.305,0011.305,00 100,00,00

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

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 4.000,004.000,00 100,00,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 225,00225,00 100,00,00

402931 Plačila bančnih storitev 80,0080,00 100,00,00

40299904 Drugi odhodki 2.000,002.000,00 100,00,00

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 47.446,0047.446,00 100,00,00

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 47.446,0047.446,00 100,00,00

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.500,001.500,00 100,00,00

40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 1.500,001.500,00 100,00,00

40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.500,001.500,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Veljaven

proračun

2017

Predlog

rebalansa

2017

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 45.946,0045.946,00 100,00,00

40701 Sofinanciranje  GZ Lenart in PGD Sveta Ana 14.404,0014.404,00 100,00,00

41200011 Gasilska zveza Lenart 6.365,006.365,00 100,00,00

41200027 PGD Sveta Ana 8.039,008.039,00 100,00,00

40702 Investicije v gasilstvo 31.542,0031.542,00 100,00,00

43100000 PGD Sveta Ana - taksa 17.086,0017.086,00 100,00,00

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 1.456,001.456,00 100,00,00

43100005 PGD Sveta Ana - sofinanciranje nakupa GV 13.000,0013.000,00 100,00,00

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 300,00300,00 100,00,00

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 300,00300,00 100,00,00

08029001 Prometna varnost 300,00300,00 100,00,00

40801 Svet za preventivo 300,00300,00 100,00,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 300,00300,00 100,00,00

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 14.638,0013.433,00 109,01.205,00

1003 Aktivna politika zaposlovanja 14.638,0013.433,00 109,01.205,00

10039001 Povečanje zaposljivosti 14.638,0013.433,00 109,01.205,00

40621 Program javnih del 7.435,006.230,00 119,31.205,00

41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 1.230,001.230,00 100,00,00

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

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 5.205,004.000,00 130,11.205,00

41001 Program javnih del na področju športa 7.203,007.203,00 100,00,00

400000 Osnovne plače 5.100,005.100,00 100,00,00

400100 Regres za letni dopust 465,00465,00 100,00,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 525,00525,00 100,00,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 200,00200,00 100,00,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 500,00500,00 100,00,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 370,00370,00 100,00,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 33,0033,00 100,00,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 4,004,00 100,00,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 6,006,00 100,00,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 660,00660,00 100,00,00

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 660,00660,00 100,00,00

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 660,00660,00 100,00,00

41105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 660,00660,00 100,00,00

41200040 Poraba koncesijske dajatve 660,00660,00 100,00,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 728.724,54663.380,00 109,965.344,54

1302 Cestni promet in infrastruktura 728.724,54663.380,00 109,965.344,54

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 167.844,54127.500,00 131,640.344,54

41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 167.844,54127.500,00 131,640.344,54

40229922 Vzdrževanje gozdnih cest 3.500,003.500,00 100,00,00

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 127.344,5487.000,00 146,440.344,54

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 30.000,0030.000,00 100,00,00

42080403 Geodetske storitve 7.000,007.000,00 100,00,00
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 521.880,00496.880,00 105,025.000,00

41319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 12.500,007.500,00 166,75.000,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.500,002.500,00 100,00,00

42080401 Projekti 10.000,005.000,00 200,05.000,00

41321 Pločnik (Sveta Ana- Zg.Ščavnica) 100.000,00100.000,00 100,00,00

42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica) 100.000,00100.000,00 100,00,00

41327 Ureditev hodnika za pešče in križišča na regionalni cesti R3-730 97.840,0097.840,00 100,00,00

42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 97.840,0097.840,00 100,00,00

41329 Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2017) 130.000,00130.000,00 100,00,00

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 130.000,00130.000,00 100,00,00

41331 Sofinanciranje obnove ceste  R3-433/1288 Lenart-Trate 81.540,0081.540,00 100,00,00

42040203 Sof. obnove ceste R3-433/1288 81.540,0081.540,00 100,00,00

41332 Ureditev pločnika s kolesarsko cesto (Zg. Ročica - Froleh) 50.000,0050.000,00 100,00,00

42040133 Izgradnja pločnika s kolesarsko cesto 50.000,0050.000,00 100,00,00

41336 Ureditev ulice Zg. Ročica ( večstanovanjski objekt) 30.000,0030.000,00 100,00,00

42040205 Ureditev ulic 30.000,0030.000,00 100,00,00

41337 Ureditev ulice v novem stanovanjskem naselju Ledinek 20.000,000,00 ---20.000,00

42040205 Ureditev ulic 20.000,000,00 ---20.000,00

13029004 Cestna razsvetljava 39.000,0039.000,00 100,00,00

41305 Vzdrž.JR in poraba elek.energije 39.000,0039.000,00 100,00,00

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.000,0013.000,00 100,00,00

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 3.000,003.000,00 100,00,00

42040131 Javna razsvetljava 20.000,0020.000,00 100,00,00

420501 Obnove 3.000,003.000,00 100,00,00

14 GOSPODARSTVO 468.218,11468.218,11 100,00,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 468.218,11468.218,11 100,00,00

14039001 Promocija občine 7.870,007.870,00 100,00,00

41404 Pospeševanje razvoja turizma 6.000,006.000,00 100,00,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.000,003.000,00 100,00,00

402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 100,00,00

40299904 Drugi odhodki 1.000,001.000,00 100,00,00

41410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica 100,00100,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 100,00,00

41411 Spominska soba  dr. Romanu Lestniki 800,00800,00 100,00,00

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

41412 Postičevi dnevi 600,00600,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 600,00600,00 100,00,00

41413 Kmečka tržnica 370,00370,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 150,00150,00 100,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 220,00220,00 100,00,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 460.348,11460.348,11 100,00,00

41414 CB Matching tradition (SI - AT) 152.512,95152.512,95 100,00,00

402000 Pisarniški material in storitve 3.719,833.719,83 100,00,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 23.958,3323.958,33 100,00,00

40229929 Stroški osebja 24.798,8524.798,85 100,00,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 800,00800,00 100,00,00

42029905 Nakup druge opreme 99.235,9499.235,94 100,00,00

Stran: 133 od 142



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Veljaven

proračun

2017

Predlog

rebalansa

2017

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

41415 Escape (SI-HU) 112.057,50112.057,50 100,00,00

402000 Pisarniški material in storitve 1.507,501.507,50 100,00,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 16.500,0016.500,00 100,00,00

40229929 Stroški osebja 10.050,0010.050,00 100,00,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 1.000,001.000,00 100,00,00

42029905 Nakup druge opreme 3.000,003.000,00 100,00,00

42040130 Ureditev kulturnega spomenika 80.000,0080.000,00 100,00,00

41416 Detox (SI-HR) 140.777,66140.777,66 100,00,00

402000 Pisarniški material in storitve 1.100,001.100,00 100,00,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 27.500,0027.500,00 100,00,00

40229929 Stroški osebja 10.761,6110.761,61 100,00,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 500,00500,00 100,00,00

42029905 Nakup druge opreme 12.600,0012.600,00 100,00,00

42040132 Ureditev stavb kulturne dediščine 88.316,0588.316,05 100,00,00

41418 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev 10.000,0010.000,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 10.000,0010.000,00 100,00,00

41419 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe 45.000,0045.000,00 100,00,00

42040134 Ureditev prostora za degustacijo 45.000,0045.000,00 100,00,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 376.500,00361.500,00 104,215.000,00

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 376.500,00361.500,00 104,215.000,00

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.500,001.500,00 100,00,00

41513 Stroški izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 1.500,001.500,00 100,00,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.500,001.500,00 100,00,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 375.000,00360.000,00 104,215.000,00

41503 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 32.000,0017.000,00 188,215.000,00

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 5.000,005.000,00 100,00,00

42040102 Kanalizacijski priključki 15.000,000,00 ---15.000,00

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 12.000,0012.000,00 100,00,00

41509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 6.380,006.380,00 100,00,00

402200 Električna energija 2.200,002.200,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 100,00100,00 100,00,00

402204 Odvoz smeti 380,00380,00 100,00,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.700,003.700,00 100,00,00

41510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 300.000,00300.000,00 100,00,00

42040126 Izgradnja čistilne naprave 300.000,00300.000,00 100,00,00

41511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 32.000,0032.000,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 32.000,0032.000,00 100,00,00

41512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 4.620,004.620,00 100,00,00

402200 Električna energija 1.500,001.500,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 120,00120,00 100,00,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000,003.000,00 100,00,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 453.216,00506.955,00 89,4-53.739,00

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 37.000,0030.000,00 123,37.000,00

16029003 Prostorsko načrtovanje 37.000,0030.000,00 123,37.000,00

41610 Prostorski dokumenti občine 37.000,0030.000,00 123,37.000,00

42080405 OPN Sveta Ana 30.000,0030.000,00 100,00,00

42080421 OPPN center Sveta Ana 7.000,000,00 ---7.000,00
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1603 Komunalna dejavnost 27.900,0027.900,00 100,00,00

16039001 Oskrba z vodo 11.200,0011.200,00 100,00,00

41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 11.200,0011.200,00 100,00,00

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

42040110 Izgradnja vodovoda 10.000,0010.000,00 100,00,00

16039003 Objekti za rekreacijo 5.200,005.200,00 100,00,00

41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 5.200,005.200,00 100,00,00

40229915 Vzdrževanje športnih igrišč 2.200,002.200,00 100,00,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,003.000,00 100,00,00

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

41617 Prednovoletna okrasitev 6.500,006.500,00 100,00,00

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti 5.000,005.000,00 100,00,00

41618 Stroški komunalne dejavnosti 5.000,005.000,00 100,00,00

40229902 Vzdrževanje okolice centrov 5.000,005.000,00 100,00,00

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 251.395,00251.395,00 100,00,00

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 250.775,00250.775,00 100,00,00

41611 Spodbujanje stanovanjske gradnje 250.775,00250.775,00 100,00,00

42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 230.775,00230.775,00 100,00,00

42080430 Projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 100,00,00

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 620,00620,00 100,00,00

41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 620,00620,00 100,00,00

40229911 Upravljanje stanovanj 120,00120,00 100,00,00

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča)

136.921,00197.660,00 69,3-60.739,00

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 65.000,00145.000,00 44,8-80.000,00

41608 Stroški urejanja zemljišč 65.000,00145.000,00 44,8-80.000,00

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 50.000,00130.000,00 38,5-80.000,00

42080403 Geodetske storitve 10.000,0010.000,00 100,00,00

42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo 5.000,005.000,00 100,00,00

16069002 Nakup zemljišč 71.921,0052.660,00 136,619.261,00

41609 Nakupi zemljišč 71.921,0052.660,00 136,619.261,00

4206005 Nakup zemljišč 71.921,0052.660,00 136,619.261,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 28.000,0028.000,00 100,00,00

1707 Drugi programi na področju zdravstva 28.000,0028.000,00 100,00,00

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 26.000,0026.000,00 100,00,00

41703 Prisp.za obvez.zdrva.zav. 26.000,0026.000,00 100,00,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 26.000,0026.000,00 100,00,00

17079002 Mrliško ogledna služba 2.000,002.000,00 100,00,00

41701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 2.000,002.000,00 100,00,00

41330213 Mrliško pregledna služba 2.000,002.000,00 100,00,00
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 150.204,00103.004,00 145,847.200,00

1803 Programi v kulturi 58.697,0052.197,00 112,56.500,00

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 28.304,0026.804,00 105,61.500,00

41801 Javni zavod - knjižnica Lenart 28.304,0026.804,00 105,61.500,00

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 28.304,0026.804,00 105,61.500,00

18039003 Ljubiteljska kultura 6.593,006.593,00 100,00,00

41803 Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti, društva 6.593,006.593,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 228,00228,00 100,00,00

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

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 6.000,006.000,00 100,00,00

41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur 1.000,001.000,00 100,00,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.000,001.000,00 100,00,00

41828 Izdaja medobčinskega časopisa 5.000,005.000,00 100,00,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,00 100,00,00

18039005 Drugi programi v kulturi 17.800,0012.800,00 139,15.000,00

41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 12.800,0012.800,00 100,00,00

402001Čistilni material in storitve 650,00650,00 100,00,00

402200 Električna energija 1.700,001.700,00 100,00,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.400,001.400,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 370,00370,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00300,00 100,00,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.000,002.000,00 100,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 380,00380,00 100,00,00

420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.000,003.000,00 100,00,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,003.000,00 100,00,00

41834 Sofinanciranje kulturne dediščine 5.000,000,00 ---5.000,00

43100006 Župnija Sveta Ana - večnamenski objekt 5.000,000,00 ---5.000,00

1804 Podpora posebnim skupinam 5.000,005.000,00 100,00,00

18049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000,005.000,00 100,00,00

41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis) 5.000,005.000,00 100,00,00

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 86.507,0045.807,00 188,940.700,00

18059001 Programi športa 86.507,0045.807,00 188,940.700,00

41812 Sofinanciranje programov športa 4.557,004.557,00 100,00,00

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

41818 Investicije v športne objekte-športna dvorana 1.000,001.000,00 100,00,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,001.000,00 100,00,00

41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 8.450,007.750,00 109,0700,00

402001Čistilni material in storitve 2.600,002.600,00 100,00,00

402200 Električna energija 1.700,001.700,00 100,00,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 100,00100,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 150,00150,00 100,00,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.800,001.100,00 163,6700,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 1.100,001.100,00 100,00,00

41831 Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani 15.500,007.500,00 206,78.000,00

42040119 Društveni prostori pri ŠD 15.500,007.500,00 206,78.000,00
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41833 Ureditev športno rekreacijskega centra 57.000,0025.000,00 228,032.000,00

42040103 Izgradnja športnega centra 52.000,0025.000,00 208,027.000,00

42080406 Projekti za športni center 5.000,000,00 ---5.000,00

19 IZOBRAŽEVANJE 654.958,00645.508,00 101,59.450,00

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 530.384,00521.334,00 101,79.050,00

19029001 Vrtci 530.384,00521.334,00 101,79.050,00

41901 Plačila vrtcu 339.584,00331.534,00 102,48.050,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 329.577,00329.577,00 100,00,00

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 1.957,001.957,00 100,00,00

42029905 Nakup druge opreme 8.050,000,00 ---8.050,00

41908 Dozidava vrtca Sveta Ana 151.000,00150.000,00 100,71.000,00

42040116 Izgradnja prizidka vrtca 150.000,00150.000,00 100,00,00

42080426 PD za izgradnjo prizidka vrtca k OŠ sveta Ana 1.000,000,00 ---1.000,00

41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 39.800,0039.800,00 100,00,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 39.800,0039.800,00 100,00,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 81.574,0081.174,00 100,5400,00

19039001 Osnovno šolstvo 81.574,0081.174,00 100,5400,00

41902 OŠ - materialni stroški 63.446,0063.446,00 100,00,00

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 56.438,0056.438,00 100,00,00

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.008,001.008,00 100,00,00

41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 6.000,006.000,00 100,00,00

41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju 492,00492,00 100,00,00

41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 492,00492,00 100,00,00

41904 OŠ - dodatne dejavnosti 5.476,005.476,00 100,00,00

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.508,002.508,00 100,00,00

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.468,001.468,00 100,00,00

41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi 1.500,001.500,00 100,00,00

41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 2.950,002.950,00 100,00,00

40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.450,001.450,00 100,00,00

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,001.500,00 100,00,00

41914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih  osnovne šole 4.000,004.000,00 100,00,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,004.000,00 100,00,00

41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane 5.210,004.810,00 108,3400,00

402001Čistilni material in storitve 350,00350,00 100,00,00

402200 Električna energija 1.500,001.500,00 100,00,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 80,0080,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 100,00100,00 100,00,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.500,001.100,00 136,4400,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 680,00680,00 100,00,00

1906 Pomoči šolajočim 43.000,0043.000,00 100,00,00

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 43.000,0043.000,00 100,00,00

41907 Regresiranje prevozov v šolo 43.000,0043.000,00 100,00,00

411900 Regresiranje prevozov v šolo 43.000,0043.000,00 100,00,00
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20 SOCIALNO VARSTVO 172.932,00168.667,00 102,54.265,00

2002 Varstvo otrok in družine 7.835,007.820,00 100,215,00

20029001 Drugi programi v pomoč družini 7.835,007.820,00 100,215,00

42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka 5.300,005.300,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 300,00300,00 100,00,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 5.000,005.000,00 100,00,00

42003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 1.000,001.000,00 100,00,00

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

42004 Svetovalni centri v pomoč družini 1.535,001.520,00 101,015,00

41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.535,001.520,00 101,015,00

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 165.097,00160.847,00 102,64.250,00

20049001 Centri za socialno delo 14.957,0014.957,00 100,00,00

42005 CSD Lenart - socialna oskrba na domu 12.884,0012.884,00 100,00,00

41330200 CSD Lenart - materialni stroški 12.884,0012.884,00 100,00,00

42006 Delovanje CSD Lenart 2.073,002.073,00 100,00,00

41330200 CSD Lenart - materialni stroški 2.073,002.073,00 100,00,00

20049002 Socialno varstvo invalidov 34.250,0030.000,00 114,24.250,00

42011 Financiranje družinskih pomočnikov 34.250,0030.000,00 114,24.250,00

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 34.250,0030.000,00 114,24.250,00

20049003 Socialno varstvo starih 112.000,00112.000,00 100,00,00

42009 Financiranje domskega varstva 112.000,00112.000,00 100,00,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 112.000,00112.000,00 100,00,00

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.000,001.000,00 100,00,00

42010 Pomoč pri uporabi stanovanja 1.000,001.000,00 100,00,00

411920 Subvencioniranje stanarin 1.000,001.000,00 100,00,00

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.890,002.890,00 100,00,00

42007 Sofinanciranje  delovanja OZ RK Lenart 2.890,002.890,00 100,00,00

41200004 Območno združenje RK Lenart 2.890,002.890,00 100,00,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.605,002.000,00 80,3-395,00

2201 Servisiranje javnega dolga 1.605,002.000,00 80,3-395,00

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 1.605,002.000,00 80,3-395,00

42201 Odplačila zadolževanja 1.605,002.000,00 80,3-395,00

402931 Plačila bančnih storitev 105,000,00 ---105,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.000,000,00 ---1.000,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 500,002.000,00 25,0-1.500,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 16.676,7029.333,58 56,9-12.656,88

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 11.676,7024.333,58 48,0-12.656,88

23029001 Rezerva občine 11.676,7024.333,58 48,0-12.656,88

42301 Rezerva za naravne nesreče 11.676,7024.333,58 48,0-12.656,88

409100 Proračunska rezerva 11.676,7024.333,58 48,0-12.656,88

Stran: 138 od 142



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Veljaven

proračun

2017

Predlog

rebalansa

2017

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2303 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,00,00

23039001 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,00,00

42302 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,00,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,00 100,00,00
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41 REŽIJSKI OBRAT 88.723,6888.723,46 100,00,22

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 30.269,6830.269,46 100,00,22

0603 Dejavnost občinske uprave 30.269,6830.269,46 100,00,22

06039001 Administracija občinske uprave 24.389,6824.389,46 100,00,22

40613 Stroški dela režijskega obrata 16.232,7316.232,73 100,00,00

400000 Osnovne plače 11.500,0011.500,00 100,00,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1.000,001.000,00 100,00,00

400100 Regres za letni dopust 790,73790,73 100,00,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 820,00820,00 100,00,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.050,001.050,00 100,00,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 775,00775,00 100,00,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 75,0075,00 100,00,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 9,009,00 100,00,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 13,0013,00 100,00,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 100,00100,00 100,00,00

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

40630 Stroški dela upravnika športne dvorane 8.156,958.156,73 100,00,22

400000 Osnovne plače 5.675,955.675,73 100,00,22

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 370,00370,00 100,00,00

400100 Regres za letni dopust 396,00396,00 100,00,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 600,00600,00 100,00,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 120,00120,00 100,00,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 530,00530,00 100,00,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 400,00400,00 100,00,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 15,0015,00 100,00,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 4,004,00 100,00,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 6,006,00 100,00,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 40,0040,00 100,00,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 5.880,005.880,00 100,00,00

40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 3.170,003.170,00 100,00,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.500,001.500,00 100,00,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,001.000,00 100,00,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 170,00170,00 100,00,00

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

40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 1.000,001.000,00 100,00,00

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 1.000,001.000,00 100,00,00

40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 1.710,001.710,00 100,00,00

402100 Uniforme in službena obleka 300,00300,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 350,00350,00 100,00,00

402402 Stroški prevoza v državi 60,0060,00 100,00,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,001.000,00 100,00,00
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 46.454,0046.454,00 100,00,00

1003 Aktivna politika zaposlovanja 46.454,0046.454,00 100,00,00

10039001 Povečanje zaposljivosti 46.454,0046.454,00 100,00,00

40617 Program javnih del 46.454,0046.454,00 100,00,00

400000 Osnovne plače 30.000,0030.000,00 100,00,00

400100 Regres za letni dopust 3.000,003.000,00 100,00,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.000,003.000,00 100,00,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.600,001.600,00 100,00,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.050,005.050,00 100,00,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.750,002.750,00 100,00,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 193,00193,00 100,00,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 22,0022,00 100,00,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 39,0039,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 120,00120,00 100,00,00

402100 Uniforme in službena obleka 400,00400,00 100,00,00

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 280,00280,00 100,00,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.000,002.000,00 100,00,00

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.000,002.000,00 100,00,00

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.000,002.000,00 100,00,00

41318 Urejanje občinskih cest 2.000,002.000,00 100,00,00

40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.000,002.000,00 100,00,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000,0010.000,00 100,00,00

1603 Komunalna dejavnost 10.000,0010.000,00 100,00,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.000,0010.000,00 100,00,00

41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 10.000,0010.000,00 100,00,00

40229903 Vzdrževanje pokopališč 10.000,0010.000,00 100,00,00
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40 OBČINSKA UPRAVA 166.666,83182.666,83 91,2-16.000,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 166.666,83182.666,83 91,2-16.000,00

2201 Servisiranje javnega dolga 166.666,83182.666,83 91,2-16.000,00

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 166.666,83182.666,83 91,2-16.000,00

42201 Odplačila zadolževanja 166.666,83182.666,83 91,2-16.000,00

550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 100.000,00116.000,00 86,2-16.000,00

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,8366.666,83 100,00,00
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2017 - 2020

Proračun občine Sveta Ana za leto 2017

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
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v EUR

40 OBČINSKA UPRAVA 2.694.255 2.064.316 1.336.529 1.330.000 214.500 125.300

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 166.477 13.300 15.000 10.300 5.300 5.300

0603 Dejavnost občinske uprave 166.477 13.300 15.000 10.300 5.300 5.300

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 166.477 13.300 15.000 10.300 5.300 5.300

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo 11.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.00031.12.202501.01.20080

11.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje 7.500 2.800 4.000 500 500 50031.12.202501.01.20080

7.500 2.800 4.000 500 500 500PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema 3.323 300 300 300 300 30031.12.202501.01.20080

3.323 300 300 300 300 300PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema 41.854 2.000 2.000 1.000 1.000 1.00031.12.202501.01.20080

41.854 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0007 Nakup drugega pohištva 6.200 2.000 2.000 1.000 1.000 1.00031.12.202501.01.20080

6.200 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje 28.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00031.12.202501.01.20080

28.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0010 Nakup audiovizualne opreme 4.490 700 700 500 500 50031.12.202501.01.20090

4.490 700 700 500 500 500PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-09-0002 Ureditev občinskih prostorov 64.110 2.500 3.000 5.000 0 031.12.202501.01.20110

64.110 2.500 3.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 54.252 31.542 12.656 6.200 6.200 2.000

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 54.252 31.542 12.656 6.200 6.200 2.000

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 54.252 31.542 12.656 6.200 6.200 2.000

OB181-07-0008 Nakup vozila 15.000 13.000 0 0 0 031.12.201701.01.201628.000

15.000 13.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost 14.798 17.086 4.200 4.200 4.200 031.12.202501.01.20080

14.798 17.086 4.200 4.200 4.200 0PV - Transfer iz državnega proračuna

OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževalna dela v GD 0 0 7.000 0 0 031.12.202501.01.20080

0 0 7.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje 24.454 1.456 1.456 2.000 2.000 2.00031.12.202501.01.20080

24.454 1.456 1.456 2.000 2.000 2.000PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0 0 8.000 8.000 8.500 8.500

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0 0 8.000 8.000 8.500 8.500

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 0 0 8.000 8.000 8.500 8.500

OB181-13-0009 Pomoč pri razvoju kmetijstva 0 0 8.000 8.000 8.500 8.50031.12.202101.01.20180

0 0 8.000 8.000 8.500 8.500PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 228.000 542.380 268.000 440.000 80.000 5.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 228.000 542.380 268.000 440.000 80.000 5.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 100.000 519.380 260.000 435.000 75.000 0

OB181-07-0018 JP Lokavec - Pogled 704-670 0 0 0 0 70.000 031.12.202001.01.202070.000

0 0 0 0 70.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0019 JP Zg.Ščavnica-Rožengrunt 704-421 0 0 20.000 80.000 0 031.12.201801.01.2017100.000

0 0 20.000 80.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0028 JP Rožengrunt-Grabe 3 704-663 0 0 0 30.000 0 031.12.201901.01.201930.000

0 0 0 30.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0029 JP Lokavec -Rožengrunt 1 704-631 0 0 25.000 65.000 0 031.12.201901.01.201890.000

0 0 25.000 65.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0030 JP Žice -Škof-Perko 704-300 0 0 20.000 45.000 0 031.12.201901.01.201865.000

0 0 20.000 45.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0031 JP Žice - Sp.Ročica 704-280 0 0 25.000 65.000 0 031.12.201901.01.201890.000

0 0 25.000 65.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste,križišča, pločniki) 50.000 10.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202001.01.20140

50.000 10.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-15-0005 Pločnik Sveta Ana -Zg.Ščavnica 50.000 100.000 100.000 0 0 031.12.201801.10.2016250.000

50.000 100.000 100.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-730 0 97.840 20.000 0 0 031.12.201801.01.2016117.840

0 97.840 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-17-0001 JP Ledinek (Rehar) 704-344 0 50.000 0 0 0 031.12.201701.01.201750.000

0 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-17-0002 JP Zg. Ščavnica (Ajhmajer) 704-401 0 45.000 0 0 0 031.12.201701.01.201745.000

0 45.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-17-0003 Pločnik in kolesarska cesta (Zg. Ročica-Froleh) 0 50.000 0 0 0 031.12.201701.01.201750.000

0 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-17-0004 JP Kremberk - Kolman 704-521 0 25.000 0 0 0 031.12.201701.01.201725.000

0 25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB181-17-0005 JP Kremberk (Zalokar) 0 10.000 0 0 0 031.12.201701.01.201710.000

0 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-17-0006 Obnova R3-433/1288 Lenart - Trate 0 81.540 0 0 0 031.12.201701.01.201781.540

0 81.540 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-17-0008 Ureditev ulice Zg. Ročica (večstanovanjski objekt) 0 30.000 0 0 0 031.12.201701.01.201730.000

0 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-17-0011 Ureditev ulice v novem stanovanjskem naselju Ledin 0 20.000 0 0 0 031.12.201701.06.201720.000

0 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0001 JP Sveta Ana - Ruhitel - Kocbek 704-1052 0 0 25.000 0 0 031.12.201801.01.201825.000

0 0 25.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0002 JP Zg. Ščavnica - Irgolič 704-171 0 0 20.000 75.000 0 031.12.201901.01.201895.000

0 0 20.000 75.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0001 Ulica Krivi Vrh (Gutman) 0 0 0 70.000 0 031.12.201901.01.201970.000

0 0 0 70.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 128.000 23.000 8.000 5.000 5.000 5.000

OB181-08-0006 Cestna razsvetljava (obnove) 118.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.00001.01.202001.01.20140

118.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja) 10.000 20.000 5.000 2.000 2.000 2.00031.12.201901.01.20160

10.000 20.000 5.000 2.000 2.000 2.000PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 7.850 450.348 56.468 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 7.850 450.348 56.468 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 7.850 450.348 56.468 0 0 0

OB181-16-0001 CB Matching tradition (SI-AT) 0 152.513 45.131 0 0 031.12.201801.01.2016197.644

0 22.877 6.770 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 129.636 38.361 0 0 0PV - EU sredstva

OB181-16-0002 Escape (SI-HU) 0 112.058 6.913 0 0 031.12.201801.01.2016118.971

0 16.809 1.037 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 95.249 5.876 0 0 0PV - EU sredstva

OB181-16-0003 Detox (SI-HR) 7.850 140.778 4.424 0 0 031.12.201801.01.2016148.202

5.300 21.117 664 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

2.550 119.661 3.760 0 0 0PV - EU sredstva

OB181-17-0007 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostor 0 45.000 0 0 0 031.12.201701.01.201745.000

0 13.648 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 31.352 0 0 0 0PV - EU sredstva
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 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 400.643 327.000 313.500 491.000 30.000 30.000

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 400.643 327.000 313.500 491.000 30.000 30.000

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 400.643 327.000 313.500 491.000 30.000 30.000

OB181-07-0045 Izg.malih ČN-sofinanciranje 70.643 12.000 13.500 25.000 30.000 30.00031.12.202001.01.20080

70.643 12.000 13.500 25.000 30.000 30.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 300.000 300.000 300.000 466.000 0 031.12.201924.02.20161.366.000

172.792 175.223 176.697 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

127.208 124.777 123.303 466.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0005 Izgradnja kanalizacijskih priključkov 30.000 15.000 0 0 0 031.12.201701.01.20140

30.000 15.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.210.878 444.696 402.575 338.000 73.000 63.000

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 6.000 37.000 30.000 0 0 0

16029003 Prostorsko načrtovanje 6.000 37.000 30.000 0 0 0

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana 0 30.000 30.000 0 0 031.12.201801.01.201760.000

0 30.000 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-16-0006 Sprememba OPPN center Sveta Ana 6.000 7.000 0 0 0 031.12.201701.01.20177.000

6.000 7.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 19.500 13.000 13.000 13.000 8.000 8.000

16039001 Oskrba z vodo 16.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000

OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastukture 16.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.00031.12.201901.01.20160

16.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

OB181-07-0065 Inv.vzdrževanje športnih igrišč 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.00031.12.202001.01.20160

3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000PV - Lastna proračunska sredstva

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 201.480 250.775 229.550 240.000 0 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 201.480 250.775 229.550 240.000 0 0

OB181-07-0067 Večstanovanjska stavba 201.480 250.775 229.550 240.000 0 031.12.201901.01.20140

0 54.775 109.550 120.000 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

201.480 196.000 120.000 120.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 983.898 143.921 130.025 85.000 65.000 55.000

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 590.307 72.000 95.000 55.000 35.000 35.000

OB181-07-0069 Komunalna oprema stavb.zemljišč Sveta Ana 227.442 20.000 30.000 20.000 20.000 20.00031.12.201901.01.20080

227.442 20.000 30.000 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva
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OB181-07-0070 Komunalna oprema stavb.zemljišč Lokavec 117.000 30.000 50.000 20.000 10.000 10.00031.12.201901.01.20100

117.000 30.000 50.000 20.000 10.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0073 PD za komunalno opremljanje stavb.zemljišč 59.165 5.000 0 0 0 031.12.201701.01.20090

59.165 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0081 Geodetske storitve 186.700 17.000 15.000 15.000 5.000 5.00031.12.201901.01.20080

186.700 17.000 15.000 15.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

16069002 Nakup zemljišč 393.591 71.921 35.025 30.000 30.000 20.000

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo 393.591 71.921 35.025 30.000 30.000 20.00031.12.201901.01.20080

393.591 71.921 35.025 30.000 30.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 319.632 84.500 29.535 24.000 1.000 1.000

1803 Programi v kulturi 2.500 11.000 3.535 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 2.500 11.000 3.535 0 0 0

OB181-16-0012 Investicijsko vzdrževanje KTC 2.500 3.000 0 0 0 031.12.201701.01.20160

2.500 3.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-17-0009 Ozvočenje 0 3.000 3.535 0 0 031.05.201801.11.20176.535

0 3.000 3.535 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-17-0012 Večnamenski objekt Župnija Sveta Ana 0 5.000 0 0 0 031.12.201701.06.20175.000

0 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 317.132 73.500 26.000 24.000 1.000 1.000

18059001 Programi športa 317.132 73.500 26.000 24.000 1.000 1.000

OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 271.346 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00031.12.201901.01.20110

271.346 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-12-0001 Društveni prostori 45.786 15.500 0 0 0 031.12.201701.01.201260.000

45.786 15.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-16-0008 Ureditev šporno rekreacijskega centra 0 57.000 25.000 23.000 0 031.12.201901.01.2016100.000

0 57.000 25.000 23.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 281.324 164.550 224.795 5.500 3.500 3.500

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 22.814 159.050 219.295 0 0 0

19029001 Vrtci 22.814 159.050 219.295 0 0 0

OB181-13-0001 Nakup opreme in igral za vrtec 0 8.050 0 0 0 031.12.201701.01.20130

0 8.050 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-16-0014 Dozidava vrtca Sveta Ana 22.814 151.000 219.295 0 0 031.12.201801.11.2016392.109

22.814 151.000 219.295 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 258.510 5.500 5.500 5.500 3.500 3.500

19039001 Osnovno šolstvo 258.510 5.500 5.500 5.500 3.500 3.500

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 22.252 1.500 1.500 1.500 1.500 1.50031.12.201901.01.20080

22.252 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-11-0001 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne 236.258 4.000 4.000 4.000 2.000 2.00031.12.201901.01.20120

145.748 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

90.510 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000PV - Lastna proračunska sredstva

 20 SOCIALNO VARSTVO 25.200 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000

2002 Varstvo otrok in družine 23.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000

20029001 Drugi programi v pomoč družini 23.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000

OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka 23.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.00031.12.201901.01.20120

23.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000PV - Lastna proračunska sredstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 2.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 2.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

OB181-13-0011 Subvencija stanarin 2.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00031.12.201901.01.20120

2.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

2.694.255 2.064.316 1.336.529 1.330.000 214.500 125.300Skupaj NRP:

2.550 375.898 47.997 0 0 0PV-EU PV - EU sredstva

2.358.367 1.441.334 998.085 1.205.800 210.300 125.300PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

333.338 247.084 290.447 124.200 4.200 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

2.694.255 2.064.316 1.336.529 1.330.000 214.500 125.300Skupaj PV - Proračunski viri
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LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN 

STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE SVETA ANA ZA 

LETO 2017 

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj 

namerava občina v prihodnjem letu prodati , in sicer upoštevajoč 80.  člen ZJF, Zakon o 

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

in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS št. 34(2011, 42/2012 in 24/2013). Ta program določa spremembe v bilanci 

stanja občinskega finančnega premoženja. 

 

Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja predlaga 

občinskemu svetu župan. Program prodaje občinskega finančnega premoženja vsebuje 

okviren seznam prodaje naložb in vrednotnih papirjev. Program lahko občinski svet med 

letom dopolnjuje in spreminja. 

 

V zvezi s 13. členom ZSPDSLS in 12. členom uredbe se ugotavlja, da občina ne bo 

pridobivala ali razpolagala s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 

EUR, zato načrt ravnanja s premičnim premoženjem ne bo izdelan. 

 

Nakupi bodo izvedeni v skladu z razpoložljivimi finančnimi možnostmi in drugimi pogoji, 

ob upoštevanju dejstva, da so potrebe na tem področju večje od letnih finančnih možnosti 

proračuna. 

  

 

 

A. PROGRAM RAZPOLAGANJA – PRODAJA STVARNEGA PREMOŽENJA: 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m
2
 

Vrednost v 
EUR 

Stavbno 
zemljišče 

301/12 Kremberk  91 12,5 

Stavbno 
zemljišče 

457 Žice 9.909 1,2 

Stavbno 
zemljišče 

411/2 Lokavec  1.675 8,00 
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Stavbno 
zemljišče 

411/4 Lokavec 23 8,00 

Stavbno 
zemljišče 

78/8 Lokavec 672 8,00 

Stavbno 
zemljišče 

78/10 Lokavec 1.208 8,00 

Stavbno 
zemljišče 

78/11 Lokavec 1.189 8,00 

Stavbno 
zemljišče 

31/4 Krivi Vrh  430 10,00 

Stavbno 
zemljišče 

31/5 Krivi Vrh 346 10,00 

Stavbno 
zemljišče 

31/6 Krivi Vrh 136 10,00 

Stavbno 
zemljišče 

5/5 Krivi Vrh 19 12,7 

Stavbno 
zemljišče 

5/6 Krivi Vrh  19 12,7 

Stavbno 
zemljišče  

5/7 Krivi Vrh  19 12,7 

Stavbno 
zemljišče  

5/8 Krivi Vrh 19 12,7 
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V letu 2017 občina načrtuje prodajo zemljišč pridobljenih v zapuščinskih postopkih po 

pokojnih Vajngerl Karlu in Kaučič Francu 

Na območju stanovanjske zazidave v Lokavcu se bo uredila komunalna oprema. Za tri 

parcele se je že izvedla parcelacija, v nadaljevanju pa se načrtuje še parcelacija preostalih 

osem parcel.  Parcele se bodo na osnovi že opravljene cenitev prodajale po 8 €/m
2
 in 22% 

DDV, kar znese skupaj 9,76 €/m
2
. 

 

B. PROGRAM RAZPOLAGANJA – NAKUP STVARNEGA PREMOŽENJA : 

 

Stavbno 
zemljišče 

5/9 Kremberk  19 12,7 

Stavbno 
zemljišče  

5/10 Krivi Vrh 19 12,7 

Gozd  109 Zg. Ročica 1.543  cenitev 

Gozd  99 Zg. Ročica 5.075  cenitev 

3 stanovanja 90/38 Zg. Ročica 151,46 cenitev 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m
2
 

Vrednost v 
EUR

 

 

Stavbno 
zemljišče 

59/5 Zg. Ročica  944 14.160 

Stavbno 
zemljišče 

5/21 Krivi Vrh 691 
38.500 

(drugi del 
kupnine) 

3 stanovanja  90/38 Zg. Ročica 151,46 
92.091 

 (drugi del 
kupnine) 

4 stanovanja 90/38 Zg. Ročica cca 200 1.050 
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Kmetijsko 
zemljišče  

59/1 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče  

58/2 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče  

58/1 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče  

58/2 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče  

43 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče  

44 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče  

42 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče  

41 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče  

45/1 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče  

39/4 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče  

38/1 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

38/5 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

38/3 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 
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 C. PROGRAM RAZPOLAGANJA –  ZAKUP STVARNEGA PREMOŽENJA :

   

 

 

 

D. PROGRAM RAZPOLAGANJA –  BREZPLAČNA PRIDOBITEV : 

Stavbno 
zemljišče 

1 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

103/1 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

104/1 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

100/6 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

109 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče 

38/5 Zg. Ročica 
Površina po 

geodetski odmeri  
cenitev 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m
2
 

Sadovnjak 129 Lokavec  23.504 (del parcela) 

Sadovnjak 78/3 Lokavec  21.271 (del parcela) 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m
2
 

Namen
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Stavbno 
zemljišče 

113/1 Krivi Vrh  
Površina po 

geodetski odmeri  

Za izgradnjo 
pločnika Sv. Ana 
– Zg. Ščavnica 

JP 704-151 

Stavbo 
zemljišče  

318/13 Zg. Ščavnica  
Površina po 

geodetski odmeri  

Za izgradnjo 
pločnika Sv. Ana 
– Zg. Ščavnica 

JP 704-151 

Stavbno 
zemljišče  

297/9 Zg. Ščavnica  
Površina po 

geodetski odmeri  

Za izgradnjo 
pločnika Sv. Ana 
– Zg. Ščavnica 

JP 704-151 

Stavbni 
zemljišče  

146/1 in 146/2 Krivi Vrh  
Površina po 

geodetski odmeri  

Za izgradnjo 
pločnika Sv. Ana 
– Zg. Ščavnica 

JP 704-151 

Stavbni 
zemljišče  

150/2 Krivi Vrh  
Površina po 

geodetski odmeri  

Za izgradnjo 
pločnika Sv. Ana 
– Zg. Ščavnica 

JP 704-151 

Stavbni 
zemljišče  

154 Krivi Vrh  
Površina po 

geodetski odmeri  

Za izgradnjo 
pločnika Sv. Ana 
– Zg. Ščavnica 

JP 704-151 

Stavbni 
zemljišče  

81/4 Lokavec 453 
Za ureditev 

območja naselja 
Lokavec  

Stavbni 
zemljišče  

81/5 Lokavec 449 
Za ureditev 

območja naselja 
Lokavec  

Stavbni 
zemljišče  

81/6 Lokavec 108 
Za ureditev 

območja naselja 
Lokavec  

Stavbni 
zemljišče  

81/7 Lokavec 457 
Za ureditev 

območja naselja 
Lokavec  

Stavbni 
zemljišče  

81/8 Lokavec 39 
Za ureditev 

območja naselja 
Lokavec  
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E. PROGRAM ODDAJE V NAJEM OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA: 

 

Parcelna števila k.o. Opis predmeta oddaje 
/ najem 

Namen 

58/4 Krivi Vrh Poslovni prostori 

Sveta Ana 17 

Najemnik KGZS 

58/4 Krivi Vrh Poslovni prostori 

Sveta Ana 17 

Najemnik Telekom 

328/2 Kremberk Ambulantni prostori  Zdravstvena oskrba 

občanov 

69/12 Krivi Vrh Športna dvorana Za izvajanje športne 

in društvene 

dejavnosti  

69/12 Krivi Vrh Klubski prostori Izvajanje društvene 

dejavnosti 

29 Krivi Vrh  Pokopališče  Najem grobnih mest 

 

50/4 Krivi Vrh  Mrliška veža  Uporaba veže  

 

322/5 Kremberk  KTC Izvajanje kulturne in 

društvene dejavnosti   

322/5 Kremberk  KTC Izvajanje kulturne in 

društvene dejavnosti   

5/21 Krivi Vrh Lovski dom  
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KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA  

ZA LETO 2017 - 2019 

 

 
 

 

I. UVOD 

 

 

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v 

skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in 

sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU, Zakon o javnih uslužbencih.  

 

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v 

številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik 

– župan ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom 

proračuna.  

Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik  župan, in sicer v 60 

dneh po uveljavitvi proračuna.  

 

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v 

številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in 

postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06 in 

70/07) se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta, dovoljeno št. zaposlenih na 

dan 31. 12 iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za 

naslednji dve proračunski leti. 

 

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse 

zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.  

Dovoljeno število zaposlenih vključuje:  

- število funkcionarjev  

- število zaposlenih za nedoločen čas,  

- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne 

javne uslužbence (in se sredstva za plače refundirajo).  

 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2 in 76/08)  ter ZJU predvidevata 

tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi 

predstojnik. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 

organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 58/03, 

81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04-popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 

9/07, 33/08, 66/08 in 88/08) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki 

so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje 

delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom. Iz navedenega sledi, da skupno število 

sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od števila zapolnjenih delovnih mest, 

dovoljenih v kadrovskem načrtu.  
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II. PRAVNE PODLAGE 

 

- Zakon o javnih uslužbencih- ZJU (Uradni list RS št. 56/2002 s spremembami) 

- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni 

list RS št. 60/06, 83/2006, 70/2007 in 96/2009)  

- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveta Ana  

(Uradni list RS, št. 31/99 in 86/2002) 

 

 

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2017 in 2018 

 

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2015 

 

Na dan 31. 12. 2015 je v občinski upravi Občine Sveta Ana bilo zaposlenih 8 javnih 

uslužbencev.  

Župan je v rednem delovnem razmerju in svojo funkcijo opravlja profesionalno, med tem, ko 

podžupan svojo funkcijo opravlja neprofesionalno. Strokovno tehnično delovno mesto 

čistilke, je zasedeno zgolj za 0,18 delovnega mesta, prav tako je za določen čas zasedeno 

delovno mesto Upravnik športne dvorane.  

 

 

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2016 

 

V skladu z določili Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski 

upravi Občine Sveta Ana je v občini upravi sistemiziranih 9 delovnih mest. Od tega je 

dejansko zasedenih 8. Nezasedeno je sistemizirano delovno mesto Višji svetovalec za pravne 

zadeve. Delovno mesto čistilke je sistemizirano samo v  višini 0,20 delovnega mesta, od tega 

je dejansko zasedeno 0,18. 

V letu 2016 je prišlo do upokojitve tajnika - direktorja občinske uprave, zato je v letu 2016 bil 

izveden javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta, direktor - tajnik občinske uprave. 

Do 31. 5. 2016 je bilo zasedeno delovno mesto Upravnik športne dvorane.   

 

 

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12.  2017 

 

V letu 2017 je predvideno, da bo občinska uprava štela 9 javnih uslužbencev. Predvidena sta 

dva funkcionarja in sicer župan in podžupan. Funkcija župana se bo opravljala poklicno, med 

tem, ko bo podžupan svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Delovno mesto čistilke  

V letu 2017 je planirana sprememba  in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. S 1. 6. 2016 je v planu 

zaposlitev na delovnem mestu Upravnik športne dvorane za določen čas. 

 

Nezasedeno delovno Višji svetovalec za pravne zadeve ostaja  nezasedeno tudi  v letu 2017.   
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Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2018 

 

V letu 2018 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V tem letu dodatne 

zaposlitve niso planirane.   

 

 

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2019 

 

V letu 2019 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V letu 2019 ni planiranih 

dodatnih zaposlitev.  

 

 

 

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE  

OD  2016  DO  2019 

 

 

 

 

Na dan 31. 

12. 2015 

Na dan 31. 

12. 2016 

Predvideno 

na dan 31. 

12. 2017 

Predvideno 

na dan 31. 

12. 2018 

Predviden

o na dan 

31. 12. 

2019 

Funkcionarji 

(župan, podžupan)  

 

2
1
 2 2 2 2 

Javni uslužbenci 

 

     

A)Uradniki 

 

 

4 4 4 4 4 

B) Strokovno 

tehnični delavci  

 

 

4
2
 3

3 
4

4
 4

5
 4

6
 

C)Pripravniki 

 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Podžupan svojo funkcijo v celotnem obdobju opravlja neprofesionalno. 

2
 Delovno mesto čistilke v obsegu 0,18 in upravnik športne dvorane za določen čas. 

3
 Delovno mesto upravnik dvorane za določen čas do 31. 5. 2016. 

4
 Od 1. 6. 2017 se sistemizira delovno mesto upravnik športne dvorane za nedoločen čas. 

5
 Delovno mesto čistilke v obsegu 0,18 delovnega mesta . 

6
 Delovno mesto čistilke v obsegu 0,18 delovnega mesta. 
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REB AL A NS PRO RAČ UN A  

 O BČINE  SVE TA ANA  

za  l e t o  2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April  2017  
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PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA 2017 
 
 

  

Priprava rebalansa proračuna Občine Sveti Ana temelji na Zakonu o javnih (Uradni list RS, št. 

11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF); upoštevajoč Uredbo o 

dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 

proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), Odredbo o funkcionalni 

klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), Pravilnik o enotnem kontnem 

načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 

112/09, 58/10, 104/10, in 104/11, 97/12 in 108/13), ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov 

občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-pop., 138/06 in 108/08) ter v delu proračuna, 

ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/06), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v 

nadaljevanju: ZSDrP).  

 

CILJI  IN RAZLOGI  ZA  REBALANS   

  

Rebalans proračuna je akt občine, o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim 

župan v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov 

proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na 

predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.  

  

Občinski svet Občine Sveti Ana je na  12. redni seji, dne 14. 12. 2016 sprejel Odlok o proračunu 

občine Sveta Ana za leto 2017. Po sprejetem proračunu so nastala določena dejstva, ki narekujejo 

uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani skupaj z upoštevanjem presežka  

sredstev iz preteklih let.  

  

Višina prihodkov ostaja skoraj enaka, spremembe predstavljajo davčni prihodki in nedavčni 

prihodki, katere smo na novo ocenili glede na trenutno realizacijo. V rebalansu se povečajo 

načrtovani prihodki po 23. členu ZFO.  

  

Z večjim prenosom sredstev preteklega leta se na odhodkovni strani proračuna z rebalansom 

zagotavljajo dodatna sredstva na posameznih proračunskih postavkah, kjer se je glede na realizacijo 

ali potrebe izkazalo, da je to nujno potrebno. Na postavkah, kjer se predvideva nižja realizacija, kot 

je bila planirana se je obseg sredstev ustrezno znižal.   

  

Obrazložitev sprememb smo podali v splošnem delu proračuna. 
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I .  SPLO Š NI  DE L  
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

4 ODHODKI 3.546.027  €  

40 TEKOČI ODHODKI 851.453 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 233.928 € 

Obrazložitev konta 

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, 

povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, 

drugi izdatki zaposlenim  ter druge izdatke zaposlenim (povračilo stroškov prehrane in stroškov 

prevoza na delo in iz dela), in sicer v skladu s kadrovskim načrtom. Načrtovana sredstva so v 

skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za 

leto 2016, kateri narekuje da se s 1. 9. 2016 uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne 

lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012. 

Pri pripravi poračuna za leto 2017 še ni bilo točnih podatkov o višini regresa za letni dopust, zato 

smo v rebalansu načrtovana sredstva za regres znižali.  

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST   38.013 € 

Obrazložitev konta 

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, 

prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 

javne uslužbence v letu 2017 načrtujemo 37.561 €. 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 561.334 € 

Obrazložitev konta 

V okviru teh izdatkov so zajeta sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega 

blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov. Pokrivajo izdatke, ki so 

namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih 

nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za energijo, komunalne storitve in 

komunikacije, založniške in tiskarske storitve, za službena potovanja, za stroške tekočega 

vzdrževanja, za pogodbena in študentska dela, za različne članarine v neprofitnih institucijah, 

sejnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. 

Z rebalansom načrtujemo povečanje sredstev za letno vzdrževanje občinskih cest v višini 40.344 

€.  Sredstva smo prerazporedili iz konta komunalna oprema stavbnih zemljišč Lokavec.  

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 1.500 € 

Obrazložitev konta 

Za plačilo obresti načrtujemo skupno 1.500 € stroškov. 1.000 € načrtujemo za plačilo obresti od 

kratkoročnega kredita in 500 € za plačilo obresti od dolgoročnega kredita. 



 

163 

 

409 REZERVE    16.676 € 

Obrazložitev konta 

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

proračunsko rezervo na podlagi 49. člena ZJF, v višini 11.676 € in se namenja za odpravo 

posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, toča ter druge 

nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.  

V letu 2016 občina ni porabila sredstev proračunske rezerve, zato so se sredstva v višini 

12.656,88 € prenesla v proračunsko leto 2017. Sredstva proračunske rezerve se oblikujejo do 

višini največ 1,5%  prejemkov proračuna. 

Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 5.000 €, iz katere se sredstva 

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

dogovorjenih nalog. 

 

41 TEKOČI TRANSFERI 758.455 € 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 568.277 € 

Obrazložitev konta 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim 

dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferov 

urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od 

gibanja števila upravičencev. 

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi 

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

plačili staršev, plačila šolskih prevozov učencev, regresiranje prehrane učencev, finančna 

spodbuda za novorojence, denarne nagrade dijakom in študentom, regresiranje oskrbe v 

domovih, ter izplačila namenjena za financiranje družinskega pomočnika. 

V rebalansu se načrtujejo sredstva za financiranje še enega družinskega pomočnika. Financiranje  

bo od junija 2017 dalje. Trenutno občina financira tri družinske pomočnike.  

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
 36.306 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu 

sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (gasilska, kulturna, 

športna, humanitarna, invalidska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo 

programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 153.872 € 

Obrazložitev konta 

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere  občinam, tekoče transfere v sklade 

socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. Na kontu 

tekoči transferi občinam so zajeta predvsem sredstva za  sofinanciranje skupnih program javnih 

del, ki se izvajajo za vse občine na območju UE Lenart.  V sklopu tekočih transferov v skladu 

socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega 

zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči 
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transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, so namenjeni 

za plačilo obveznosti koncesionarjev za vzdrževanje lokalnih cest in zimsko službo ter pomoč 

družini na domu. Tekoči transferi v javne zavode so  namenjeni delovanju javnih zavodov na 

področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo 

tudi za našo občino. 

V rebalansu se načrtujejo dodatna sredstva za program javnih del »Pomoč v knjižnici Lenart« z 

vključitvijo 1. delavca s VI. ravnjo strokovne izobrazbe. Načrtujemo povečanje v višini 1.205,00 

€. 

Za financiranje redne dejavnost knjižnice Lenart z enoto Sveta Ana (plače in drugi materialni 

stroški, nakup knjig) se v rebalansu zagotovijo dodatna sredstva v višini 1.500,00 €. 

Za sofinanciranje dejavnosti Svetovalnega centra Maribor se zagotovijo dodatna sredstva v višini 

15,00 €. 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.886.078 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.886.078 € 

Obrazložitev konta 

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 

(podskupina 420), zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za 

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup 

zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, 

projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring. 

V občinski upravi je bilo nujno potrebno zamenjati fotokopirni stroj (nakup l.2008). Stroj se je 

večkrat na leto kvaril in s popravilom stroja so naraščali  stroški.  

Kulturno društvo Sveta Ana se je na občino obrnilo s prošnjo za nakup fotokopirnega stroja za 

potrebe kopiranja not in drugega materiala.  

Za zgoraj navedena namena se zgotovijo dodatna sredstva v višini 1.800,00€.  

 

V letu 2016 s strani Osnovne šole Sveta Ana občina ni prejela zahtevka za nakup opreme 

dodatne igralnice, zato smo s presežkom sredstev na računu zagotovili sredstva v višini 8.050,00 

€. 

 

Glede na vir prihodkov od prodaje parcel na območju novega stanovanjskega naselja Lokavec, 

bo občina preložila izvedbo investicije v komunalno opremljanje zemljišč na tem območju v 

naslednje leto. 

 

V rebalansu se zagotovijo sredstva za izvedbo kanalizacijskih priključkov na območju Zg. 

Ročice, Krivega Vrha in Kremberka v višini 15.000,00 €.  

   

S presežkom sredstev iz preteklega leta smo v rebalansu zagotovili sredstva na konto Izgradnja 

športnega centra v višini 27.000,00 €. Občina se bo projektom prijavila na razpis Evropskega 

sklada za regionalni razvoj.  
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Za izgradnjo ceste do stanovanjskih hiš, v novem stanovanjskem naselju Ledinek, se načrtujemo 

sredstva v višini  20.000,00 €. Sredstva se zagotovijo iz presežka. 

 

Na projektu, finalizacija klubskih prostorov pri športni dvorani, so nastala nepredvidena dodatna 

dela, za katera bo občina v rebalansu namenila sredstva v višini 8.000,00 €. 

 

V rebalansu se načrtujejo dodatna sredstva v višini 19.261,00 € za nakup nepremičnin parc. št. 

103/1, 104/1, 100/6 in 109, vse k.o. Zg. Ročica.  

 

V rebalansu se načrtujejo dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na postavki 

projekti (pločniki, križišča, ulice,…) v višini 5.000,00 €. 

Za izdelavo projektne dokumentacije ureditev športnega centra, se v proračunu načrtujejo 

sredstva v višini 5.000,00 €. 

Za izdelavo sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta za center Svete Ane se v 

proračunu zagotovijo sredstva v višini 7.000,00 €. 

Potrebna je korekcija DIIP dokumentacije za dozidavo vrtca k OŠ Sveta Ana, za kar je v 

rebalansu namenjeno 1.000,00 €. 

 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 50.042 € 

431 INV.TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO 

PRORAČ. UP 48.542 € 

Obrazložitev konta 

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskemu društvu za sofinanciranje 

nakupa gasilske opreme iz namenskih sredstev požarne takse ter sredstva dodeljena fizičnim 

osebam na podlagi razpisov (male komunalne čistilne naprave). 

Občina bo v rebalansu zagotovila sredstva v višini 5.000,00 € za sofinanciranje izgradnje 

večnamenske stavbe za potrebe Župnije Sveta Ana.   

432 INV.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 1.500 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferi zajemajo transfere OŠ Sveta Ana  za nakup računalniške opreme. 
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7 PRIHODKI 3.256.697  €  

 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.701.662 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.602.437 € 

Obrazložitev konta 

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje 

primerne porabe. Zakon o financiranju občin vsebinsko opredeljuje način izračuna primerne 

porabe občin. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 

določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi 

dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 

let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.  

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, 

ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne 

porabe. Povprečnina je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in 

finančne izravnave.  

Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo upoštevali  podatke Ministrstva za finance in znašajo 

davčni prihodki 1.602.437 € v letu 2017.  Povprečnina za leto 2016 je znašala 522,00 EUR, 

medtem ko je za leto 2017 predvidena povprečnina v višini 530,00 EUR.  Višina povprečnine še 

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

zaključnih pogajanjih bodo znane višine primerne porabe, dohodnine in morebitne finančne 

izravnave.  

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 64.920 € 

Obrazložitev konta 

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

nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča. Sem spadajo še davki na dediščine in darila, davek 

od prometa nepremičnin in zamudne obresti občanov za omenjene davke. Načrtujemo, da bo v 

letu 2017 iz tega naslova za 64.305 € prihodkov . 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 34.320 € 

Obrazložitev konta 

Znotraj domačih davkov na blago in storitve smo načrtovali davke na dobitke od iger na srečo, 

turistične takse, okoljske dajatve, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2017 

načrtujemo 34.320 € prihodkov . 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 527.858 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV 

PRIH.NAD ODHOD 125.100 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od 

obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij in 
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prihodke od premoženja. Od leta 2010 pa tudi najemnine za komunalno infrastrukturo. Osnova 

za višino najemnine je strošek amortizacije. Načrtujejo se tudi  prihodki odkupa kablovoda za 

priključitev trafo postaje v poslovni coni Žice (20 kV). 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.300 € 

Obrazložitev konta 

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo  plačilo za 

opravljeno storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja 

neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. V skladu z zakonodajo je vse 

več storitev, ki so oproščena plačila takse, zato se višina prihodkov od upravnih taks v primerjavi 

s preteklimi leti znižuje. V letu 2017 jih načrtujemo v višini 3.300 €. 

712 DENARNE KAZNI 1.600 € 

Obrazložitev konta 

Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in 

uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po 

različnih zakonih. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 77.000 € 

Obrazložitev konta 

Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev načrtujemo prihodke iz naslova vzdrževanja 

pokopališča, prihodke iz naslova plačil vrtca otrok iz drugih občin (plačilo razlike ekonomske 

cene programa vrtca). 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 320.858 € 

Obrazložitev konta 

Med drugimi nedavčnimi prihodki načrtujemo največji delež prihodki iz komunalnega prispevka. 

Komunalni prispevek je namenjen za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, z vodo, 

kanalizacijo, cestami. Prav tako se načrtujejo zamudne obresti od komunalnega prispevka na 

podlagi izdane odločbe v upravni zadevi odmere komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca 

GKV Solar, katera je v postopku izterjave pri FURS.  

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu predvidimo tudi prihodke iz naslova dodatka za 

pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

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

najem, prihodki iz naslova pobiranja okoljskih dajatev, prihodki iz naslova nadomestil za 

uporabo javne površine. 

Glede na trenutno realizacijo konta 71410005 smo povečali sredstva za 2.000,00 €. Občina je s 

strani zavarovalnice prejela sredstva za povračilo škode na javni razsvetljavi, ki je nastala ob 

udaru strele in za zamenjavo stekla na službenem avtomobilu.   
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 439.847 € 

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV 210.817 € 

Obrazložitev konta 

Načrtuje se prodaja treh stanovanj v mansardi dvanajst stanovanjskega objekta, katerega gradnja 

poteka in bo predvidoma končan v drugi polovici prihodnjega leta. 

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA229.030 € 

Obrazložitev konta 

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje zemljišč. Višina kapitalskih prihodkov izhaja 

iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine: 

 

Zap.št. k.o. Parcelna 

številka 

Kultura Površina/m
2 

Vrednost v 

EUR 

1. Kremberk 

  

301/12 Stavbno 

zemljišče 

91 1.155,70 

2 Žice  457 Kmetijsko 

zemljišče 

9.909 11.891,00 

3 Lokavec 411/2 Stavbno 

zemljišče 
1675 13.400,00 

4 Lokavec 411/4 Stavbno 

zemljišče 
23 184,00 

5 Lokavec 78/8 Stavbno 

zemljišče 
672 5.376,00 

6 Lokavec 78/10 Stavbno 

zemljišče 
1208 9.664,00 

7 Lokavec 78/11 Stavbno 

zemljišče 
1189 9.512,00 

8 Krivi Vrh 31/4 Stavbno 

zemljišče 
430 4.300,00 

9 Krivi Vrh  31/5 Stavbno 

zemljišče 
346 3.460 

10 Krivi Vrh  31/6 Stavbno 

zemljišče 
136 1.360 

11 Krivi Vrh  5/5 Stavbno 

zemljišče 
19 241,30 

12 Krivi Vrh  5/6 Stavbno 

zemljišče 
19 241,30 

13 Krivi Vrh  5/7 Stavbno 

zemljišče 
19 241,30 

14 Krivi Vrh  5/8 Stavbno 

zemljišče 
19 241,30 
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15 Krivi Vrh  5/9 Stavbno 

zemljišče 
19 241,30 

16 Krivi Vrh  5/10 Stavbno 

zemljišče 
19 241,30 

17 Zg. Ročica 109 Gozd 1.543 cenitev 

18 Zg. Ročica 99 Gozd 5.075 cenitev 

 

V letu 2017 občina načrtuje prodajo zemljišč pridobljenih v zapuščinskih postopkih po pokojnih 

Vajngerl Karlu in Kaučič Francu. Zapuščinski postopki v času priprave gradiva še niso 

pravnomočno zaključeni.  

Na območju stanovanjske zazidave v Lokavcu se bo uredila naslednja faza komunalne opreme. 

Za tri parcele se je že izvedla parcelacija, v nadaljevanju pa se načrtuje še parcelacija preostalih 

osem parcel.  Parcele se bodo na osnovi že opravljene cenitev prodajale po 8 €/m
2
 in 22% DDV, 

kar znese skupaj 9,76 €/m
2
.  

74 TRANSFERNI PRIHODKI 587.315 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 

INSTITUCIJ 208.866 € 

Obrazložitev konta 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prihodke iz državnega 

proračuna, proračunov drugih občin, sklada socialnega zavarovanja in agencij. Iz državnega 

proračuna so planirana sredstva za investicije po 21. in 23. členu ZFO  v višini 70.089 €, sredstva 

požarnega sklada v višini 4.200 €,  sredstva za tekočo porabo v višini 60.000 €, ki zajemajo 

prihodek za sofinanciranje javnih del, sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave, 

sofinanciranje družinskega pomočnika in vzdrževanje gozdnih cest.  

V letu 2017 načrtujemo nakup enega stanovanja, preko Stanovanjskega sklada RS pri katerem je 

možno pridobiti 50 % sofinanciranje kar pomeni v našem primeru pridobitev dveh stanovanj od 

katerih je eno last občine eno pa v lasti Stanovanjskega sklada RS. Občina ima razpolagalno 

pravico za obe stanovanji pod pogojem, da ju odda v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju 

neprofitnih stanovanj v najem. 

741 PREJETA SRED.IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SRED.PRORAČUNA EU 378.448 € 

Obrazložitev konta 

Načrtujejo so sredstva oz. prihodki iz treh čezmejnih projektov podprtih s strani Evropske unije 

in sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 

1. Interreg SI – HR (Detox) v višini: 122.211,01 EUR, 

2. Interreg SI – AT (CB matching tradition) v višini: 129.636,01 EUR, 

3. Interreg SI – HU (Escape) v višini: 95.248,88 EUR 

ter prihodki iz projekta: Ureditev prostorov za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe v 

znesku: 31.352,46 EUR. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA  3 8 . 4 6 7  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA   

Obrazložitev konta 

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s 

financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 

izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v 

računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe 

denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. 

50 ZADOLŽEVANJE 205.134 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 205.134 € 

Obrazložitev konta 

Občina Sveta Ana se za potrebe upravljanja občinskega dolga lahko v letu 2017 zadolži do višini 

5 % zadnjega sprejetega proračuna. 

Zaradi dinamike financiranja treh čezmejnih projektov se bo občina v primeru neenakomernega 

pritekanja prihodkov, likvidnostno zadolžila v višini 100.000 €.  

V letu 2017 bo občina v skladu s 56. členom ZIPRS1617 prejele 5% primerne porabe za 

sofinanciranje investicij 2 % nepovratnih sredstev ter 3 % povratnih.  

Povratni del sredstev bo občinam na razpolago istočasno kot nepovratni del, stopnja obrestne 

mere bo =0%, doba odplačila pa predvidoma med 10 let, začetek vračila leta 2019 in to v dveh 

obrokih - meseca marca in v začetku septembra. Sredstva, ki jih bodo občine pridobile iz 

povratnega dela za sofinanciranje investicij se ne bodo štele v kvoto zadolževanja. Povratni del 

sredstev znaša 105.134 €. 

 

55 ODPLAČILA DOLGA 166.667 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 166.667 € 

Obrazložitev konta 

Za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita načrtujemo sredstva v višini 66.667 €.  

V letu 2017 bo občina vrnila kratkoročni likvidnostni kredit v višini 100.000 €. 
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II. POSEBNI DEL 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

10 OBČINSKI SVET  7 . 1 5 0  €  

01 POLITIČNI SISTEM 7.150 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 

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

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

občinskega sveta, financiranje političnih strank 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih 

sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

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

zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - Politični sistem 

0101 Politični sistem 7.150 € 

Opis glavnega programa 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: 

- občinskega sveta. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski 

funkcionarji. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 

dolgoročnih ciljev političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 7.150 € 

Opis podprograma 

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij 

in financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut 

Občine Sveta Ana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in 
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nagradah  članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilu stroškov, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Sveta Ana. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega 

sveta in njegovih delovnih teles. 

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

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 

10101 Sejnine za občinski svet in odbore 4.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in odborov ter komisij, ki 

delujejo v okviru občinskega sveta občine Sveta Ana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta. 

10102 Sofinanciranje političnih strank 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalne skupnosti lahko na podlagi 26. člena Zakon o političnih strankah financirajo stranke v 

skladu s tem zakonom. Občinski svet občine Sveta Ana je na svoji 2. redni seji dne 22. 12. 2010 

sprejel sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana. 

Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila 

glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število 

veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za 

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

proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost 

zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih 

in zakonskih nalog. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

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

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

10103 Stroški izobraževanja 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za strokovno izobraževanje občinskih svetnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Že v letu 2016 so bila načrtovana sredstva za izobraževanje občinskih svetnikov, ker do 

realizacije ni prišlo smo sredstva načrtovali v letu 2017. 
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20 NADZORNI ODBOR 2 . 1 0 0  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.100 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje 

finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju 

zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora 

občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0203 - Fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor 2.100 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora 

občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih 

zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega 

proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem. 

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

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.100 € 

Opis podprograma 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij 

(sejnine), materialni stroški. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Sveta Ana, Pravilnik o 

usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ, Poslovnik o delu 

nadzornega sveta občine Sveta Ana. 

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

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času 

nepoklicnega organa občine, čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi 
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zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu 

upravljanju javnih financ v občini. 

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

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora. 

20201 Sejnine za nadzorni odbor 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obračun sejnin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah nadzornega odbora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Finančni načrt in program dela nadzornega odbora ter ocena na podlagi realizacije preteklega 

leta. 

20203 Materialni stroški nadzornega odbora 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški usposabljanja in izobraževanja članov nadzornega odbora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Finančni načrt in program dela nadzornega odbora ter ocena na podlagi realizacije preteklega 

leta. 

 

30 ŽUPAN  6 9 . 5 8 8  €  

01 POLITIČNI SISTEM 60.238 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

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

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

občinskega sveta, financiranje političnih strank. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih 

sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje organov občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

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

zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - Politični sistem 
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0101 Politični sistem 60.238 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 

političnega sistema: 

- občinskega sveta, 

- župana in podžupanov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski 

funkcionarji. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 

dolgoročnih ciljev političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.238 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: stroški 

dela župana, materialni stroški pri opravljanju funkcije župana, stroški v zvezi z opravljanjem 

službenih poti, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut 

Občine Sveta Ana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in 

nagradah  članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilu stroškov. 

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

Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje 

ustavnih pravic državljank in državljanov. 

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

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje župana in podžupana. Zastavljeni cilj je 

izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore. 

30100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 48.313 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za plače in prispevke za poklicno opravljanje funkcije župana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine. 

Župan občine Sveta Ana se uvrsti v funkcijo župan VI, plačni razred 49., katerega vrednost 

trenutno znaša 2.893,54 EUR (44. a člen ZSPJS).  

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

plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.  

Načrtovana sredstva so v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 

ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, kateri narekuje da se s 1. 9. 2016 uveljavijo vrednosti 

plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012. 

30102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 6.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta. 

30103 Nadomestilo plače podžupana 4.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Podžupanu se plača določi podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z 

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

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

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

podžupanovih pooblastil.  

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

dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan prav tako ob upoštevanju 

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

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

sveta. 

V preteklem mandatu je bil podžupan uvrščen v 34. plačni razred ter  funkcijo opravljal 

nepoklicno, za kar je prejemal plačilo v višini 20 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljala 

poklicno. 

30105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana 1.375 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za opravljanje službenih poti. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 9.350 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 

uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, 

elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in 

razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti 

občinske uprave in ostalih administrativnih služb 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri 

prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in 

državnih praznikov 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, 

obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 - Kadrovska uprava  

0402 - Informatizacija uprave 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 9.350 € 

Opis glavnega programa 

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo 

protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim 

premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske Zagotavljano je celovito 

obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem tudi zadovoljevanje 

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

dogodkov uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih 

dogodkov. 

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

Poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih dogodkih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.350 € 

Opis podprograma 

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo 

protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim 

premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o  lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah,  Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 

prostorih. 

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

Zagotavljane pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju. 

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da  protokolarni dogodki 

ostanejo na določenem nivoju. 

30401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim 2.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob praznovanju občinskega praznika se podelijo denarne nagrade nadarjenim dijakom in 

študentom za posebne uspehe in dosežke  pri učnem uspehu. Sredstva se podeljujejo na podlagi 

razpisa 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Sredstva se načrtujejo v enaki višini, kot v preteklem letu. 

30402 Pokroviteljstvo občine 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

pri županu in protokolarna in poslovna darila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta. 
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40 OBČINSKA UPRAVA  3 . 3 7 8 . 4 6 6  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 7.880 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih 

običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti  ni dokumentov 

dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od 

potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje 

pogojev za višji nivo občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 7.880 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje 

javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji 

nivo protokolarnih storitev in promocijo občine. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 

dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.880 € 

Opis podprograma 

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

celostno podobo občine ter obveščanje javnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

objava občinskih predpisov v uradnih glasil, 

- celostna podoba občine zaradi prepoznavnosti in promocije. 

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

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

40404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 680 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

stroške vzdrževanja spletne strani. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

40405 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

televizija, spletnih strani. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.000 € 

Opis podprograma 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine 

pri prireditvah ob praznovanju občinskega praznika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o  lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah,  Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 

prostorih. 

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

Zagotavljane pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju. 

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da  protokolarni dogodki 

ostanejo na določenem nivoju. 

40401 Stroški občinskega praznika 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  se načrtujejo za izvedbo občinskega praznika in vseh prireditev v sklopu občinskega 

praznika. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Načrtovana sredstva so v okviru veljavnega proračuna za leto 2016. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 256.507 € 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 19.900 € 

Opis glavnega programa 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali 

večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega 

premoženja in drugih skupnih zadev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki 

predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je 

odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah. 

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

Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog 

ob gospodarski porabi proračunskih sredstev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 19.900 € 

Opis podprograma 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (delovanje 

regionalne razvojne agencije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij 

javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o 

delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, 

Zakon o kazenskem postopku, Uredba o upravnem poslovanju. 

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

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v nekaterih domačih organizacijah usmerjati aktivnosti v 

povezovanje občine z drugimi članicami v teh organizacijah, pridobivanje izkušenj od drugih 

članic na pomembnih področjih razvoja lokalnih skupnosti. Kazalci uspešnosti doseganja 

dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in 

izvedbenih nalog. 

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

Letni izvedbeni cilji, ki izhajajo iz dolgoročno zastavljene usmeritve občine na tem področju, se 

nanašajo predvsem na obveščenost občine kot redne članice o vseh najaktualnejših aktivnostih. 

Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji. 
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40618 Sof. delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric2.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveta Ana je ena izmed ustanoviteljic lokalne akcijske skupine LAS Ovtar Slovenskih 

goric in s tem zavezana sofinancirati delovanje društva. Gre za pogodbeno partnerstvo javnih in 

zasebnih subjektov s skupnim namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja 

lokalnega območja občin članic društva 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte. 

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

Finančni načrt Društva LAS Ovtar Slovenske gorice. 

40626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS) 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveta Ana je članica dveh reprezentativnih združenj: Skupnosti občin Slovenije (SOS) in 

Združenja občin Slovenije (ZOS). Članstvo predstavlja možnost udeležbe na številnih cenovno 

ugodnejših seminarjih in izobraževanjih, obe instituciji pa dosledno skrbita za sprotno 

obveščanje o spremembah veljavne zakonodaje in drugih aktualnih predpisih pomembnih za 

občino. Obe instituciji zastopata občine članice pred vladnimi institucijami in sodelujeta v 

pogajanjih (npr. o financiranju občin,…). 

V navedeno postavko je vključen tudi strošek članarine v Društvu Genuss am Fluss (Užitek ob 

reki), katerega članica je občina od leta 2016 dalje. Gre za čezmejni projekt (SI – AT), ki na 

obeh straneh vključuje lokalne ponudnike v skupno blagovno znamko, ki je namenjena krepitvi 

prepoznavnosti regije in regionalnega gospodarstva (kulinarika, obrti, kultura, ekologija, voda, 

življenjski slog…) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Stroške načrtujemo glede na realizacijo preteklega leta. 

40627 Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice 4.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za uspešnejši dolgoročni razvoj morajo občine med seboj sodelovati in se povezovati v 

integracije. Ena izmed njih je tudi Območno razvojno partnerstvo (ORP) Slovenske gorice, 

katerega namen je skupno razvojno načrtovanje, usklajeno vključevanje v regionalne razvojne 

programe ter izvajanje skupnih razvojnih programov in projektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Finančni načrt Razvojne agencije Slovenske gorice. 



 

184 

 

40628 Sofinanciranje projektov MRA-RRA 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana proračunska sredstva se namenijo za sofinanciranje dejavnosti Mariborske razvojne 

agencije (MRA), ki je nepridobitna strokovna organizacija in opravlja naloge regionalne 

razvojne agencije (RRA) Podravske regije. Njene naloge so: 

1. priprava in izvajanje Regionalnega razvojnega programa Podravske regije, 

2. spodbujanje regionalnega pristopa k obravnavi razvojnih vprašanj Podravske regije, 

3. privabljanje novih gospodarskih razvojnih iniciativ v regijo, 

4. promocija trajnostnega razvoja ter razvoja turizma in podeželja, 

5. svetovanje podjetij pri internacionalizaciji poslovanja, 

6. povezovanje znanstvenega okolja in gospodarstva, 

7. sodelovanje z občinami in strokovnimi institucijami, ki skrbijo za prihodnost regije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu. 

40629 Stroški s pridobivanjem sredstev po razpisih ( ESRR) 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru ukrepa se bo pripravljala investicijska, projektna in druga dokumentacija za morebitne 

prijave na razpise čezmejnega sodelovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

0603 Dejavnost občinske uprave 236.607 € 

Opis glavnega programa 

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. 

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

Cilj: prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 188.042 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in 

prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno 

pokojninsko zavarovanje) materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave. Prav tako so 
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znotraj tega podprograma načrtovana sredstva materialne stroške , stroške seminarjev, plačila 

pogodbenih del in stroški skupne občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z 

delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o 

financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o 

javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, 

Zakon o splošnem  upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, 

interni akti in  pravilniki. 

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih 

sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

40601 Stroški dela občinske uprave 146.481 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na postavkah:  

- stroški dela občinske uprave za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za 

prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). 

Načrtujejo se sredstva za 5 delovnih mest (direktorica občinske uprave, tajništvo – poslovna 

sekretarka, finance – višja svetovalka za finance, višja referentka za prostor in svetovalka za 

družbene dejavnosti, kulturo in turizem). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Načrtovana sredstva so v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 

ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, kateri narekuje da se s 1. 9. 2016 uveljavijo vrednosti 

plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012. 

40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 23.468 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega so zajeti stroški pisarniškega materiala in storitev (papir, pisala in ostali drobni 

pisarniški material), čistilni material, časopisi, revije, električna energija, voda in komunalne 

storitve, odvoz smeti, telefon, elektronska pošta, poštnina in poštne storitve. Sredstva smo 

načrtovali v višini, ki je le nujno potrebna za nemoteno delovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu. 
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40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za strokovno in kvalitetno izvajanje nalog občinske uprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Načrtujejo se stroški udeleže zaposlenih na strokovnih seminarjih in predavanjih. V letu 2017 se 

načrtujejo tudi sredstva za izvedbo tečaja nemščine za zaposlen v občinskih upravi. 

40605 Pogodbena dela 8.880 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

študentov in dijakov. Sredstva so namenjena za lektoriranje in opravljanje storitev prevoza s 

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

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

EUR za študente ter povračilo stroškov prevoza na delo in regres za prehrano, kot velja za javne 

uslužbence. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

40619 Skupne občinske uprave 7.213 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

uprave občin ustanoviteljic, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi. 

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

reda, javne snage in čistoče ter zagotavljala varnega ter neoviranega prometa in varstva 

občinskih cest, določena finančna sredstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Predlog finančnega načrta za leto 2017. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 46.565 € 

Opis podprograma 

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

poslovne stavbe in opreme, investicijsko opremljanje občinske uprave in razne stroške, ki so 

potrebni za delovanje občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o 

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

ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin,  

- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,  

- zavarovanje premoženja. 

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

- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava,  

- dobava električne energije in energije za ogrevanje,  

- dobava vode in odvoz odpadkov,  

- varovanje stavbe. 

40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil 1.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za stroške na službeni poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklem letu. 

40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 23.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena stroškom tekočega vzdrževanja, zavarovanja, vzdrževanja programske 

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

višine trenutnih stroškov. Največji strošek predstavlja vzdrževanje programske opreme in 

zavarovalne premije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 12.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave in 

sicer za nakup pisarniškega pohištva in opreme ter programske opreme. V letu 2017 se načrtuje 

nakup spletne aplikacije PISO Pokopališče, ki omogoča vse potrebno za vodenje evidence 

grobov in najemnikov ter za obračun najemnin, nakup pohištva za ureditev prostorov arhiva. 

Načrtujejo se manjši stroški (v primeru okvare) nakupa tiskalnika, mobilnega telefona in 

avdiovizualne opreme. Načrtujejo se stroški manjših investicijsko vzdrževalnih del na občinski 

zgradbi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0001, OB181-07-0002, OB181-07-0003, OB181-07-0006, OB181-07-0003, OB181-

07-0010 



 

188 

 

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

Finančnega načrta neposrednega uporabnika občinske uprave. 

40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 11.305 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Znotraj te postavke so načrtovana tudi 

sredstva za stroške, ki nastanejo v zvezi s sodnimi postopki in stroški notarjev. V podprogramu 

se načrtujejo tudi plačila stroškov vodenja podračunov pri UJP in stroški za prejemanje in 

izdajanje E-računov preko UJP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 47.446 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za 

posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. 

Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi naše občine pa se znotraj sistema nacionalne varnosti 

nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje 

delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih 

izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem 

področju je pomembno omeniti naslednje dokumente: 

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije  

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 47.446 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za 

izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred 

požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečanjem usposobljenosti 

in opremljenosti, z izboljševanjem organiziranosti); zviševanje ravni odpornosti in 

pripravljenosti na nesreče; hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljati pripravljenost, usposobljenost, operativnost in opremljenost gasilskih društev in 

enote civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.500 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je zajeto organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in 

služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje 

društev in drugih organizacij ter usposabljanje in opremljanje gasilcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. 

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

Dolgoročni cilje je, da vzpostavimo potreben sistem civilne zaščite, ustrezno usposobljene in 

opremljene enote civilne zaščite za primer naravnih nesreč. 

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

Predvsem je pomembno spremljanje samih nevarnosti in nato izvajati zaščitne ukrepe. 

40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju severovzhodne Slovenije že več let izvaja obrambo pred točo Letalski center 

Maribor. Letalski center Maribor s protitočno obrambo pokriva 54 občin. Vsako leto se v ta 

namen podpiše sofinancerska pogodba. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 45.946 € 

Opis podprograma 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja 

organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih 

organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih 

gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki 

bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom 

na preventivi. 

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

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju. 

40701 Sofinanciranje  GZ Lenart in PGD Sveta Ana 14.404 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu 

sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana in za delovanja GZ Lenart v smislu 

sofinanciranja skupnih nalog gasilstva v okviru celotne UE Lenart. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Finančni načrt Prostovoljnega društva Sveta Ana in Gasilke zveze Lenart. 

40702 Investicije v gasilstvo 31.542 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Požarna taksa je namenski prihodek občine, ki ga je občina dolžna razdeliti gasilskim društvom. 

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

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

požarnega sklada. 

Na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse se požarna taksa za leto 2014, 

2015 in 2016 ni nakazala gasilskemu društvu. Ker društvo v finančnem načrtu načrtuje nakup 

vozila GVGP-1 se sredstva, ki so se zbrala iz sredstev požarne takse nakažejo v letu 2017.  

Občina bo sofinancirala nakup vozila v višini 13.000 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0008, OB181-07-0014, OB181-0016 

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

Finančni načrt Prostovoljnega društva Sveta Ana. 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 300 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na 

podlagi področne zakonodaje. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o policiji 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je vzpostavitev varnega voznega reda, spoznavanje učencev ob negativnih 

varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave, vzpostavitev varnih šolskih poti, z 



 

191 

 

različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, 

predvsem pa otroke. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 300 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti čim večjo varnost cestnega prometa. 

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

Čim bolj obvestiti vse udeležence cestnega prometa, predvsem pa šolarje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 - Prometna varnost 

08029001 Prometna varnost 300 € 

Opis podprograma 

Sredstva so zajeta za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

kar pomeni predvsem obveščanje javnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o policiji 

Zakon o lokalni samoupravi 

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

vzpostavitev varnega voznega reda, 

- spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te 

pojave, 

- vzpostavitev varnih šolskih poti, 

- z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, 

predvsem pa otroke. 

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

Letni cilje je v organizaciji aktivnosti v katere so vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v 

osnovnih šolah, dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa. 

40801 Svet za preventivo 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup opreme, katera je potrebna za opravljanje izpitov v 

cestnem prometu za osnovnošolce. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 14.638 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne 

politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev 

brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Program ukrepov aktivnega 

zaposlovanja, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o 

izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Program Javna dela za posamezno leto. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 14.638 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja 

novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih 

programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-

varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma 

sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in 

preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine. 

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

Glavni letni cilj je aktivna politika zaposlovanja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 Povečanje zaposljivosti 14.638 € 

Opis podprograma 

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe 

(javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju trga dela, Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Katalog 

programov javnih del, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine Sveta Ana. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela, njihova socializacija-socialna 

vključenost ter razvoj delovnih sposobnosti. 

40621 Program javnih del 7.435 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

prebivalcev (upoštevali 12,4%). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41001 Program javnih del na področju športa 7.203 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za izvajanje programa javnega dela "Izvajanje dejavnosti na področju 

športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov", v katerega bo vključena ena brezposelna 

oseba za pomoč v okviru objektov športne dvorane in igrišča z namenom nadzora nad uporabo, 

vzdrževanja in vodenje evidenc. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

S strani Zavoda za zaposlovanje je bil občini odobren program za leto 2017. Sredstva so 

načrtovana do 31.5.2016.  

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 660 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje 

programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in 

podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

V  letu 2017 se bodo izvedli vsi postopki potrebni za sprejetje Pravilnika o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja . 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno 

ohranjanje podeželja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 660 € 

Opis glavnega programa 

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

sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti ustrezno varstvo divjačine na območju občine Sveta Ana z veljavno zakonodajo. 

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

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 660 € 

Opis podprograma 

Sredstva so predvidena za izvajanje ukrepov varstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o divjadi in lovstvu 

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

Poraba sredstev v te namene. 

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

Zagotoviti oskrbo divjadi. 

41105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 660 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

se namensko porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Sveta 

Ana. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa na podlagi sprejetega odloka o porabi 

koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Izhodišče je višina koncesijske dajatve od lova v posameznem letu. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 728.724 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 

infrastrukture in vodne infrastrukture. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestne prometu, 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah, Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest, Občinski prostorski načrt 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je predvsem v novi gradnji cest ter ohranjanje že obstoječe infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

1302 Cestni promet in infrastruktura 728.724 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 

vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje 

cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in 

investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju cestnega prometa in infrastrukture je vzdrževanje občinskih cest ter 

v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 

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

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem 

prometu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 - Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13029004 - Cestna razsvetljava 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 167.844 € 

Opis podprograma 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje 

lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in 

zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, 

mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah , Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o pravilih cestnega prometa , Zakon 

o javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in 

prometni opremi na javnih cestah 

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

- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času in ob vsakem 

vremenu, 

- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je vzdrževanje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. 

41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 167.844 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo ali 

izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred 

škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Dela rednega vzdrževanja so:  

pregledniška služba,  redno vzdrževanje prometnih površin,   redno vzdrževanje bankin,  redno 

vzdrževanje odvodnjavanja,  redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije 

in opreme,  redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, redno vzdrževanje vegetacije,  

zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest,  redno vzdrževanje cestnih objektov, nadzor osnih 

obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijski ukrepi in  zimska služba. Vsakoletno 

znižamo število kilometrov makadamskih cest.  

Za tekoče vzdrževanje občinskih cest je v letu 2017 planirano 127.344 €, teh sredstev bi lahko 

bilo še znatno več, saj je vedno več cest potrebnih sanacije. Sprotno vzdrževanje je osnova za 

dolgo življenjsko dobo komunalne infrastrukture, predvsem pa neredno vzdrževanje vpliva na 

razne večje poškodbe, kot so plazovi, usadi, vdori, ki kasneje predstavljajo zelo velik strošek.  

Redno vzdrževanje JP IN LC obsega tudi zimsko vzdrževanje. Za ta namen je v letu 2017 

namenjamo 30.000 €. Dejanska poraba pa je odvisna predvsem od vremenskih razmer. Žal ima 

izvajanje zimske službe tudi negativne posledice, saj je sol eden izmed večjih sovražnikov 

cestnih materialov. 

Podprogram zajema tudi stroške odmer obstoječih občinskih cest. V letu 2017 planiramo porabo 

v višini 7.000 €.  

Za vzdrževanje gozdnih cest planiramo sredstva v višini 3.500 EUR del sredstev iz tega naslova 

dobimo povrnjenih iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 521.880 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na  proračunski postavki za rekonstrukcijo in 

modernizacijo občinskih cest, javnih poti in ne kategoriziranih cest ter za sanacijo občinskih cest 

po plazovih. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva  za investicijski nadzor, načrte in 

drugo projektno dokumentacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah  

Zakon o javnih cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 

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

povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oziroma prevoznosti cest, 

- zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije, obnove in 

preplastitve cest. 

41319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podlaga za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in gradnjo občinskih cest je ustrezna 

projektna dokumentacija (PZI, PGD, IP, DIIP, IDZ,…). Za izdelavo le-teh je v letu 2017 

planirana poraba v višini 10.000 EUR in za izdelavo revizijskih poročil 2.500 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-14-0004 

41321 Pločnik (Sveta Ana- Zg .Ščavnica) 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi vse večje frekvence sprehajalcev in števila novogradnje na tem območju, moramo  

poskrbeti za večjo varnost prometa. V proračunu za leto 2017 se planirajo sredstva za pričetek 

izgradnje pločnika. V letu 2017 je v ta namen planirana porabo v višini 100.000 EUR.  

Investicija se je začela že v letu 2016 z izgradnjo kamnitih zidov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-15-0005 

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

Načrtovana sredstva temeljijo na podlagi projektne dokumentacije. 

41327 Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-73097.840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za varnost je potrebno umiriti promet skozi naselje Sveta Ana. V letu 2017 se bo nadaljevalo z 

investicijo, ki zajema ureditev križišča na regionalni cesti R3-730 in priključni cesti JP 704 234, 

predvidena je ureditev hodnika za pešce širine 1,5 m, ob desni strani regionalne ceste in 

razširitev že obstoječega pločnika, potrebno bo urediti in dopolniti prometno signalizacijo. V ta 

namen je predvidena poraba v višini 80.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0013 

41329 Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2017) 130.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrt razvojnih programov vsebuje večletni program modernizacije in rekonstrukcije občinskih 

cest, kjer je razviden plan investicijskega vzdrževanja in gradnje. Načrt razvojnih programov je 

sestavni del proračuna. 

V letu 2017 je za namen modernizacije občinskih cest zagotovljenih 130.000 EUR. Gre za 

modernizacijo javnih poti in sicer: JP Ledinek (Rehar) 704-344, JP Zg. Ščavnica (Ajhmajer) 

704-401, JP Kremberk- Kolman 704-521 in JP Kremberk (Zalokar). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-17-0001,OB181-17-0002, OB181-17-004, OB181-17-0005, 
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41331 Sofinanciranje obnove ceste  R3-433/1288 Lenart-Trate 81.540 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveta Ana je z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisala sporazum o sofinanciranju z 

namenom ureditve oz. izgradnje odstavnega pasu za industrijsko cono Žice, ki se bo izvedla 

sočasno s preplastitvijo regionalne ceste R3-433 Lenart- Trate. Izgradnja se bo začela v letu 2017 

in končala naslednje leto. Med občino in Direkcijo RS za infrastrukturo že dalj časa potekajo 

pogovori o umiritvi prometa. V ta namen je v letu 2017 planiranih 81.540 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-17-0006 

41332 Ureditev pločnika s kolesarsko cesto 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sočasno s projektom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani izvaja zemeljska 

dela za razširitev javne poti JP 704-231. Gre za širitev ceste za 1 m in ureditev kolesarske poti. 

Kolesarska steza bo potekala od križišča JP s cesto R3 vse do lokacije čistilne naprave. V letu 

2017 je predvidena poraba v višini 50.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-17-0003 

41336 Ureditev ulice Zg. Ročica ( večstanovanjski objekt) 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z izgradnja večstanovanjskega bloka v naselju Krivi Vrh in glede na predvideno izgradnjo še 

dveh večstanovanjskih blokov je nastala potreba po ureditvi ulice v naselju. V letu 2017 je 

predvidena poraba v višini 30.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-17-0008 

41337 Ureditev ulice v novem stanovanjskem naselju Ledinek  20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 se bo uredila dostopna cesta do stanovanjskih hiš za kar načrtujemo 20.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-17-0011 

 

13029004 Cestna razsvetljava 39.000 € 

Opis podprograma 

Gre za gradnjo in vzdrževanje cestne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

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

Osvetljenost čim večjega dela občine oziroma vsaj strnjenih delov naselij in s tem preprečevanje 

vandalizma zaradi osvetljenosti naselij. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost z novimi 

varčnimi svetilkami. 

41305 Vzdrževanje JR in poraba elek. energije 39.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

znižanje porabe električne energije. Za novogradnjo in obnovo javne razsvetljave se načrtujemo 

sredstva v višini 15.000 EUR v letu 2017. Uredila se bo javna razsvetljava z izgradnjo hodnika 

ob regionalni cesti R3-730 in ureditev razsvetljave ob kolesarski stezi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB18108-0006,OB181-16-0016 

Sredstva v višini 8.000 EUR smo v drugem branju proračuna zagotovili z ostankom sredstev na 

računu iz projekta Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730.  

14 GOSPODARSTVO 468.218 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva 

potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj 

turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razvojni program občine Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega 

okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven 

tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 468.218 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 

promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega 

okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven 

tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture. 

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

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti 

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija turizma 
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 7.870 € 

Opis podprograma 

Zagotovljena so sredstva za razne prireditve, sejme in sponzorstva. 

Načrtovana so tudi sredstva za različne programe in ukrepe, ki bi na območju občine izboljšala 

promocijo in razvoj turizma. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilniki. 

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

širša prepoznavnost občine, 

- promocijske aktivnosti (zloženke, razglednice,...). 

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

Več prihodov turistov. 

41404 Pospeševanje razvoja turizma 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki Pospeševanje razvoja turizma so zajete promocijske aktivnosti oblikovanja in tiskanja 

promocijskega materiala (zloženk, brošur, letakov…) turističnih znamenitosti in atraktivnosti v 

kraju ter predstavitvenih zloženk lokalnih ponudnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje objekta, ki je kulturni spomenik 

lokalnega pomena. V njem se nahaja vinogradniški muzej in stalna razstava o življenju in delu 

Franca Postiča. Viničarija Pergarjev Vrh predstavlja turistično zanimivost v kraju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41411 Spominska soba  dr. Romanu Lestniki 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje prostora in promocijo spominske sobe, 

ki predstavlja turistično zanimivost v kraju. V spominski sobi se nahaja medicinska zbirka iz 

prve polovice 20. stoletja – gre za medicinsko opremo, ki jo je pri svojem delu uporabljal dr. 

Roman Lesnika, ki se je rodil na Kriechenbergu pri Sveti Ani. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41412 Postičevi dnevi 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo promocijske prireditve: Postičevih dnevov, ki 

zdaj že tradicionalno potekajo v jesenskem času in sicer zaradi ohranja bogate zgodovine 

vinogradništva pri Sveti Ani in v celotnih Slov. goricah. V sklopu prireditve so organizirani 

različni dogodki: trgatev, prešanje, tematsko predavanje, likovna kolonija in martinovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41413 Kmečka tržnica 370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje kmečke tržnice – osrednjega 

prireditvenega prostora in razgledne ploščadi v kraju. Prostor je namenjen tudi ponudnikom 

lokalnih dobrot in številnim drugim dogodkom, ki se odvijajo v kraju. V znesek je všteta tudi 

letna zavarovalna premija za objekt. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 460.348 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: razvoj turistične infrastrukture, investicije in 

investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti. 

41414 CB Matching tradition (SI - AT) 152.513 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S programom sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Avstrija želimo zagotoviti varstvo, 

spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine. 

Temelj sodelovanja: tradicionalna kulinarika in enologija 

Cilji sodelovanja: 

• Razviti novo turistično ponudbo v obliki blagovne znamke »Sveta Ana«, 

• Povečati privlačnost čezmejnega območja, 

• Okrepiti sodelovanje na področju varovanja naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega 

turizma, 
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• Povečati število obiskovalcev na čezmejnem območju. 

Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0001 

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

Dokument identifikacije investicijskega projekta. 

41415 Escape (SI-HU) 112.058 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S programom  sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Madžarska želimo povečati privlačnost 

območja preko diverzifikacije in čezmejnega povezovanja na področju trajnostnega turizma, 

varovanja kulturne in naravne dediščine ter razvoja skupnih (čezmejnih) turističnih produktov in 

storitev.  

Temelj sodelovanja: drugačnost v preteklosti in sedanjosti 

Cilji sodelovanja: 

• Povečati privlačnost čezmejnega območja, 

• Okrepiti sodelovanje na področju varovanja kulturne dediščine in trajnostnega turizma, 

• Izboljšati dostopnost do kulturne dediščine, 

• Dvigniti lokalno osveščenost o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine, 

• Povečati raznovrstnost ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev, 

• Razvoj sodobnih komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe. 

Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0002 

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

Dokument identifikacije investicijskega projekta. 

41416 Detox (SI-HR) 140.778 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška je namenjen razvoju trajnostnega, 

varnega in živahnega obmejnega območja, s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, 

mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot in koristi ljudi, ki živijo in delajo ali 

obiskujejo območje. 

Temelj sodelovanja: kulturna dediščina 

Cilji sodelovanja: 

• Varovanje, obnavljanje in ohranjanje registrirane kulturne dediščine manjšega obsega, 

vključno z obveznim razvojem vsebin za pametno uporabo in trajnostno upravljanje dediščine 

(npr. obnova tradicionalnih etnografskih stavb za potrebe lokalnih muzejev, učnih poti, ipd.) 

Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0003 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dokument identifikacije investicijskega projekta. 

41418 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru ukrepa se bo pripravljala investicijska, projektna in druga dokumentacija za morebitne 

prijave na razpise čezmejnega sodelovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezujejo na projekt. 

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

41419 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe
 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe (vzdrževalna dela in 

oprema). Degustacijski prostor bo služil kot »pomožni prostor« vinoteki, namenjen pa bo 

promociji kulinarične in enološke kulture ter trženju podeželskih produktov iz lokalnega okolja. 

Urejen prostor bo predstavljal pomemben korak k dvigu prepoznavnosti kraja. Urejen bo na 

način, da bo omogočal tudi manjše tematske dogodke in izobraževalne delavnice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 376.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za 

izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varstva okolja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izboljšanje stanja okolja; izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja; ureditev 

čiščenja odpadnih voda; 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 376.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za 

zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje 

kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba 

obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega 
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ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne 

učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za 

doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju 

obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, 

odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih 

virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše 

obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi 

kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 

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

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 

odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno 

vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe 

nevarnih snovi. Potrebno bo upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in 

zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. 

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.500 € 

Opis podprograma 

15029001 Zbiranje in ravnanje u odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za 

odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, 

odškodnine (rente) za komunalno deponijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave 

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

Strokovno in kvalitetno izvajanje javne gospodarske službe - odvoz odpadkov na območju 

občine. 

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

Kvaliteten in strokoven odvoz odpadkov. 

41513 Stroški izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se stroški strokovne pomoči pri izvedbi javnega razpisa za dodelitev koncesije na 

področju odvoza komunalnih odpadkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ker do realizacije plačila v letu 2016 verjetno ne bo prišlo, smo načrtovali plačilo v letu 2017. 
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 375.000 € 

Opis podprograma 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 

naprav 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave 

Zakon o vodah 

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

- zavarovanje vodotokov in podtalnice, 

- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami, 

- preprečevanja onesnaženosti okolja. 

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

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

kanalščin, meteorne kanalizacija in projekt "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani". 

41503 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 32.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

izvajalec in ob uvedbi t.i. kanalščine načrtujemo zaračunavanje le te na enak način. V to skupino  

spadajo tudi stroški za potrebe morebitnih navezav, povezav med obstoječimi sistemi 

kanalizacije. Prav tako se planirajo sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih ČN v višini 

12.000 EUR za leto 2017. Sredstva se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Za zmanjšanje 

sredstev smo se odločili glede na realizacijo iz preteklega leta. Načrtujemo sredstva za položitev 

kanalizacijskih priključkov v višini 15.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0045, OB181-14-0005 

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

Razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izgradnjo individualnih malih čistilnih naprav. 

41509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 6.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno upravljanje in tekoče 

vzdrževanje. V ta namen namenimo 6.380 EUR v letu 2017. Znotraj tega so zajeti stroški vode, 

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

intervencijskih vzdrževalnih del in posegov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta . 
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41510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 300.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveta Ana je že v letu 2016 izvedla javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo projekta - 

investicije "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Sveti Ani". V letu 2017 se bo nadaljevala 

izgradnja 2. faze. V letu 2017 je predvidena poraba v višini 300.000 EUR. S projektom bomo 

prebivalcem naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. 

Predvidena je izgradnja cca 10.000 m cevovoda fekalne kanalizacije in čistilne naprave 1.300 

PE. ČN je locirana v k.o. Zg. Ročica. Investicija je delno sofinanciran s strani Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu ZOF.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0047 

41511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda 32.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovani so stroški  okoljske dajatve in omrežnine za kanalščino. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 4.620 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno upravljanje in tekoče 

vzdrževanje. V ta namen namenimo 4.620 EUR v letu 2017. Znotraj tega so zajeti stroški vode, 

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

intervencijskih vzdrževalnih del in posegov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 453.216 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve 

v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski prostorski načrti 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbude stanovanjske gradnje 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 37.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 

urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema za 

gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za 

gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter 

izvajanje in sprotno prilagajanje posameznih programov. 

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

V letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske 

opreme ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16029003 Prostorsko načrtovanje 37.000 € 

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za prostorske dokumente občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, 

ulic in stavb. 

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema 

posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske 

ureditve. 

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

Letni cilj je izvedba in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. 

41610 Prostorski dokumenti občine 37.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveta Ana je v letu 2004 sprejela obsežnejše spremembe in dopolnitve svojega 

prostorskega plana. Z namenom, da se zagotovijo dodatne površine za potencialne dolgoročne 

razvojne potrebe različnih pravnih in fizičnih oseb in na podlagi zakonskih obvez je občina k 

pričela s pripravo novega prostorskega akta, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju. 

Postopek se je začel s sprejetjem Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Sveta 
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Ana, s katerim se je določil način in potek priprave Občinskega prostorskega načrta občine Sveta 

Ana (v nadaljevanju OPN). Načrtujejo se sredstva za spremembo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za center Sveta Ana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-15-0004, OB1481-16-0006 

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

V  letu 2016 bodo izdelane Strokovne podlage za poselitev, v letu 2017  se bo postopek 

nadaljeval in se predvidoma končal v letu 2018 s sprejemom OPN na Občinskem svetu. Po 

izdelanih strokovnih podlagah za poselitev se postopek nadaljuje s pripravo prikaza stanja 

prostora in stališča do pobud, pripravo osnutka, pridobitvijo smernic nosilcev urejanja prostora, 

analizo smernic, pripravo dopolnjenega osnutka, pripravo okoljskega poročila v postopku 

celovite presoje vplivov na okolje, javno razgrnitvijo z javno obravnavo, ureditvijo in proučitvijo 

pripomb, pripravo predloga, pridobitvijo mnenj nosilcev urejanja prostora, ugotovitvijo 

usklajenosti, sprejemom na občinskem svetu in objavo v uradnem glasilu. 

1603 Komunalna dejavnost 27.900 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje 

pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge 

komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode in s 

tem varčevanje potencialni vodnih zalog na tem območju, skrb za naravno okolje kar je 

povezano tudi z varčevanjem vodnih virov, dolgoročna skrb za zdravje in počutje občanov 

(izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev), dolgoročno znižanje stroškov rednega 

vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov, izboljšanje pogojev za gospodarski in 

turistični razvoj občine. 

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

Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo; zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost 

oskrbe, vodne količine); zmanjšanje izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju in 

s tem posredno varčevanje pitne vode; zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo; 

izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode; odprava tveganj izpostavljenosti 

prebivalstva  pesticidom ali nitratom v pitni vodi; zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s 

pitno vodo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039003  Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039001 Oskrba z vodo 11.200 € 

Opis podprograma 

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno 

mrežo) 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in 

izdelkov, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik za določitev 

vodovarstvenega območja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. 

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

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov za zagotavljanje neoporečne pitne vode. 

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

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno z hidrantno mrežo). 

41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 11.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so načrtovana sredstva za izgradnjo vodovodnih cevovodov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0007 

16039003 Objekti za rekreacijo 5.200 € 

Opis podprograma 

16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov, gradnja in investicijsko 

vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o urejanju prostora 

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

- vzpostavitev urejenost športnih površin. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je možnost koriščenja športnih površin. 

41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 5.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za vzdrževanje športnih igrišč  in sredstva za manjša investicijsko 

vzdrževalna dela na igriščih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0065 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

16039004 Praznično urejanje naselij 6.500 € 

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za urejanje okolice, kjer v glavnem gre za prednovoletno okraševanje 

centra. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o urejanju prostora 

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

Okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter 

zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini. 

41617 Prednovoletna okrasitev 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za obešanje in snemanje praznične (božične) javne razsvetljave v naselju 

Sveta Ana in Lokavec. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se na navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 5.000 € 

41618 Stroški komunalne dejavnosti 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za nakup urbane opreme za ureditev centra Svete Ane in Lokavca ter 

sprehajalnih poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 251.395 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko 

gradnjo, spodbujanje stanovanje gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stanovanj za mlade družine. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059001 – Podpora individualni gradnji, 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje, 

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju. 
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16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 250.775 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih 

stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih stanovanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Stanovanjski zakon. 

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

Spodbujanje stanovanjske gradnje in s tem zagotoviti stanovanja mladim družinam. 

41611 Spodbujanje stanovanjske gradnje 250.775 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina načrtuje nakup štirih stanovanj. Za tri stanovanja v mansardi dvanajst stanovanjskega 

objekta, katerega gradnja poteka in bo predvidoma končan v letu 2017, je občina že sklenila 

pogodbo z investitorjem. Del kupnine v višini 100.000 € je občina  poravnala v letu 2016, 

preostanke v višini 110.817 € sledi v letu 2017. 

Načrtujemo še nakup enega stanovanja, preko Stanovanjskega sklada RS pri katerem je možno 

pridobiti 50 % sofinanciranja, kar pomeni v našem primeru pridobitev dveh stanovanj od katerih 

je eno last občine eno pa v last Stanovanjskega sklada RS. Občina ima razpolagalno pravico za 

obe stanovanji pod pogojem, da ju odda v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih 

stanovanj v najem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0067 

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

Javni razpis in sklenitev pogodbe. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 620 € 

Opis podprograma 

16059003 Drugi programi na stanovanjem področju : upravljanje in vzdrževanje neprofitnih 

stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 

zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah. 

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

Vlaganja v občinska stanovanja z namenom ohranjanja kvalitete oziroma izboljšanja življenjskih 

pogojev najemnikov občinskih stanovanj. 

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

V skladu z letnim programom in razpoložljivimi sredstvi zagotoviti obnove stanovanj in plačilo 

stroškov upravljanja stanovanj. 

41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 620 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje stroške vzdrževanja in upravljanja stanovanj v lasti občine. Občina ima v 

lasti dve stanovanji. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Tekoče vzdrževanje občinske lastnine. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna 136.921 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti 

občine) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z 

zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, 

služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč 

(gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte. 

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s 

stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

občine. Letni kazalec pa  predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi 

zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške 

storitve, i.d.). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 65.000 € 

Opis podprograma 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč 

(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon 

o ohranjanju narave, Zakon o javnih financah. 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje 

v urejenem okolju. 

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s 

stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine 

za leto 2017. Letni kazalec pa  predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s 

stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, 

odvetniške storitve, i.d.). 
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41608 Stroški urejanja zemljišč 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območje zazidalnega naselja Lokavec zajema 26 stavbnih zemljišč namenjenih gradnji 

samostojnih hiš in grajeno javno dobro namenjeno gradnji prometne ter ostale gospodarske javne 

infrastrukture. Predvidena komunalna oprema zajema: javno razsvetljavo,  ureditev ceste z 

odvodnjavanjem in ureditvijo drenažnega sistema in pločnika ter vodovodno omrežje z 

zagotovitvijo sanitarno pitne vode s hišnimi priključki na parcelo uporabnika. Padavinska in 

komunalna kanalizacija sta na območju že izgrajeni. Komunalna oprema se bo gradila po 

projektu, ki ga je izdela družba Projekta inženering Ptuj d.o.o..  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0069, OB181-07-0070,OB181-07-0081 

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

Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. 

16069002 Nakup zemljišč 71.921 € 

Opis podprograma 

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v 

primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih financah, 

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

Odkupi zemljišč po planu za določene projekte. 

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

Uresničiti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. 

41609 Nakupi zemljišč 71.921 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega 

premoženja občine in sicer plačilo drugega dela kupnine za zemljišče 5/21 k.o. Krivi Vrh (lovski 

dom) nakup zemljišč na parc. št. 59/5 k.o. Zg. Ročica, parc .št. 109 k.o. Zg. Ročica, parc. št. 

103/1,104/1 in 100/6 vse k.o. Zg. Ročica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0071 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 28.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju 

primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne 

programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razvojni program občine 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 - Primarno zdravstvo 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 28.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno 

zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za 

izvajanje mrliško ogledne službe. 

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

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 26.000 € 

Opis podprograma 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na 

področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

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

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva. 

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

Izvajanje zakonskih obveznosti 

41703 Prisp.za obvez. zdrva. zav. 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za 

brezposelne osebe, ki jih je v povprečju med 45 in 55 oseb mesečno. Prispevek trenutno znaša 

30,81 EUR/osebo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 
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17079002 Mrliško ogledna služba 2.000 € 

Opis podprograma 

17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe za umrle osebe s 

stalnim prebivališčem pred smrtjo na območju občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti. 

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

Izvajanje obveznosti v skladu z zakonskimi določili. 

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

Izvajanje zakonskih obveznosti. 

41701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov mrliško ogledne službe izvajalcem mrliških ogledov - 

zdravstveni dom Lenart oz. tisti, kjer je oseba nazadnje stanovala. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 150.204 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe 

kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, 

verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo, Nacionalni program športa v Republiki 

Sloveniji, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov 

društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno, 

mladinsko in društveno dejavnost 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 - Programi v kulturi 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

1805 -Šport in prostočasne aktivnosti 
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1803 Programi v kulturi 58.304 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, 

založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno 

dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnosti,  zagotoviti pogoje za dejavnost 

in razvoj ljubiteljske kulture 

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

Zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarke dejavnosti o zagotoviti pogoje za dejavnost 

ljubiteljske kulture. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 28.304 € 

Opis podprograma 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, 

bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih. 

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

Ohraniti oziroma povišati raven bralne kulture. 

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

Zagotavljane knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice. 

41801 Javni zavod - knjižnica Lenart 28.304 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart so zagotovljena sredstva za 

delovanje Knjižnice Lenart glede na število prebivalcev v občini Sveta Ana (Knjižnico Lenart 

financirajo vse občine na območju UE Lenart). V pogodbi so zajeti tudi stroški financiranja 

izposojevalnice (knjižnica) Sveta Ana 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi predloženega finančnega načrta knjižnice. 
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18039003 Ljubiteljska kultura 6.593 € 

Opis podprograma 

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

občini in kulturnih prireditev. Prav tako se planirajo sredstva z sofinanciranje programa Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Zakon o društvih 

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

- pomoč pri uresničitvi programa kulturnih društev, 

-  s sofinanciranjem kulturnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi. 

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

Povečati interes za vključevanje v dejavnost kulture. 

41803 Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti, društva 6.593 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Lenart 

in sicer za sofinanciranje udeležb kulturnih društev in kulturnih skupin, ki delujejo v Občini 

Sveta Ana na območnih, regijskih, državnih revijah in prireditvah ter sofinanciranje udeležb 

vodij in članov kulturnih skupin iz Občine Sveta Ana na izobraževalnih oblikah na področju 

ljubiteljske kulture. 

V postavko so vključena tudi sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje javnih 

kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana. Sofinancirajo se vse oblike ustvarjanja, 

posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju: 

• književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske dejavnosti, varstva kulturne 

dediščine, razstavne in knjižne dejavnosti ter založništva,         

• mednarodno kulturno sodelovanje, 

• raziskovalna dejavnost s področja kulture, 

• posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno umetniških 

dogodkov na nekomercialni in neprofitni osnovi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 6.000 € 

Opis podprograma 

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

sofinanciranje glasil. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- informiranje občanov in občank. 

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

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

občankam. 

41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za izdajo lokalnega časopisa Anine novice, kateri je namenjen 

informiranju občanov o vsakoletnih občinskih razpisih. Časopis izide 1x letno. Brezplačno ga 

prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Strošek zajema tisk in oblikovanje časopisa ter poštne 

stroške. Vsebino Aninih novic pripravi občinska uprava. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41828 Izdaja medobčinskega časopisa 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje izdajanja lokalnega informativnega 

časopisa Ovtarjeve novice, ki ga izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice kot mesečnik in ga 

brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območje UE Lenart, razen na območju Občine 

Cerkvenjak, ki časopisa ne sofinancira. Prispevek občine pokriva stroške tiska in oblikovanja, 

izplačila avtorskih honorarjev, stroške distribucije časopisa ter stroške poštnine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

18039005 Drugi programi v kulturi 17.800 € 

Opis podprograma 

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

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

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj kulture. 

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

Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali kulturno dejavnost v občini. 

41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 12.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovani obratovalni stroški kulturno turističnega centra Sveta Ana . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

41834 Sofinanciranje kulturne dediščine    5.000 € 

V rebalansu se načrtujejo sredstva za sofinanciranje  izgradnje večnamenske stavbe pri Župniji Sveta 

Ana. 

1804 Podpora posebnim skupinam 5.000 € 

Opis glavnega programa 

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

zvez in organizaciji na podlagi razpisa. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja 

in druženja občanov. 

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

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000 € 

Opis podprograma 

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

društva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o 

društvih. 

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

- pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja 

občanov. 

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

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov. 

41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis) 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov 

in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana. V okviru razpisa se sofinancirajo programi in 

projekti društev, zvez, klubov, združenj… ki niso predmet drugih razpisov (kulturnih, 

športnih…), a so v javnem interesu občine ter soustvarjajo in bogatijo kakovost ter pestrost 

življenja v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti 86.507 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje 

programov na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter 

odraslih. 

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

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 

18059001 Programi športa 86.507 € 

Opis podprograma 

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in 

organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, 

strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska 

mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni 

šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje 

športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine 

športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih 

objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 

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

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter 

odraslih. 

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

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih. 

41812 Sofinanciranje programov športa 4.557 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov, ki bodo na javnem 

razpisu kandidirali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sveta 

Ana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 
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41818 Investicije v športne objekte-športna dvorana 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje športne dvorane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-11-0014 

41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 8.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za obratovalne stroške  in stroške tekočega vzdrževanja objekta športna 

dvorana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

 

41831 Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani 15.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za ureditev prostora pri športni dvorani, katerega bo občina oddajala v 

najem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-12-0001 

41833 Ureditev športno rekreacijskega centra 57.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za celostno ureditev športno rekreacijskega centra in s 

tem možnost za številne športne aktivnosti, adrenalinske športe, razvoj športnega turizma ter 

zagotovitev ustreznih športnih površin za potrebe izvajanja športne vzgoje v šoli in vrtcu ter širši 

okolici. 

Cilj projekta je celostno zaključiti športno rekreacijski center pri Sveti Ani: 

 Izgradnja ploščadi z upornim zidom, 

 Izgradnja igrišča za odbojko na mivki, 

 Izgradnja balinarske steze, 

 Izgradnja tenis igrišča, 

 Izgradnja ruskega kegljišča, 

 Izgradnja zip-line vrvi, 

 Ureditev plezalne stene, 

 Nakup športne opreme in rekvizitov. 

 Dvig ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o zdravem načinu življenja, preživljanju časa 

v naravi, manjši uporabi prevoznih sredstev, 

 vzpodbuditi zdrav in aktiven način življenja ter medgeneracijsko druženje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0008 

19 IZOBRAŽEVANJE 654.958 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 

osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega 

izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa osnovne šole in programa za 

predšolske otroke. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

1906 - Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 530.384 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje 

vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole in programa za 

predšolske otroke. 

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

Uspešno opravljeni programi predšolskega varstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 – Vrtci 

19029001 Vrtci 530.384 € 

Opis podprograma 

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in 

plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja 

in vzdrževanje vrtcev. 



 

223 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o 

oblikovanju cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca. 

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

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca. 

41901 Plačila vrtcu 339.584 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike med plačili staršev in polno 

ekonomsko ceno vrtca za vrtec Sveta Ana in Lokavec.  Prav tako so načrtovana sredstva za 

novoletno obdaritev otrok in financiranje nakupa opreme za en oddelek vrtca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0086 

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

Finančni načrt vrtca. 

41908 Dozidava vrtca Sveta Ana 151.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na letošnji vpis otrok v vrtec se ugotavlja, da  potrebne površine za varstvo in vzgojo otrok  

v  6 oddelkih glede na obstoječe zmogljivosti vrtca pri Sveti Ani ne zadoščajo, saj manjkata dve 

igralnici ter večje sanitarije. Ker potrebnih kapacitet vrtec za dodatne oddelke nima, koristi 

učilnice osnovne šole, kar v bodoče pomeni prostorsko stisko v šoli. 

Na osnovi navedenega se načrtuje dozidava k že obstoječemu vrtcu, za kar je v proračunu 

predvidenih v letu 2017 150.000,00 € in v letu 2018  219.295,00 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0014 

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

Projektna dokumentacija. 

41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine39.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov drugih vrtcev, v katerih so 

vključeni otroci iz občine Sveta Ana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Trenutno obiskuje 13 otrok vrtec zunaj matične občine 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 81.574 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje 

osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v 

primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje 

obveznega in razširjenega programa. 

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

Glavni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 - Osnovno šolstvo 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo 81.574 € 

Opis podprograma 

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih 

šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo 

vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni 

šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o 

izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon lokalni samoupravi. 

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

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole. 

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

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole. 

41902 OŠ - materialni stroški 63.446 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za zagotavljanje sredstev za materialne stroške v osnovni šoli, ki se šoli 

dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza 

odpadkov, ogrevanja, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v 

mesečnih deležih. V letu 2017 se bodo dodatno namenila sredstva za nakup knjig za šolsko 

knjižnico v višini 500 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 
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41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju 492 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

medobčinskih in državnih tekmovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt 

41904 OŠ - dodatne dejavnosti 5.476 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

vozačev je organizirano glede na urnik in šolski prevozov otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 2.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za energetsko spremljanje in poročanje o stroških porabe energentov na 

OŠ in vrtcu. Prav tako se načrtujejo sredstva za nakup računalnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-181-07-0086 

41914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih  osnovne šole 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za manjša investicijsko vzdrževalna dela v šoli, katere bo plačala občina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-11-0001 

41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane 5.210 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se stroški, ki se nanaša na koriščenje športne dvorane v času izvajanja pouka za 

osnovno šolo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

1906 Pomoči šolajočim 43.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, 

štipendije in študijske pomoči. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, zmanjševati razlike med 

učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega 

zavoda v skladu z veljavno zakonodajo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069004 - Študijske pomoči 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 43.000 € 

Opis podprograma 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa 

šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja 

bivanja v osnovno šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon lokalni 

samoupravi. 

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

Zagotavljane sredstev za prevoz učencev v osnovno šolo, zagotavljanje sredstev za prehrano  in 

za šole v naravi učencem, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja. 

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

Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega 

zavoda v skladu z veljavno zakonodajo. 

41907 Regresiranje prevozov v šolo 43.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za zagotavljanje sredstev za plačilo šolskih prevozov za učence v OŠ 

Sveta Ana. Šolske prevoze trenutno izvaja izvajalec Tajhman d.o.o., ki ima veljavno pogodbo do 

30.6.2017. Nov izvajalec bo izbran preko javnega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

20 SOCIALNO VARSTVO 172.932 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema 

socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: 

družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih 

oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
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2002 Varstvo otrok in družine 7.835 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Spodbujanje povečanega števila rojstev in s tem rast prebivalstva. 

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

Postopno povečevanje števila rojstev. Kazalec doseganja ciljev je spremljanje števila rojstev. 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 7.835 € 

Opis podprograma 

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, 

gradnje in vzdrževanje materinskih domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini . 

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

Postopno povečevanje števila rojstev. 

42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka 5.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za novorojence. 

Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je 150 € . Starši imajo možnost izbire glede 

dodelitve te spodbude in sicer se jim lahko nakaže na njihov TRR, lahko pa se odločijo, da pri 

PBS odprejo hrčkovo hranilno knjižico in se ta spodbuda nakaže na HK. V tem primeru jim PBS 

nakaže dodatnih 30,00 €, kot novemu komitentu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

42003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva  za  plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih občanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

42004 Svetovalni centri v pomoč družini 1.535 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

centra, se opravi na podlagi napotitve otroka s strani osnovne šole. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 165.097 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje 

programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, 

institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim 

skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva. 

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

Cilji: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, 

mladostnikov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

20049003 - Socialno varstvo starih 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049001 Centri za socialno delo 14.957 € 

Opis podprograma 

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, 

programe za Rome in rejnike...) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 

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

Zagotavljanje izvajanja nalog CSD Lenart za občane Občine Sveta Ana in izvajanje programov 

CSD Lenart za občane, potrebne socialne pomoči (pomoč družini na domu, pomoč starejšim na 

domu in druge oblike socialne pomoč). 

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

Razvijanje programov v okviru CSD Lenart. 

42005 CSD Lenart - socialna oskrba na domu 12.884 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Preko CSD Lenart se izvaja program pomoči družini na domu, v katerega je vključena ena oseba. 

Ta program se izvaja za tri občine: Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana.  Občina je dolžna v 

skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno 

varstvenih storitev izvajati programe pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da 

so deležni pomoči na domu  pri vsakodnevnih opravilih (kuhanje, čiščenje, pospravljanje). Na ta 

način nekatere starejše osebe zaradi te pomoči ostanejo dlje časa doma in ne gredo v domove za 

ostarele, kar bi bil za občino bistveno večji strošek. Ta oblika pomoči ne predstavlja obremenitve 

premoženja upravičencev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 
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42006 Delovanje CSD Lenart 2.073 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s pogodbo se financirajo naloge CSD Lenart, kot to določa Zakon o socialnem varstvu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

20049002 Socialno varstvo invalidov 34.250 € 

Opis podprograma 

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih 

centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

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

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva. 

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

Letni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva. 

42011 Financiranje družinskih pomočnikov 34.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za izplačila družinskim pomočnikom (trenutno financiramo tri , od 1.6. 

dalje pa štiri). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

 

20049003 Socialno varstvo starih 112.000 € 

Opis podprograma 

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih 

zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o socialnem varstvu 

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

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih. 

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

Letni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih. 



 

230 

 

42009 Financiranje domskega varstva 112.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele in 

za plačilo oskrbnine varovancem invalidnih ustanov. Trenutno je v teh ustanovah 13 varovancev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.000 € 

Opis podprograma 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne 

ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč 

za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

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

Letni cilj je pomagati materialno ogroženim osebam. 

42010 Pomoč pri uporabi stanovanja 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za izplačilo subvencije za tržno najemnino družini s stalnim 

prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo 

izda CSD Lenart. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.890 € 

Opis podprograma 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami 

(sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za 

pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o humanitarnih organizacijah, Pogodbe. 

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

Dolgoročni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s 

področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno 

prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov in drugih. 

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

Letni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja 

socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas. 
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42007 Sofinanciranje  delovanja OZ RK Lenart 2.890 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za financiranje nalog Območne organizacije RK Lenart, v okviru katere 

deluje KO RK Sveta Ana in Lokavec. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri so določene 

naloge, ki so predmet sofinanciranja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

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

Finančni načrt organizacije. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim 

dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Sklenjena pogodba za najem dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 1.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz 

naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 

financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

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

Čim bolj ugodno financiranje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 1.500 € 

Opis podprograma 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače 

zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 

odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od 

kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Odplačati najet kredit v predvidenih rokih. 

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

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti. 

42201 Odplačila zadolževanja 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za odplačilo obresti od kratkoročnega in  dolgoročnega kredita.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 16.676 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za 

odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, 

močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 

bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne 

rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 

proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področje je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev 

za intervencije primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 11.676 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 

nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski 

plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 

človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 

ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti cim 

hitrejšo odpravo posledic. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finance pogoje za cim hitrejše posredovanje in cim 

večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri 
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doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za 

odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. 

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna 

sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 

23029001 Rezerva občine 11.676 € 

Opis podprograma 

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah 

oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je 

intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska 

rezerva deluje kot proračunski sklad. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim 

večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri 

doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za 

odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. 

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna 

sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. 

42301 Rezerva za naravne nesreče 11.676 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so načrtovana sredstva za naravne nesreče, ki se izločajo v proračunski sklad za 

naravne nesreče. Porabljajo se v skladu s potrebami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

2303 Splošna proračunska rezervacija 5.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile 

predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna. 

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih 

ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v 

skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 

odhodkov. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 5.000 € 

Opis podprograma 

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu. 

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

Zagotavljane stabilnosti občine. 

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

Nemoteno opravljane nalog občine. 

42302 Splošna proračunska rezervacija 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 

zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 

načrtovati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

 

41 REŽIJSKI OBRAT  8 8 . 7 2 3  €  

40613 Stroški dela režijskega obrata 16.232 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za plačo režijskega delavca in so načrtovana so v skladu z Dogovorom o 

ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, kateri 

narekuje da se s 1. 9. 2016 uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 

1. 6. 2012. 

40630 Stroški dela upravnika športne dvorane     8.157 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zapisnikom o opravljenem inšpekcijskem nadzoru je treba opravljanje del in nalog v 

športni dvorani zagotoviti v okviru rednega opravljanja del in nalog upravnika športne dvorane. 

Trenutno smo zadevo reševale preko izvajanja programa javnih del, kar pa v bodoče ne bo več 

mogoče, saj gre za opravljanje rednih del in nalog v popoldanskem času med tednom in za 

vikend, ko je športna dvorana na razpolago vsem zainteresiranim uporabnikom v naši občini pa 

tudi širše. V skladu z navedenim načrtujemo s 1.6.2017 zaposlitev ene osebe za nedoločen čas.   

40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 3.170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se stroški za nemoteno uporabo službenega avtomobila kateri zajemajo: zavarovanje, 

plačilo pristojbine za registracijo vozila, goriva in vzdrževanja. 
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40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V režijskem obratu se tekom leta pojavi potreba po zamenjavi opreme/orodja za urejanje okolja, 

zato se v letu 2017 načrtujejo sredstva v višini 1.000 €. 

40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 1.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za službene obleke, telefonske stroške, stroške prevoza delavca  in tekoče 

vzdrževanje opreme. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 46.454 € 

40617 Program javnih del 46.454 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v letu 2017 se načrtujemo sredstva za izvajanje programa javnih del (II. stopnja) na 

področju urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 2.000 € 

41318 Urejanje občinskih cest 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za stroške manjših tekočih vzdrževalnih del na javnih občinskih cestah kot so: krpanje 

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

drugih cestnih teles. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000 € 

41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na  postavki se načrtujejo  stroški vzdrževanja pokopališča Sveta Ana in Evangeličanskega 

pokopališča. 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA   

40 OBČINSKA UPRAVA  1 6 6 . 6 6 7  €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 166.667 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim 

dolgom na občinski ravni. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Sklenjena pogodba za najem dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 166.667 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz 

naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 

financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

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

Čim bolj ugodno financiranje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 166.667 € 

Opis podprograma 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače 

zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 

odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od 

kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin 

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

Odplačati najet kredit v predvidenih rokih. 

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

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti. 

42201 Odplačila zadolževanja 166.667 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za odplačilo glavnice in obresti  dolgoročnega kredita. Prav tako so 

načrtovana sredstva vračila kratkoročnega likvidnostnega kredita, katerega namerava občina 

najeti za financiranje čezmejnih projektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.300 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 13.300 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 13.300 € 

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo 2.000 € 

Namen in cilj 

Načrtujejo se sredstva za nakup arhivskih omar. Novo pisarniško pohištvo se nabavlja v tistem 

obsegu, ki je nujno potrebno s tem se nadomešča dotrajano pohištvo.  

Stanje projekta 

    Na čakanju.  

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje 2.800 € 

Namen in cilj 

Načrtuje se zamenjava dotrajanih tiskalnikov.  

Stanje projekta 

Na čakanju.  

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema 300 € 

Namen in cilj 

Načrtujejo se sredstva za nakup dotrajanih mobilnih telefonov. 

Stanje projekta 

Na čakanju.  

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema 2.000 € 

Namen in cilj 

V letu 2017 se načrtuje nakup spletne aplikacije PISO Pokopališče. Ta aplikacija omogoča vse 

potrebno za vodenje evidence grobov in najemnikov ter za obračun najemnin. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje 1.000 € 

Namen in cilj 

Namen je zagotoviti sredstva za nakup opreme za čiščenje v režijskem obratu v primeru 

zamenjave dotrajane opreme.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 
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OB181-07-0010 Nakup avdiovizualne opreme 700 € 

Namen in cilj 

Za potrebe nemotenega delovanja avdiovizualne opreme v kulturnem domu bomo namenili 700 

EUR. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-09-0002 Ureditev občinskih prostorov 2.500 € 

Namen in cilj 

Za potrebe manjših investicijskih del na občinski zgradbi. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 31.542 € 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 31.542 € 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 31.542 € 

OB181-07-0008 Nakup vozila 13.000 € 

Namen in cilj 

Za potrebe izvajanja gasilskih intervencij se zagotavljajo sredstva za nakup vozila GVGP-1, Ford 

Transit 350 L2H1. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost 17.086 € 

Namen in cilj 

Zbrana sredstva požarne takse bodo namenila za nakup vozila GVGP-1.  

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje 1.456 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za nakup gasilske opreme. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 542.380 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 542.380 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 519.380 € 

OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste, križišča, pločniki) 10.000 € 

Namen in cilj 

Podlaga za izvedbo projektov je ustrezna projektna dokumentacija (PZI, PGD, IP, DIIP, 

IDZ,…). Za izdelavo le-teh je v letu 2017 planirana poraba v višini 10.000 € . 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-15-0005 Pločnik Sveta Ana -Zg. Ščavnica 100.000 € 

Namen in cilj 

V proračunu za leto 2017 se planirajo sredstva za pričetek izgradnje pločnika. V letu 2017 je v ta 

namen planirana porabo v višini 100.000 EUR.  Investicija se je začela že v letu 2016 z izgradnjo 

kamnitih zidov. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-730 97.840€ 

Namen in cilj 

Investicija zajema ureditev križišča na regionalni cesti R3-730 in priključni cesti JP 704 234, 

predvidena je ureditev hodnika za pešce širine 1,5 m, ob desni strani regionalne ceste in 

razširitev že obstoječega pločnika, potrebno bo urediti in dopolniti prometno signalizacijo. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB181-17-0001 JP Ledinek (Rehar) 704-344 50.000 € 

Namen in cilj 

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo 

tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 500 m. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

 

OB181-17-0002 JP Zg. Ščavnica (Ajhmajer) 704-401 45.000 € 

Namen in cilj 

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo 

tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 450 m. 
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Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-17-0003 Pločnik in kolesarska cesta (Zg. Ročica) 50.000 € 

Namen in cilj 

Občina sočasno s projektom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani izvaja zemeljska 

dela za razširitev javne poti JP 704-231. Gre za širitev ceste za 1 m in ureditev kolesarske poti. 

Kolesarska steza bo potekala od križišča JP s cesto R3 vse do lokacije čistilne naprave. V letu 

2017 je predvidena poraba v višini 50.000 €. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB181-17-0004 JP Kremberk - Kolman 704-521 25.000 € 

Namen in cilj 

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo 

tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 250 m. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-17-0005 JP Kremberk (Zalokar) 10.000 € 

Namen in cilj 

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo 

tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 100 m. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-17-0006 Obnova R3-433/1288 Lenart - Trate 81.540 € 

Namen in cilj 

Občina Sveta Ana je z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisala sporazum o sofinanciranju z 

namenom ureditve oz. izgradnje odstavnega pasu za industrijsko cono Žice, ki se bo izvedla 

sočasno s preplastitvijo regionalne ceste R3-433 Lenart- Trate. Izgradnja se bo začela v letu 2017 

in končala naslednje leto. Med občino in Direkcijo RS za infrastrukturo že dalj časa potekajo 

pogovori o umiritvi prometa. V ta namen je v letu 2017 planiranih 81.540 EUR. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB181-17-0008 Ureditev ulice Zg. Ročica (večstanovanjski objekt)30.000 

€ 

Namen in cilj 

Z izgradnja večstanovanjskega bloka v naselju Krivi Vrh in glede na predvideno izgradnjo še 

dveh večstanovanjskih blokov je nastala potreba po ureditvi ulice v naselju. V letu 2017 je 

predvidena poraba v višini 30.000 EUR 

Stanje projekta 

Na čakanju. 
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OB181-17-0011 Ureditev ulice v novem stanovanjskem naselju 

Ledinek  20.000 € 

Namen in cilj 

V rebalansu se načrtujejo sredstva za izgradnjo dovozne ceste do stanovanjskih hiš na tem 

območju. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

13029004 Cestna razsvetljava 23.000 € 

OB181-08-0006 Cestna razsvetljava (obnove) 3.000 € 

Namen in cilj 

Določen je prioritetni vrstni red ob upoštevanju zahteve, da se ob novogradnjah izvaja tudi 

zamenjava obstoječih, neustreznih svetilk in s tem znižanje porabe električne energije. Za 

obnovo javne razsvetljave se načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR v letu 2017.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja) 20.000 € 

Namen in cilj 

Uredila se bo javna razsvetljava z izgradnjo hodnika za pešce ob regionalni cesti R3-730 in 

ureditev razsvetljave ob kolesarski stezi. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

14 GOSPODARSTVO 450.348 € 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 450.348 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 450.348 € 

OB181-16-0001 CB Matching tradition (SI-AT) 152.513 € 

Namen in cilj 

Cilji sodelovanja: 

• Razviti novo turistično ponudbo v obliki blagovne znamke »Sveta Ana«, 

• Povečati privlačnost čezmejnega območja, 

• Okrepiti sodelovanje na področju varovanja naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega 

turizma, 

• Povečati število obiskovalcev na čezmejnem območju. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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OB181-16-0002 Escape (SI-HU) 112.058 € 

Namen in cilj 

Cilji sodelovanja: 

• Povečati privlačnost čezmejnega območja, 

• Okrepiti sodelovanje na področju varovanja kulturne dediščine in trajnostnega turizma, 

• Izboljšati dostopnost do kulturne dediščine, 

• Dvigniti lokalno osveščenost o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine, 

• Povečati raznovrstnost ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev, 

• Razvoj sodobnih komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB181-16-0003 Detox (SI-HR) 140.778 € 

Namen in cilj 

Cilji sodelovanja: 

• Varovanje, obnavljanje in ohranjanje registrirane kulturne dediščine manjšega obsega, 

vključno z obveznim razvojem vsebin za pametno uporabo in trajnostno upravljanje dediščine 

(npr. obnova tradicionalnih etnografskih stavb za potrebe lokalnih muzejev, učnih poti, ipd.) 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB181-17-0007 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru 

občinske stavbe 45.000 € 

Namen in cilj 

Degustacijski prostor bo služil kot »pomožni prostor« vinoteki, namenjen pa bo promociji 

kulinarične in enološke kulture ter trženju podeželskih produktov iz lokalnega okolja. Urejen 

prostor bo predstavljal pomemben korak k dvigu prepoznavnosti kraja. Urejen bo na način, da bo 

omogočal tudi manjše tematske dogodke in izobraževalne delavnice. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 327.000 € 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 327.000 € 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 327.000 € 

OB181-07-0045 Izgradnja malih ČN-sofinanciranje 12.000 € 

Namen in cilj 

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih ČN v višini 12.000 € za leto 

2017. Sredstva se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.  
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Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

OB181-14-0005 Izgradnja kanalizacijskih priključkov  15.000 € 

Namen in cilj 

Z izgradnjo kanalizacije na območju Zg. Ročice, Krivega Vrha, Kremberka se bo možno v 

letošnjem letu priključit na kanalizacijsko omrežje. Zato se v rebalansu načrtujejo sredstva v 

višini 15.000 eur.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani300.000 € 

Namen in cilj 

Občina Sveta Ana je že v letu 2016 izvedla javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo projekta - 

investicije "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Sveti Ani". V letu 2017 se bo nadaljevala 

izgradnja 2. faze. V letu 2017 je predvidena poraba v višini 300.000 EUR. S projektom bomo 

prebivalcem naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. 

Predvidena je izgradnja cca 10.000 m cevovoda fekalne kanalizacije in čistilne naprave 1.300 

PE. ČN je locirana v k.o. Zg. Ročica. Investicija je delno sofinanciran s strani Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu ZOF.  

 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 444.696 € 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 37.000 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 37.000 € 

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana 37.000 € 

Namen in cilj 

V  letu 2016 bodo izdelane Strokovne podlage za poselitev, v letu 2017  se bo postopek 

nadaljeval in se predvidoma končal v letu 2018 s sprejemom OPN na Občinskem svetu. Po 

izdelanih strokovnih podlagah za poselitev se postopek nadaljuje s pripravo prikaza stanja 

prostora in stališča do pobud, pripravo osnutka, pridobitvijo smernic nosilcev urejanja prostora, 

analizo smernic, pripravo dopolnjenega osnutka, pripravo okoljskega poročila v postopku 

celovite presoje vplivov na okolje, javno razgrnitvijo z javno obravnavo, ureditvijo in proučitvijo 

pripomb, pripravo predloga, pridobitvijo mnenj nosilcev urejanja prostora, ugotovitvijo 

usklajenosti, sprejemom na občinskem svetu in objavo v uradnem glasilu. 

Stanje projekta 

V pripravi. 
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OB181-16-0006 Sprememba OPPN center Sveta Ana 7.000 € 

Namen in cilj 

V rebalansu se načrtujejo sredstva za izdelavo spremembe občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za center Svete Ane. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

 

1603 Komunalna dejavnost 13.000 € 

16039001 Oskrba z vodo 10.000 € 

OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastrukture 10.000 € 

Namen in cilj 

Načrtujejo se sredstva za položitev vodovodnih cevovodov.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 

16039003 Objekti za rekreacijo 3.000 € 

OB181-07-0065 Vzdrževanje športnih igrišč 3.000 € 

Namen in cilj 

Za namen vzdrževanja igrišča z umetno travo se v letu 2017 namenijo sredstva v višini 3.000 €. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 250.775 € 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 250.775 € 

OB181-07-0067 Večstanovanjska stavba 250.775 € 

Namen in cilj 

Občina načrtuje nakup štirih stanovanj v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna 143.921 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 72.000 € 

OB181-07-0069 Komunalna oprema stavbnih zemljišč Sveta Ana20.000 € 

Namen in cilj 

Namen je nadaljnja ureditev občinskih zemljišč s komunalno opremo . 



 

246 

 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-07-0070 Komunalna oprema stavbnih zemljišč Lokavec 30.000 € 

Namen in cilj 

Predvidena komunalna oprema zajema: javno razsvetljavo, ureditev ceste z odvodnjavanjem in 

ureditvijo drenažnega sistema in pločnika ter vodovodno omrežje z zagotovitvijo sanitarno pitne 

vode s hišnimi priključki na parcelo uporabnika. Padavinska in komunalna kanalizacija sta na 

območju že izgrajeni.  

Stanje projekta 

V izvajanju  

OB181-07-0073 PD za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč5.000 € 

Namen in cilj 

Za nadaljnjo ureditev zazidljivih območij s komunalno opremo se namenijo sredstva za 

projektno dokumentacijo. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-07-0081 Geodetske storitve 17.000 € 

Namen in cilj 

Za ureditev mej na občinskih zemljiščih se zagotovijo sredstva za odmero cest in zemljišč. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

16069002 Nakup zemljišč 71.921 € 

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo 71.921 € 

Namen in cilj 

Plačilo drugega dela kupnine za zemljišče 5/21 k.o. Krivi Vrh (lovski dom) in nakup zemljišč 

parc. št. 59/5 k.o. Zg. Ročica parc .št. 109 k.o. Zg. Ročica, parc. št. 103/1,104/1 in 100/6 vse k.o. 

Zg. Ročica. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 84.500 € 

1803 Programi v kulturi 3.000 € 

18039005 Drugi programi v kulturi 3.000 € 

OB181-16-0012 Investicijsko vzdrževanje KTC 3.000 € 

Namen in cilj 

Načrtujejo se sredstva za manjša vzdrževalna dela na kulturno turističnem centru. 
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Stanje projekta 

Na čakanju. 

 

OB181-17-0009 Ozvočenje  3.000 € 

Namen in cilj 

Načrtujejo se sredstva za nakup ozvočenja. Ozvočenje bo namenjeno za vse javne prireditve 

(kulturne, turistične,…). Predračunska vrednost opreme je 6.535 EUR. Financiranje se bo 

izvedlo v letu 2017 in 2018. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-17-0012 Večnamenski objekt Župnija Sv. Ana  5.000 € 

Namen in cilj 

Občina bo sofinancirala izgradnjo večnamenskega objekta pri Župniji Sv. Ana. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 73.500 € 

18059001 Programi športa 26.000 € 

OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 1.000 € 

Namen in cilj 

Načrtujejo se sredstva za manjša vzdrževalna dela. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-16-0008 Ureditev športno rekreacijskega centra 57.000 € 

Namen in cilj 

Cilj projekta je celostno zaključiti športno rekreacijski center pri Sveti Ani: 

 Izgradnja ploščadi z upornim zidom, 

 Izgradnja igrišča za odbojko na mivki, 

 Izgradnja balinarske steze, 

 Izgradnja tenis igrišča, 

 Izgradnja ruskega kegljišča, 

 Izgradnja zip-line vrvi, 

 Ureditev plezalne stene, 

 Nakup športne opreme in rekvizitov. 

 Dvig ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o zdravem načinu življenja, preživljanju časa 

v naravi, manjši uporabi prevoznih sredstev, 
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 vzpodbuditi zdrav in aktiven način življenja ter medgeneracijsko druženje. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

19 IZOBRAŽEVANJE 159.050 € 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 159.050 € 

19029001 Vrtci 151.000 € 

OB181-16-0014 Dozidava vrtca Sveta Ana 151.000 € 

Namen in cilj 

Namen tega projekta je dograditev dveh igralnic k obstoječem vrtcu, zaradi povečanja potrebe 

vrtca in sicer za dva oddelka s spremljajočimi prostori in povezovalnim hodnikom.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 5.500 € 

19039001 Osnovno šolstvo 5.500 € 

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 1.500 € 

Namen in cilj 

Izboljšanje možnosti izvajanja šolskih aktivnosti, lažji dostop učencem do novih vsebin, novi 

učni pristopi, po programu OŠ in vrtec Sv. Ana. 

Stanje projekta 

V izvajanju  

OB181-11-0001 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne 

šole 4.000 € 

Namen in cilj 

Namen je ohraniti objekte v dobrem stanju, zato letno namenimo sredstva za manjše nabave 

opreme, investicijsko vzdrževalna dela (pleskanje, obnova parketa,…), po programu osnovne 

šole. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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20 SOCIALNO VARSTVO 6.000 € 

2002 Varstvo otrok in družine 5.000 € 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 5.000 € 

OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka 5.000 € 

Namen in cilj 

Namen je dodeliti sredstva kot finančna spodbuda za novorojenca in s tem povečati nataliteto v 

občini. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je 150 € . Starši imajo možnost izbire 

glede dodelitve te spodbude in sicer se jim lahko nakaže na njihov TRR, lahko pa se odločijo, da 

pri PBS odprejo hrčkovo hranilno knjižico in se ta spodbuda nakaže na HK. V tem primeru jim 

PBS nakaže dodatnih 30,00 €, kot novemu komitentu. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.000 € 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.000 € 

OB181-13-0011 Subvencija stanarin 1.000 € 

Namen in cilj 

Namen je subvencionirati tržno najemnino družini s stalnim prebivališčem na našem območju. 

Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo izda CSD Lenart. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

 

 

Pripravil: 

Občinska uprava 
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                   8        

OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 

 
 
Številka: 60302-04/2016 
Datum:  12.04.2017 

 
 
 
 

 
 
 

PREDLOG SKLEPA  
O POTRDITVI DOKUMENTA 

 IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
(DIIP)  

 

DOZIDAVA VRTCA SVETA  
 
 
 
 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL:  PROPLUS d.o.o. Maribor,  Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 

27/16) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10, MUV 06/14) je občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji  13. redni seji dne, 12.04.2017 sprejel  naslednji sklep: 
 

1. potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt: 
DOZIDAVA VRTCA SVETA ANA, kot je  predložen. 

 
 

2. pooblasti se  župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe 
projekta za potrebe javnega razpisa. 
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                                                                                                                  PREDLOG 
 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 

27/16) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10, MUV 06/14) je občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji  13. redni seji dne, 12.04.2017  sprejel  naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 

1. Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt: 
DOZIDAVA     VRTCA SVETA ANA, kot je  predložen. 

 
 

2. Pooblasti se  župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe  
                projekta za potrebe javnega razpisa. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Številka: 60302-04/2016 
Datum:   12.04.2017 
 
 

 

                                                                                              
                                                                                                        župan 
                                                                                              Občine Sveta Ana 
                                                                                                    Silvo SLAČEK dipl. ekon, ing.gr. 
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Gradivo bo posredovano naknadno 
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 

 

 
Številka:  12209-04/2017 
Datum:    12.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREDLOG  SKLEPA 
O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA 

DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU ZA UPORABNIKA ZA LETO 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine  Sveta Ana  
 
GRADIVO PRIPRAVILA: Center za socialno delo Lenart 
                                       Občinska uprava  Sveta Ana 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Uradni list RS, št. 39/10,  107/10, MUV 06/14) in 37. 
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 

št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 
2017 (Ur. list RS št. 04/17) se sprejme sklep  o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
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pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu za uporabnika za leto 2017, kot je 
predložen. 

 
 
 

PREDLOG 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Uradni list RS, št. 39/10,  107/10, MUV 06/14) in 37. 
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 

št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,  5/09, 06/12), Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 
2017 (Ur. list RS št. 04/17)  je Občinski svet Občine Sveta Ana na  13. redni  seji, dne 
12.04.2017 sprejel 
 
 
 

S K L E P 
 

O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČI  DRUŽINI NA 
DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU ZA UPORABNIKA ZA LETO 2017 

 
 
 

1. člen 
 

Občinski Svet Občine Sveta Ana daje soglasje k ekonomski  ceni storitve pomoči 
družini na domu - socialna oskrba na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center 
za socialno delo Lenart v višini 16,52 € na efektivno uro.  

 
 

2. člen 
 

 
Cena storitve za uporabnika (cena storitve izvajalca, zmanjšana za subvencijo občine) 
znaša od 01. marca 2017 do 31. maja  2017 2,81 € na uro  
 
 

3. člen 
 

Cena storitve za uporabnika (cena storitve izvajalca, zmanjšana za subvencijo občine 
znaša  od 01. junija 2017 dalje 3,50 € na uro. 
 
 

4. člen 
 

Sklep začne veljati  z dnem sprejetja, uporablja pa se od 01.03.2017. 
 
 
 
 
Številka: 12209-04/2017 
Datum:   12.04.2017 
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                                                                                                        župan 
                                                                                              Občine Sveta Ana 
                                                                                                    Silvo SLAČEK dipl. ekon, ing.gr. 

                                                                                                             
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Center za socialno delo Lenart izvaja navedeni program  na podlagi Pogodbe o izvajanju javne 
socialno varstvene storitve pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu, ki so jo s 
CSD Lenart sklenile občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana.  
Pogodba določa, da občine zagotavljajo vsaka v enakem deležu sredstva za izvajanje tega 
programa.  

 

V skladu s 40. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

(Pravilnik) in v skladu z Rastjo elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2017 (Ur. l. RS, 

št. 4/17)  je Center za socialno delo Lenart kot izvajalec predmetne storitve poslal vlogo za izdajo 

soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu kot socialna oskrba na domu. 

 

Predlog nove  ekonomske cene socialne oskrbe za leto 2017 je izračunan na podlagi 12. in 17. 

člena Pravilnika, izhajajoč  iz dejanskih plačnih razredov delavcev skladno z veljavno Kolektivno 

pogodbo za javni sektor in Kolektivno pogodbo za dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, 

upoštevajoč nove vrednosti regresa za letni dopust za leto 2017 in nove vrednosti premij 

dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. 

 

Stroške storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu sestavljajo: 

1. stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, 

2. stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in 

3. stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov. 

 

Cena storitve pomoči družini na domu je preračunana na 110 efektivnih ur v skladu s 6 čl. 

Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.  

 

Pri stroških strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora je upoštevan normativ 1 strokovni 

delavec na vsakih 200 upravičencev ter za vodenje storitve in koordiniranje 0,5 strokovnega 

delavca na vsakih 20 neposrednih izvajalcev.  

 

Za Občino Benedikt, Občino Cerkvenjak in Občino Sveta Ana je izračun po zgornjih normativih 

0,15 strokovnega delavca. Glede na pogodbo se delež strokovnega delavca in stroškov delijo 

po naslednjih deležih: 

 

 

 

delež 

delež 

strokovnega 

delavca na 

občino 

 

stroški vodenja po 

občinah za leto 2017 

 

stroški vodenja po 

občinah za leto 2016 

INDEKS 

2017*100/2016 

Občina Benedikt 1/3 0,04 114,13 EUR 112,87 EUR 101,1 

Občina 

Cerkvenjak 
1/3 0,05 142,67 EUR 141,09 EUR 101,1 

Občina Sv. Ana 1/3 0,06 171,21 EUR 169,30 EUR 101,1 

 1 0,15 428,01 EUR 423,26 EUR 101,1 



 256 

 

 

Stroški vodenja pomoči na domu za Občino Sveta Ana znašajo 171,21 EUR. Glede na preteklo 

leto 2016 so se povečali za 1,1 % oz. za 1,91EUR mesečno.  

Razlog povečanja stroškov vodenja je v povišanju regresa za letni dopust za leto 2017 in premij 

dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. 

 

Predlog cene storitve pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu za 2 oskrbovalki je 

3.206,31 EUR mesečno za vse  tri občine skupaj.  

 

Obveznost po občinah je naslednja: 

 

 

 
Delež LETO 2017 Leto 2016 

Indeks 

2017*100/2016 

Občina Benedikt 1/3 1.068,77 EUR 1.044,51 EUR 102,3 

Občina Cerkvenjak 1/3 1.068,77 EUR 1.044,51 EUR 102,3 

Občina Sveta Ana 1/3 1.068,77 EUR 1.044,51 EUR 102,3 

SKUPAJ 1 3.206,31 EUR 3.133,53 EUR 102,3 

 

 

Glede na izračunan indeks se bo obveznost občin povečala za 2,3 % oz. za 72,78 EUR 

mesečno.  

 

Stroški neposredne socialne oskrbe uporabnikov za Občino Sveta Ana znašajo 1.068,77 EUR 

mesečno in so glede na preteklo leto 2016 višji za 24,26 EUR oz. za 2,3 %. 

 

Na podlagi 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

daje soglasje k ceni storitve pristojni upravni organ občine, za katero izvajalec izvaja storitev. 

 

Ekonomska cena znaša 16,52 EUR in je od zadnje uskladitve višja za 2,2 %. 

 

CSD Lenart predlaga, da se cena  s  01.03.2017 za uporabnika ne povečuje in ostane 2,81 

EUR ter da znaša subvencija občine k polni ceni storitve pomoči družini na domu v 

deležu 82,6 %.  

 

 

PRIMERJAVA CEN V LETU 2017 IN 2016: 

 

 
Leto 2016 (zadnja 

uskladitev) 
Delež v % Leto 2017 Delež v % 

INDEKS 

2017*100/2016 

Povprečni mesečni 

stroški 
16,17 EUR 100 % 16,52 EUR 100 % 102,2 

Subvencija iz proračuna 

občine na mesec 
13,36 EUR 82,6 % 13,71 EUR 83,0 % 102,6 

Subvencija iz proračuna 

RS na mesec 
0,00 EUR 0,00 % 0,00 EUR 0,0 % / 

Razlika v EUR na 2,81 EUR 17,4 % 2,81 EUR 17,0 % 100 
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mesec (cena za 

uporabnika/uro) 

 

 

CSD Lenart predlaga, da se cena  s 01.06.2017 za uporabnika  poveča za 0,69 EUR  oz. za 

24,6% in tako znaša 3,50 EUR ter da znaša subvencija občine k polni ceni storitve pomoči 

družini na domu v deležu 78,8 %.  

 

 

PRIMERJAVA CEN V LETU 2017: 

 

 
Uskladitev s 

01.03.2017 
Delež v % 

Uskladitev s 

01.06.2017 
Delež v % 

Povprečni mesečni 

stroški 
16,52 EUR 100 % 16,52 EUR 100 % 

Subvencija iz proračuna 

občine na mesec 
13,71 EUR 83,0 % 13,02 EUR 78,8 % 

Subvencija iz proračuna 

RS na mesec 
0,00 EUR 0,00 % 0,00 EUR 0,0 % 

Razlika v EUR na 

mesec (cena za 

uporabnika/uro) 

2,81 EUR 17,0 % 3,50 EUR 21,2 % 

 

 

 

Storitev pomoč družini na domu  predstavlja pomemben element socialne politike, ki ima 

največji pomen v tem, da nadomešča potrebo po institucionalnem varstvu. S tem bistveno 

vpliva na kakovost življenja naših uporabnikov v jeseni življenja. 

Zaradi vse splošne družbene situacije in s tem posledično nižjega materialnega standarda 

starejših oseb se predlaga, da občina še naprej dodatno subvencionira storitev pomoč družini 

na domu tako da ostane cena za uporabnika sprejemljiva. 
 
Trenutno veljavna cena efektivne ure s strani izvajalca je za uporabnike  2,81 € .Uporabniki teh 
storitev jo vplačajo v proračun na podlagi obračuna dejansko opravljenih ur, v kolikor niso na 
podlagi izkazanih dohodkov opravičeni plačila. 
  
V naši občini  navedene storitve koristi sedem (7) uporabnikov, od tega je eden oproščen 
plačila, kar znaša 189,68 € mesečno. 
 
V skladu z navedenim se predlaga Občinskemu svetu Občine Sveta Ana, da sprejme sklep o 
soglasju k cenam socialnovarstvenih storitev kot je predložen. 
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 

 
Številka: 67104-01/2017 
Datum:   12.04.2017 

 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG 
 letnega programa sofinanciranja  

športa v Občini Sveta Ana v letu 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), 5. člena 
Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini sveta Ana (Ur. l. RS št. 18/06), ter 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10,107/10, MUV 06/14)   Občinski svet Občine 
Sveta Ana na 13.  redni seji, dne  12.04.2017  sprejme predlog letnega programa 
sofinanciranja športa v Občini sveta Ana za leto 2017, kot je predložen. 
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                                                                                                                    PREDLOG 
 
 
Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), 5. člena 
Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini sveta Ana (Ur. l. RS št. 18/06), ter 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10, MUV 06/14)   Občinski svet Občine 
Sveta Ana na 13.  redni seji, dne  12.04.2017  sprejme  
 
 

 
LETNI PROGRAM  SOFINANCIRANJA 

ŠPORTA V OBČINI SVETA ANA ZA LETO 2017 
 

 
 
I  - UVOD 
 
Z letnim programom sofinanciranja športa (LPŠ) lokalna skupnost odloči, katere vsebine 
in programe bo sofinancirala v proračunskem letu.  Na občinskem svetu sprejeti letni 
program športa predstavlja osnovo za razpis.  
 
II  -  IZHODIŠČA IN USMERITVE 
 
Nacionalni program športa (NPŠ) opredeljuje uresničevanje javnega interesa v športu. 
NPŠ določa: 
- izhodišča in usmeritve športa, 
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki se financirajo ali 

sofinancirajo iz javnih sredstev, 
- razvojne in strokovne naloge v športu, 
- upravljanje športa, 
- okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih programov.   
 
Izvajanje nacionalnega programa športa v lokalni skupnosti se določi z  letnim 
programom športa. Letni program športa v občini Sveta Ana določa programe športa, ki 
se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo 
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu občine Sveta Ana.  
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z LPŠ, lokalna skupnost 
zagotavlja javna sredstva za financiranje ali sofinanciranje naslednjih vsebin: 
- programi za otroke in mladino 
- športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
- športno rekreativni programi za vse 
- programi kakovostnega športa 
- programi vrhunskega športa 
- šport invalidov 
- programi izobraževanja na področju športa 
- promocija športa in športne prireditve 
- priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem 
- športni objekti in oprema 
 
Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu v Občini Sveta Ana so: 
- športno društvo s sedežem v občini Sveta Ana, 
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- Osnovna šola Sveta Ana 
 
Za izvajanje LPŠ je, skladno s 7. členom Zakona o športu Občinski svet  Občine Sveta 
Ana sprejel podrobnejša merila za vrednotenje in izbor programov športa v občini Sveta 
Ana. 
 
Sredstva za investicije v športne objekte in investicijsko vzdrževanje se določijo kot 
posebna postavka v občinskem proračunu. 
 
Tako bo občina v letu 2017: 
 

1. posvetila posebno pozornost programom (interesnim in tekmovalnim) za otroke 
mladino in odrasle, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja 
prostega časa  

2. omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse programe in vse 
izvajalce športa v občini  

3. sofinancirala izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra kot so šolnine, 
tečaji, seminarji 

4. sofinancirala promocijo športne rekreacije, športno rekreativna tekmovanja, 
promoviranje športne dejavnosti, organizacijo odmevnejših športnih prireditev, 

5. namenila sredstva za nakup nove in dotrajane  opreme, ki je potrebna za 
izvajanje športa. 

. 
 
III – CILJI 
 
A – na področju športne vzgoje 
 

 uresničevati javni interes na področju športa, 

 zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje predšolskih 
otrok, šoloobveznih otrok in mladine in omogočiti udeležbo šoloobveznih otrok na 
šolskih športnih tekmovanjih, na občinskem, področnem in državnem nivoju, 

 zagotoviti stabilno sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in s tem vključevanje čim večjega 
števila mladih v programe redne in organizirane vadbe, 

 zagotoviti pogoje za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov v športu. 
 
B – na področju športne rekreacije 
 

 povečati število redno sodelujočih v programih športne rekreacije, 

 omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov. 
 
C – na področju kakovostnega športa 
 

 vsem klubom in društvom ter posameznikom – izvajalcem športa, ki izpolnjujejo 
pogoje omogočiti sodelovanje v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez, 

 izvajalcem športa, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti 
sofinanciranje  uporabe športnih objektov. 

 
D – na področju vrhunskega športa 
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 pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri 
sofinanciranju njihovih programov in s tem vrhunskim športnikom omogočiti čim 
boljše pogoje za delo.  

 
 
E – pri razvojnih in strokovnih nalogah  
 

 zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za 
delo v športu, 

 zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev v občini.  
 
F – na področju športnih objektov 
 

 zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za organizirane programe športa, 
 
 
IV - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2017 
 
 
V letu 2017 se pričakuje enako število pogodbenih izvajalcev športa. Višina 
razpoložljivih sredstev znaša 4.557,00 €. Vrednost točke  znaša  19,8130 €. 
 
Za uresničevanja zgoraj navedenih ciljev se bo v letu 2017 iz občinskega proračuna 
sofinanciralo izvajanje naslednjih programov športa: 
 

A. PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO 
 
Programi interesne vadbe za predšolske otroke 

- tečaj plavanja 
skupina se oblikuje za največ 20. Otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira do10 ur 
strokovnega kadra in stroški najema objekta 

- 60 ur športnih dejavnosti 
Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem 
vadbenega objekta za skupino in strokovni kader 
 
Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke 

- Nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih 
Iz občinskega proračuna se financirajo sodniški stroški, stroški najema objekta, medalje 
za posameznike, ki se uvrstijo od 1. do 3. mesta,  stroški zdravniške službe, če jo 
zahteva narava panoge (večja verjetnost poškodb) 

- 80 urni redni programi 
Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem 
vadbenega prostora za skupino in vadbeni kader. 
 

B. ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI ZA VSE 
- športno rekreativna tekmovanja  

iz občinskega proračuna se sofinancira medalje za uvrstitev od 1. do 3. mesta, pri 
ekipnih tekmovanjih pokali za uvrstitev od 1. do 3. mesta 
 

C. PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU ŠPORTA 
Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra, kot so šolnine, tečaji 
in seminarji 
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D. PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
- Promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične 

promocije Občine Sveta Ana 
- Sodelovanje s športnimi dejavnostmi ob občinskem prazniku občine 

Sveta Ana 
- Organizacija odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana, s katerimi 

se občina predstavi v širšem slovenskem prostoru 
Organizatorju športne prireditve se zagotavlja sofinanciranje najema objekta, 
propagandnega materiala, priznaj in pokalov ter drugih stroškov. 
 

E. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA 
- nakup nove opreme 
- zamenjava dotrajane opreme 
Sredstva se namenijo za nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje športa in 
zamenjavo dotrajane opreme (mreže, žoge, vrvi… 
 
Letni program sofinanciranja posameznih programov športa je finančno ovrednoten na 
podlagi  točkovnika iz Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta 
Ana. Višina sofinanciranja posameznih programov je razvidna iz tabelarne priloge 
letnega programa sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana v letu 2017. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                             
Številka: 67104-01/2017 
Datum:  12.04.2017                                                  
 
 
 
                                                                                                                Silvo SLAČEK, dipl.ekon.,ing.gr.  

                                                                                                                                                    župan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 263 

 
 
 
                                                     
                                                                                                
                                                                                                                   PRILOGA 
 

 
 

Letni program sofinanciranja 
športa v Občini Sveta Ana v letu 2017 

 
 

 
     

ŠT. PROGRAM ŠPORTA AKTIVNOST TOČKE € 

     

1. 
PROGRAMI ZA OTROKE 
IN MLADINO    

A 
Programi interesne vadbe za 
predšolske otroke Tečaji plavanja 2 39,63 

  60 ur športnih dejavnosti 9 178,32 

     

B 
Programi interesne vadbe za 
šoloobvezne otroke 

Nastopi na občinskih, regijskih 
in državnih tekmovanjih 2 39,63 

  80 urni redni programi 38 752,89 

     

2. 
ŠPORTNO REKREATIVNI 
PROGRAMI ZA VSE    

  
Športno rekreativna 
tekmovanja Športno rekreativna tekmovanja 28 554,76 

 
     

3. 
PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU 
ŠPORTA   

  

Izobraževanje in 
usposabljanje strokovnega 
kadra Šolnine, tečaji in seminarji 20 396,26 

     

4. PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE PRIREDITVE   

 A 

Promoviranje športne 
dejavnosti kot sestavnega 
dela tur. promocije občine 

najem objekta, propagandnega 
materiala,  34 673,64 

 B 

Sodelovanje s športnimi 
dejavnosti na občinskem 
prazniku 

priznanja in pokali, ter drugi 
stroški 19 376,45 

 C 
Organizacija odmevnejših 
športnih prireditev   25 495,33 

     

5. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN 
OPREMA    

  Investicijsko vzdrževanje Nakup nove opreme 38 752,89 

    Zamenjava dotrajane opreme 15 297,20 
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 SKUPAJ   230 4.557 

 VREDNOST TOČKE    19,8130 

 
                                                             

 
 
 

Obrazložitev: 
 

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03),  5. člena 

Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana (Ur. list RS št. 18/06) morajo 
lokalne skupnosti sprejeti letne programe sofinanciranja programov športa. 
 
V  proračunu Občine je za leto 2017 predvideno 4.557,00 € za programe športa v Občini sveta 
Ana. 
 
Komisija za šport se je sestala 15.03.2017 in pripravila predlog letnega programa sofinanciranja 
športa v Občini Sveta Ana za leto 2017 v skladu z višino predvidenih sredstev v proračunu za 
leto 2017.  
 
Navedeni predlog  se predlaga Občinskemu svetu v potrditev. 
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        11 
OBČINA SVETA ANA 

       Občinski svet 

            
     
Številka: 37101-2/2017  
Datum: 4. 4. 2017 
 
 
 

 
PREDLOG 

 
SKLEPA O 

UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO 
 
 

 v katastrski občini 510 SPODNJI DRAŽEN VRH    
 

- parcela 617/17 (ID 6674524) v izmeri 25 m2  
- parcela 617/6 (ID 6674526) v izmeri 327 m2 

 

 v katastrski občini 509 ZGORNJA ŠČAVNICA  
 

- parcela 1017/2 (ID 6525858) v izmeri 20 m2 
- parcela 195/25 (ID 6679894) v izmeri 74 m2 
- parcela 999/12 (ID 6679570) v izmeri 2219 m2 
- parcela 999/15 (ID 6679568) v izmeri 8 m2 
- parcela 1023/4 (ID 6679585) v izmeri 37 m2 
- parcela 198/13 (ID 6679902) v izmeri 11 
- parcela 195/24 (ID 6679896) v izmeri 3 m2 
- parcela 194/15 (ID 6679886)  v izmeri 5 m2 

 
 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-
1) in  6. ter 15. člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 
6/2014) se sprejme sklep, kot je predložen. 
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Predlog 

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-
1) in 6. in 15. člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 
6/2014),  je občinski svet Občine Sveta Ana na svoji ….. redni seji, dne ……………..2017 
sprejel 

 

S K L E P 
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro na nepremičninah: 

 

 v katastrski občini 510 SPODNJI DRAŽEN VRH    
 
- parcela 617/17 (ID 6674524) v izmeri 25 m2  
- parcela 617/6 (ID 6674526) v izmeri 327 m2 

 

 v katastrski občini 509 ZGORNJA ŠČAVNICA  
 

- parcela 1017/2 (ID 6525858) v izmeri 20 m2 
- parcela 195/25 (ID 6679894) v izmeri 74 m2 
- parcela 999/12 (ID 6679570) v izmeri 2219 m2 
- parcela 999/15 (ID 6679568) v izmeri 8 m2 
- parcela 1023/4 (ID 6679585) v izmeri 37 m2 
- parcela 198/13 (ID 6679902) v izmeri 11 
- parcela 195/24 (ID 6679896) v izmeri 3 m2 
- parcela 194/15 (ID 6679886)  v izmeri 5 m2 
 

vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega 
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote. 
 

2. člen 
 

Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda odločbo o 
ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. člena tega sklepa.  
 

3. člen  
 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

Številka: 37101-2/2017 
Sveta Ana v Slov. gor., dne ………….. 2017 

                      
                                                                
 

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

     
 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
 

Zemljišča v k. o. 510 SPODNJI DRAŽEN VRH parcela 617/17, parcela 617/6, v k. o. 509 
ZGORNJA ŠČAVNICA parcela 1017/2, parcela 195/25, parcela 999/12, parcela 999/15, parcela 
1023/4, parcela 198/13, parcela 195/24, parcela 194/15 so na podlagi odločbe o podelitvi 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine Sveta Ana grajeno javno dobro 
lokalnega pomena. Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi.  
 
V skladu z določili 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002 s 
spremembami)  se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena,  takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa  
pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki ji je status podelil. 

Glede na to, da predmetna zemljišča predstavljajo državno cesto Sveta Ana R3 - 730/4105 
Zgornja Ščavnica - Dražen Vrh, je potrebno urediti tudi lastništvo omenjene ceste. 

Direkcija RS za infrastrukturo ima v letošnjem letu v planu ureditev državne ceste, ki se bo 
izvajala po projektu št. 5868. Po opravljenih terenskih izmerah je ugotovljeno, da zgoraj 
navedena zemljišča v naravi dejansko predstavljajo del državne ceste.  

 

Po sprejetju sklepa bo občinska uprava občine Sveta Ana izdala ustrezno upravno odločbo, po 
pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za zgoraj 
navedena zemljišča. Z Direkcijo RS za infrastrukturo bo nato sklenjena ustrezna pogodba o 
prenosu zemljišč v last RS.    

Za podpis pogodbe je pooblaščen župan občine Sveta Ana.  

 

Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen. 

 

Pripravila: 

Renata Trajbar Kurbus  
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                                                                                                          12                    
                                               
OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka: 03202-003/2014 
Datum: 5. 4. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA  
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 




