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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, 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.  

 
Podlaga za izdelavo prej naštetih računovodskih izkazov in za izvrševanje proračuna v letu 2019 je 

naslednja zakonodaja: 

 

 Zakon o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

 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, 102/10; v nadaljevanju: Navodilo),  

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 100/15, 

84/16, 75/17, 82/18 in 79/19), 

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

nadaljevanju: ZR),   

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 

- popr., 104/10, 104/11,  86/16 in 80/19); v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih 

poročil),  

 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, 58/10, 97/12, 

100/15, 75/17 in 82/18), 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 

108/13 in 100/15). 

Pri pripravi proračuna za leto 2019 smo izhajali iz ocen realizacije proračuna za preteklo leto tako na 

prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani.  

Skladno s 17. členom ZJF je Ministrstvo za finance obvestilo občine o temeljnih ekonomskih 

izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna. Osnova za pripravo predloga proračuna 

za leto 2019 je bila Jesenska napoved gospodarskih gibanj (september 2017) in Pomladanska napoved 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
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gospodarskih gibanj (marec 2018) Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

(UMAR).  

Proračun Občine Sveta Ana za leto 2019 je bil sprejet na 22. redni seji občinskega sveta, dne 7. 11. 

2018, objavljen pa je bil dne 09.11.2018 v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 28/2018. Občinski 

svet Občine Sveta Ana je na 3. redni seji, dne 21. 3. 2019 sprejel Odlok o rebalansu proračuna za leto 

2019 (MUV št. 7/2019) in na 5. redni seji, dne 25. 9. 2019 sprejel še drugi Odlok o rebalansu proračuna 

Občine Sveta Ana za leto 2019 (MUV/18/2019). Med letom pa so bile narejene tudi prerazporeditve 

sredstev med postavkami. 

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. 

 

Neposredni uporabniki proračuna moramo predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko in 

poslovno poročilo, na AJPES, do zadnjega dneva v mesecu februarju za preteklo leto. Na osnovi 

računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan pripravil predlog 

Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Ana za leto 2019.  

 

Župan daje predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Ana v sprejem Občinskemu svetu. O 

sprejemu Zaključnega računa občine bo župan obvestil Ministrstvo za finance, najkasneje v 30. dneh 

po njegovem sprejemu. 
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2. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA  

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 

76/16 – odl. US), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 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 9.reni seji dne 27. maja 2020 sprejel  

 

ZAKLJUČNI RAČUN  

PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2019 

 

1. člen 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2019. 

 

2. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2019 izkazuje: 

 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   

KONTO NAZIV ZNESEK V EUR 

   

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.489.412 

   

 Tekoči prihodki (70+71) 2.085.426 

70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.761.037 

700 Davki na dohodek in dobiček            1.631.980 

703 Davki na premoženje 82.319 

704 Domači davki na blago in storitve                45.735                   

706 Drugi davki 1.003 

   

71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)  324.388              

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 32.613      

711 Takse in pristojbine                   3.730  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
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712 Globe in denarne kazni 880      

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 79.554                     

714 Drugi nedavčni prihodki 207.611     

   

72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 81.355 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 42.200 

721 Prihodki od prodaje zalog                        0        

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  

 

39.155 

 

73 Prejete donacije (730+731) 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

   

74 Transferni prihodki (740+741) 322.631 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 297.614 

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU 25.017 

   

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.699.901 

   

40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 762.911 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 246.316 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 41.972 

402 Izdatki za blago in storitve                469.948     

403 Plačila domačih obresti 0  

409 Rezerve 4.675                          

   

41 Tekoči transferi  (410+411+412+413)                723.604 

410 Subvencije 0                        

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                530.143      

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 32.998     

413 Drugi tekoči domači transferi                160.463 

   

42 Investicijski odhodki (420) 1.170.393 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.170.393 

   

43 Investicijski transferi (430) 42.993 

430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 32.280 
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431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

 

10.713                         

   

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI 

            PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
-210.489 

 

   

   

 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 113.200 

   

50 Zadolževanje (500) 113.200 

500 Domače zadolževanje 113.200 

   

 VIII. ODPLAČILO DOLGA  89.706 

   

55 Odplačilo dolga (550) 89.706 

550 Odplačilo domačega dolga 89.706 
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 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

(I. +IV. +VII. –II.-V.-VIII.) 

    -

186.995 

 

   

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
 

23.495 

   

 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) 210.489 

   

 XII.  SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 

PRETEKLEGA LETA 

199.997 

 

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

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

zaključnega računa.  

3. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2019 se objavi na spletni strni občine in v 

Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.   

 

 

Številka: 41001-01/2019 

Datum: 27.05.2020 

 

 
        ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

             Silvo Slaček 
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3. POSLOVNO POROČILO OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2019 

 

3.1. PREDSTAVITEV OBČINE 

 
Pravna oseba: Občina Sveta Ana 

Naslov pravne osebe: Sv. Ana v Slov. goricah 17 

Pošta: 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah 

Matična številka: 1332074000 

ID štev. za DDV:SI59385081 

Šifra uporabnika:76805 

Šifra dejavnosti: 84.110 

Dejavnost: Lokalna skupnost 

Velikost občine: 37,2 km 2 

Odgovorna oseba (župan): Silvo Slaček, dipl.ekon.,inž.gr. 

Grb občine:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

E-naslov: obcina@sv-ana.si 

 

 
Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji del občine 

s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija. Na gričevnatih slemenih 

v poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 m in na površini 37,2 km2 

razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi 

Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, 

Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so 

predvsem travniki in njive. Tudi Občina Sveta Ana je preživela različna zgodovinsko - politična 

obdobja. Cesarska oblast na Dunaju je leta 1850 razglasila sedanje vasi za občine. Kraljevina Srbov, 

Hrvatov in Slovencev je v letu 1934 združila tedanje majhne občine v Občino Sv. Ana v Slov. goricah, 

ki je delovala do leta 1955. Leta 1955 je tedanja oblast preimenovala Občino Sv. Ana v Slov. goricah 

v krajevno skupnost Zg. Ščavnica in krajevno skupnost Lokavec. Obe novo nastali krajevni skupnosti 

so priključili v Občino Lenart. Prebivalci krajevne skupnosti Zg. Ščavnica so na referendumu leta 1993 

krajevno skupnost Zg. Ščavnica preimenovali v krajevno skupnost Sv. Ana v Slov. goricah. Sedanja 

oblika občine Sveta Ana pa je nastala leta 1998 z združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v Slov. 

goricah in Lokavec. V občini je 727 gospodinjstev s 2.277 prebivalci. Prebivalstvo se pretežno 

preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali 

prebivali so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega prebivalstva 

je dejavno podjetništvo in različne obrti. 

 

 

mailto:obcina@sv-ana.si


 

10 

 

Slika 1: Zemljevid Občine Sveta Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. PREDSTAVITEV VODSTVA IN POMEMBNEJŠIH ORGANOV OBČINE SVETA 

ANA 

Na lokalnih volitvah leta 2018 je bil ponovno izvoljen župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček, 

dipl.ekon., inž.gr., ki svojo funkcijo opravlja profesionalno od 12.12.2018 (mandat 2018-2022). Župan 

predstavlja in zastopa občino in je odgovoren za izvrševanje proračuna. 

 

Na lokalnih volitvah oktobra 2018 so bili izvoljeni tudi člani šestega Občinskega sveta, ki šteje 9 

članov in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Tako sedaj 

občinski svet sestavljajo naslednji svetniki: Breda Špindler, Bernarda Potočnik, Drago Ruhitel, Dušan 

Kokol, Viktor Kapl, Karl Škrlec, Martin Breznik, Roman Režonja, Silvo Nikl. 

 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Opravlja nadzor nad 

razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega 

proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor šteje 

tri člane: Feliks Berič, Gabrijela Konrad, Ivan Vela. 
 

Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Sveta Ana z Odlokom o organizaciji in delovnem 

področju občinske uprave Občine Sveta Ana (MUV, 4/2011), ustanovljen organ občinska uprava. 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na 

delovnih področjih, ki so določeni v okviru odloka. 

Občinska uprava zagotavlja: 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in 

drugih udeležencev v postopkih,  

- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi  in  

- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine. Znotraj občinske uprave je kot 

samostojna organizacijska enota ustanovljen režijski obrat za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih 

služb. 

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje 

navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki 

ga imenuje in razrešuje župan in je za svoje delo neposredno odgovoren županu. Direktor občinske 

uprave: 

 neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in 

jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno 

disciplino; 

 izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji; 
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 opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših 

projektnih skupinah v občini; 

 skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave; 

 opravlja druge naloge po nalogu župana.  

Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega 
področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec je določeno s Pravilnikom o sistemizaciji 
delovnih mest v občinski upravi. Na dan 31.12.2019 je bilo zaposlenih 8 oseb. 

3.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 

 

00 -  OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

Za proračunskega uporabnika Občinsko volilno komisijo je bilo načrtovanih 500 EUR. 

Realiziranih odhodkov je bilo 12,6 % oz. 63,01 EUR. 

Doseženi cilj: 

- izvedba lokalnih volitev. 

 

 10 -  OBČINSKI SVET  

Za proračunskega uporabnika Občinski svet je bilo načrtovanih 9.850 EUR. Realiziranih 

odhodkov je 98,7 % oz. 9.721 EUR, glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilj:  

- sprejem aktov občine. 

 

20 - NADZORNI ODBOR  

Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje 

finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Realizirani odhodki znašajo 

1.788 EUR in predstavljajo 56,1 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilj:  

- redno spremljanje poslovanja občine in obveščanje občinskega sveta in občanov o 

finančnem poslovanju občine. 

 

30 - ŽUPAN  

Skupna višina realiziranih sredstev proračunskega uporabnika znaša  71.079 EUR, kar 

predstavlja 95,1 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem 

Znotraj tega programa so evidentirane naslednje proračunske postavke: stroški dela župana, 

materialni stroški pri opravljanju funkcije župana, stroški v zvezi z opravljanjem službenih 

poti, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije. Skupni stroški znotraj tega programa 

znašajo 59.341 EUR, kar predstavlja 94,3 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilji: 

- vodenje občine; 

- primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi mora občina sodelovati 

(ministrstva, vladne službe, druge občine…). 

 

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne finance 

Znotraj tega programa so evidentirane proračunske postavke nagrade odličnjakom in nagrade 

dijakom in študentom ter pokroviteljstvo občine kjer gre za stroške  zlatih porok, darila za 

okrogle obletnice starejših občanov,…Skupni stroški znotraj tega programa znašajo 11.737 

EUR, kar 99,5 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilj: 
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- izvedba protokolarnih dogodkov; 

- spodbujanje učenja mladih; 

- motiviranje občanov. 

 

40 - OBČINSKA UPRAVA  

Realizacija znaša 2.516.581 EUR kar predstavlja 85,3 % glede na veljavni proračun.  

 

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne finance 

V programu skupnih administrativnih služb so bili načrtovani odhodki za obveščanje domač 

in tuje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov. Realiziranih je bilo 14.648 EUR, kar 

predstavlja 97,5 % glede na veljavni proračun. 

 

Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih 

delov občin ali zvez občin in drugih oblik povezovanja občin. Realiziranih je bilo 235.144 

EUR odhodkov, kar predstavlja 91,6 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

 

Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne 

organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih 

nesreč. Realiziranih odhodkov je bilo 26.597 EUR, kar predstavlja 70,7 % realizacijo glede 

na veljavni proračun. 

 

Področje proračunske porabe: 08 Notranje zadeve in varnost 

Načrtovanih je bilo 300 EUR odhodkov, realizacija pa 205 EUR.  

 

Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji 

Predstavljajo stroški javni del, ki se izvajajo na območju UE Lenart in smo jih v skladu s 

pogodbo sofinancirali. Javna dela so se izvajala v CSD Lenart. Gre za realizacijo v višini 1.906 

EUR v 61,9 % glede na veljavni proračun. 

 

Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje 

programov na področju kmetijstva – splošne storitve v kmetijstvu, realizacija  v višini 660 

EUR.  

 

Področje proračunske porabe: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema 

področje celotnega prometa in infrastrukture. Program zajema tekoče vzdrževanje občinskih 

cest, modernizacijo in rekonstrukcijo cest, vzdrževanje javne razsvetljave in podobno. 

Sredstva  so bila porabljena v višini 638.706 EUR, kar predstavlja 86,5 % realizacijo glede na 

veljavni proračun. 

Doseženi cilji: 

- izboljšanje cestne infrastrukture, 

- povečanje varnosti. 

 

Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo  zajema spodbujanje in razvoj malega 

gospodarstva, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Realiziranih je bilo 17.050 EUR 

in predstavlja 40,8 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilj: 

- s sofinanciranjem turističnih prireditev vzpodbujati druženje ljudi in privabljati 

obiskovalce  tudi od drugod; 

- promocija Občine Sveta Ana navzven. 

 

Področje proračunske porabe: 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za 

izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na tem področju 
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so bila načrtovana sredstva za področje zbiranja in ravnanja z odpadki ter izgradnja čistilne 

naprave s kanalizacijo za izboljšanje stanja okolja. Realizacija glede na veljavni proračun je 

81,4 %, oziroma v višini 376.985 EUR.  

Doseženi cilji: 

- ekološko osveščanje, 

- varovanje narave. 

 

Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. 

V tem programu je bilo realiziranih 70,4 % načrtovanih odhodkov glede na veljavni proračun 

in sicer v znesku 310.791 EUR. 

 

Področje proračunske porabe: 17 Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju 

primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe 

zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.  

Evidentirani so prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste brezposelne osebe, ki 

nimajo možnosti drugega obveznega zdravstvenega zavarovanja ter stroški mrliško pregledne 

službe. Višina porabljenih sredstev 24.006  EUR, kar predstavlja 89,9 % realizacijo glede na 

veljavni proračun. 

Doseženi cilj: 

- z zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti tudi tistim občanom nujno zdravstveno 

pomoč, ki niso zaposleni in nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja, kot 

določajo predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja; 

- izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-pregledne službe. 

 

Področje proračunske porabe: 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

Na tem področju so bila načrtovana sredstva za vzdrževanje kulturno turističnega centra Sveta 

Ana, financiranje knjižničarskih in kulturnih dejavnosti, sredstva za pomoč posebnim 

skupinam, ter sredstva za programe športa, sredstva za upravljanje in vzdrževanje športne 

dvorane Sveta Ana in zunanja igrišča. Realiziranih je 197.117 EUR odhodkov, kar predstavlja 

94,4 % realizacijo glede na veljavni proračun.  

Doseženi cilj:  

- ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine; 

- občanom čimbolj približati želeno literaturo in zagotovitev zakonsko določenih nalog 

občine na področju knjižničarstva; 

- z sofinanciranjem kulturnih  in športnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in 

druženje ljudi; 

- izboljšanje infrastrukturnih objektov za izvedbo športne vadbe in rekreacije. 

 

Področje proračunske porabe: 19 Izobraževanje zajema programe na področju predšolske 

vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, ter vse druge oblike izobraževanja. Poraba je bila v 

višini 504.274 EUR, kar predstavlja 93,2% realizacijo glede na veljavni proračun in sprejeti 

proračun.  

Doseženi cilji: 

- zagotovljena kvalitetna vzgojno-varstvena oskrba otrok, ki so v vrtcu in zagotovljeno 

varstvo otrok vsem zainteresiranim staršem. 

- vzdrževanje objekta na način, da so izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s 

področja izvajanja predšolske vzgoje; 

- zagotovljeno nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa. 

 

Področje proračunske porabe: 20 Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja 

sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, starih, 

najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 

Realizacija je bila v višini 163.619 EUR, kar predstavlja 97,7% realizacijo glede na veljavni 

proračun. 
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Področje proračunske porabe: 22 Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z 

javnim dolgom na občinski ravni. Realizacija je 200 EUR in predstavlja stroške najema 

kratkoročnega kredita.  

 

Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za 

odpravo posledic naravnih nesreč ter finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev 

sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 

dogovorjenih nalog. Sredstva v višini 4.675 EUR so se prenesla v rezervni sklad. 

O razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije odločili župan, splošna proračunska 

rezervacija je določena z Odlokom o proračunu. 

 

41- REŽIJSKI OBRAT 

Skupni obseg porabljenih sredstev proračunskega uporabnika znaša 100.669 EUR, kar 

predstavlja 88,6% glede na veljavni proračun. 

 

Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje  ožjih 

delov občin ali zvez občin in drugih oblik povezovanja občin. Skupni obseg porabljenih 

sredstev 42.542 EUR, kar predstavlja 90,7 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

 

Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju 

aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. 

zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del. Sredstva so realizirana v višini 47.266 EUR in 

predstavlja 95,1 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

 

Področje proračunske porabe: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema 

področje celotnega prometa in infrastrukture. Program zajema tekoče vzdrževanje občinskih 

cest v manjšem obsegu, ki jih izvaja režijski. Sredstva  so bila porabljena v višini 1.462 EUR, 

kar predstavlja 73,1% realizacijo glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilji: 

- izboljšanje cestne infrastrukture, 

- povečanje varnosti. 

 

Področje proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

Znotraj tega PU so stroški, ki se nanašajo na mrliško vežo in pokopališko dejavnost. 

Realizacija je 62,7% glede na veljavni proračun in znašajo odhodki 9.398 EUR. 

 

3.4. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga k Letnem poročilu za leto 2019, ki se odda 

na AJPES do konca februarja 2019. 
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4. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV 

OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU 

OZ. PRIMANJKLJAJU 

4.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 

4.1.1. Bilanca prihodkov in odhodkov 

 
7- PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 

Občina Sveta Ana v letu 2019 izkazuje 2.489.412 € prihodkov. Realizirani prihodki v letu 2019 so 

manjši od predvidenih prihodkov za 15 %. 
 
Graf 1: Realizacija prihodkov v letu 2019 

 

 

 

 Konti skupine 70 – davčni prihodki 
Davčni prihodki so realizirani v višini 1.760.980 € (2018: 1.839.868 €) in so dosegli realizacijo v 99,2 
%. Predstavljajo večji delež v realiziranih prihodkih leta 2019, in sicer 70,7 %. Najpomembnejši davčni 
vir je dohodnina (konto 7000)-odstopljeni vir občinam v okviru davkov na dohodek in dobiček – konto 

- 700, ki je bila v tem obdobju realizirana v višini 1.631.980 € (2018: 1.678.651 € ) in je enaka planirani 
(100,0 %). 

 
Med davki na premoženje – konto 703 – kateri so realizirani v višini 82.319 € sem uvrščamo  naslednje 
prihodke;  nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je realizirano v višini 48.835 € (2018: 43.903 
€) oziroma v višini 89 % planirane vrednosti. Nadomestilo je uvedeno z odlokom, odmerja (z odločbo), 
obračuna in pobira pa 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, ki je realiziran v 
višini 40 €, davek na dediščine in darila – konto 7032 in je realiziran v višini 9.134 € in davek na 
promet nepremičnin in finančno premoženje – konto 7033 realiziran v višini 19.054 €, ta priliv je 
odvisen od dejanskega obsega prometa nepremičnin, zato je prihodke iz tega naslova težko planirati 
vnaprej. Davki na premoženje skupaj predstavljajo 3,3 % vseh realiziranih prihodkov proračuna. 
 
V skupino domači davki na blago in storitve – konto 704 – kateri so realizirani v višini 45.735 €, 

sodijo davki na posebne storitve – konto 7044, kamor spada davek na dobitke od iger na srečo 

(realizacija v višini 903 €). 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 

v tem letu niso imeli sreče. 
V skupino drugi davki na uporabo blaga in storitev spadajo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda (realizirani prihodki v višini 43.792 €), turistična taksa (realizirani 
prihodki v višini 628 €) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (realizirani prihodki višini 413 €).  

   
 Konti skupine 71 - nedavčni prihodki  

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 325.016 €. Poleg virov, ki so zajeti v primerni porabi, Občina 

1.760.980

325.017

81.355 €

322.631 €

Realizacija prihodkov 2019

Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Transferni prihodki
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Sveta Ana razpolaga še z drugimi viri kot so; prihodki od premoženja, ki so bili realizirani v višini 

32.337 €. Do realizacij odkupa kablovoda v industrijski coni Žice s strani Elektra Maribor ni prišlo, 

ker so dogovori še teku. Prav tako občina ni dobila nakazano najemnino za javno infrastrukturo s strani 

Mariborskega vodovoda, kljub temu, da je bila pogodba s strani občine poslana v podpis že v začetku 

leta. Prihodki od taks in pristojbin so realizirani v višini 3.730 €, glob in drugih denarnih kazni pa 880 

€, prihodki od prodaje blaga in storitev 79.555 € in drugi nedavčni prihodki 208.240 €. 

  

 Konti skupine 72 – kapitalski prihodki 
Prihodki so realizirani v višini 81.355 € (2018:116.240 €).  

Občina Sveta Ana je prodala stanovanje v Lokavcu 6 a v višini 42.200 €. 

Tabela 1: Prodaja zemljišč v letu 2019 

 

parc. št. m2 k.o. 
219/1  Spodnji Dražen Vrh 

219/2  Spodnji Dražen Vrh 

219/3  Spodnji Dražen Vrh 

220/1  Spodnji Dražen Vrh 

220/2  Spodnji Dražen Vrh 

97/1 1.165 Zgornja Ročica 

78/24 1.005 Lokavec 

SKUPAJ   39.155 € 

 

 Konti skupine 74 – transferni prihodki 
740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Prihodki zajemajo sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna ministrstev za investicije in 
tekočo porabo, in sicer: 
119.773 € Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna, 
    5.122 €  požarna taksa, 
113.200 €  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – 23. čl. ZFO-1, 
   26.315 €     prejeta sredstva iz državnega proračuna – sofinanciranje družinskega pomočnika, 
          84 € prejeta sredstva MKGP  
     2.675 € prejeta sredstva iz državnega proračuna – sofinanciranje skupne občinske uprave, 
     2.693 €     prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, 
   27.752 € sofinanciranje javnih del ( ZRSzZ). 
 
741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
Prihodki zajemajo sofinancerska sredstva izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
in Evropskega regionalnega sklada 2014-2020 (program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija 
Hrvaška in programsko sodelovanje INTERREG V-A Slovenija – Madžarska), in sicer:  
25.017 €    državni proračun - sredstev proračuna Evropske unije (sofinanciranje projekta Detox in 

Escape). 

Tabela 2:   Doseženi prihodki  po skupinah za leto 2019 

  
    Indeks 

  Veljavni proračun Realizacija real.18/ 

KONTO PRIHODKI         2019 v €        2019 v €        VP18 

70 Davčni prihodki 1.775.518 1.761.036 99,2 

71 Nedavčni prihodki 548.665 324.388 59,1 

72 Kapitalski prihodki 265.465 81.355 30,7 

74 Transferni prihodki 337.903 322.631 95,5 

 SKUPAJ 2.927.551 2.489.412 85,0 
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Graf 2: Primerjava prihodkov po skupinah – realizacija 2018 in 2019 

 

 
 
 
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 odhodkovni strani 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 2019 so bili planirani v višini 2.927.551 € 

in doseženi v višini 2.489.412 €, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 85,0 %.  

Tabela 3: Odstopanja prihodkov-pod/nad planom 

 

 Naziv konta 

Veljavni 

proračun 2019 v € Realizacija 2019 v € Indeks  Razlika 

    

real.19/ 

VP19 

VP19-

real.19 v € 

 1 2 3 4 5 

 POD/NAD PLANOM     

70 DAVČNI PRIHODKI 1.775.518 1.760.409 99,2 -14.480 

700 Dohodnina 1.631.980 1.631.980 100 0 

703 Davki na premoženje 93.158 82.319 88,4 -10.839 

704 Domači davki na blago in storitve 50.380 45.735 90,8 -4.645 

706 Drugi davki 0 375 0 375 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 548.665 325.017 59,1 -224.277 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 136.850 32.613 23,8 -104.237 

711 Takse in pristojbine 4.000 3.730 93,2 -270 

712 Globe in druge denarne kazni 1.700 880 51,8 -820 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 88.558 79.555 89,8 -9.003 

714 Drugi nedavčni prihodki 317.557 208.240 65,4 -109.946 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 265.465 81.355 30,7 -184.110 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  48.000 42.200 87,9 -5.800 

 Prihodki od prodaje zemljišč in     

722 neopredmetenih osnovnih sredstev 217.645 39.155 18,0 -178.310 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 337.903 322.631 95,5 -15.272 

 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     

740 institucij 311.723 297.614 95,5 -14.410 

741 

Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sred. proračuna 

EU in iz drugih držav 26.180 25.017 95,6 -1.163 

 SKUPAJ PRIHODKI 2.927.551 2.489.412 85 -438.139 
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Prihodki so bili doseženi pod planom zaradi naslednjih vzrokov: 
 večji izpad sredstev je na skupini nedavčni prihodki. Odstopanje je predvsem na kontu drugi 

prihodki od premoženja, kjer so bili planirani prihodki za odkup kablovoda v industrijski coni, 
do realizacije ni prišlo, ker še potekajo dogovori med občino in Elektro Maribor d.d.. Realizirani 
prihodki so manjši od planiranih tudi na kontu prihodki od komunalnih prispevkov. Občina je 
uredila komunalno opremo na območju novega stanovanjskega naselja v Lokavcu. Planirani so 
bili prihodki od  prodajo parcel in s tem tudi komunalni prispevek. Prav tako občina ni dobila 
nakazano najemnino za javno infrastrukturo s strani Mariborskega vodovoda, kljub temu, da je 
bila pogodba s strani občine poslana v podpis že v začetku leta 2019.

 

4 – ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 

Realizacija  odhodkov  proračuna  za leto  2019  znaša 2.699.901 €, kar predstavlja 85,7 % 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 in nedokončanih 

investicij, preneslo v leto 2019. 

 

Graf 3: Realizacija odhodkov v letu 2019 

 
 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 762.911 € (2018: 847.733 €). Tekoči 
odhodki so bili glede na veljavni proračun 2019 realizirani v 91,8 %. 

Tabela 4: Tekoči odhodki v letu 2019 (veljavni/realizacija)  

 

  Veljavni   

  proračun Realizacija Indeks 

 TEKOČI ODHODKI 2019 v € 2019 v € real.19/VP19 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 256.271 246.316 96,1 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 43.500 41.972 96,5 

402 Izdatki za blago in storitve 525.311 469.948 89,5 

403 Plačila domačih obresti 0 0 0 

409 Sredstva izločena v rezerve 6.355 4.675 73,6 

 SKUPAJ 831.438 762.911 91,8 

 

 

762.911 €

723.604 €

1.170.393 €

42.993 €

Realizacija odhodkov 2019

Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi
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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. 
 

 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 2019 realizirani v višini 723.604 (2018: 716.599 €) oziroma 94,8 
%. 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 v letu 2019(veljavni/realizacija) 

 

Konto 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. V tej skupini kontov so realizirani odhodki družinskih prejemkov 

in starševskih nadomestil v višini 5.250 €, kjer gre za izplačila enkratne denarne pomoči za 

novorojenca. Drugi transferi posameznikom, kateri so realizirani v višini 524.893 € vključujejo 

naslednje odhodke; za prevoz otrok v šolo (realizacija 40.143 €), denarne nagrade dijakom in 

študentom (realizacija 1.680 €), regresiranje oskrbe v domovih (realizacija 82.537 €), plačilo razlike 

med ceno programov in plačili staršev v vrtcih (realizacija 353.774 €), izplačila družinskemu 

pomočniku (realizacija 39.625 €), sredstva za plačilo subvencij stanarin (realizacija 7.132 €).  
Konti skupine 412 - transferi neprofitnim organizacijam - prejemniki teh sredstev so neprofitne 

organizacije, katerih cilj ni bil pridobivanje dobička, zato so se tovrstna sredstva izkazala kot transfer 

neprofitnim organizacijam. Višina realizacije teh sredstev je 32.998 € oz. 92,4 %.  
Konti skupine 413 - drugi tekoči domači transferi - kadar so prejemniki sredstev druge ravni države, 

se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači transferi; prispevek v ZZZS za zdravstveno 

zavarovanje oseb, ki ga plačuje občine in 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 je 160.463 €. 
 

 Konti skupine 42 - investicijski odhodki  

Investicijski odhodki so realizirana 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 1.170.393 € (2018: 790.355 €). 

Tabela 6: Investicijski odhodi  v letu 2019 (veljavni/realizacija) 

 

  Veljavni   

  proračun Realizacija Indeks 

 41 - TEKOČI TRANSFERI 2019 v € 2019 v € real.19/VP19 

 Transferi posameznikom in    

411 gospodinjstvom 557.794 530.143 95 

 Transferi neprofitnim    

412 organizacijam 35.696 32.998 92,4 

413 Drugi tekoči domači transferi 169.644 160.463 94,6 

 SKUPAJ 763.134 723.604 94,8 

  Veljavni   

  proračun Realizacija Indeks 

 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 2019 v € 2019 v € real.19/VP19 

     

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.501.412 1.170.393 78,0 
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 Konti skupine 43 - investicijski transferi  

Izvedena plačila, 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 42.993 € (2018: 29.588 €). 

Tabela 7 : Investicijski transferi  v letu 2019 (veljavni/realizacija) 

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

Tabela 8: Odstopanja odhodkov-pod/nad planom 

 

  

Veljavni proračun 

2019 
Realizacija 

2019 Indeks Razlika 

 

Naziv konta 

 v € v € 

real.19/ 

VP19 

VP19-

real.19 v € 

 1 2 3 4 5 

      

40 TEKOČI ODHODKI 831.438 762.911 91,8 -68.526 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 256.271 246.316 96,1 -9.955 

401 Prispevki delodajalca za soc. varnost 43.500 41.972 96,5 -1.528 

402 Izdatki za blago in storitve 525.311 469.948 89,5 -55.363 

403 Plačila domačih obresti 0 0 0 0 

409 Sredstva izločena v rezerve 6.355 4.675 73,6 -1.680 

41 TEKOČI TRANSFERI 763.134 723.604 94,8 -39.531 

410 Subvencije 0 0 0 0 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 557.794 530.143 95,0 -27.651 

412 Transferi neprofitnim organizacijam 35.696 32.998 92,4 -2.698 

413 Drugi tekoči domači transferi 169.644 160.463 94,6 -9.181 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.501.412 1.170.393 78,0 -331.019 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.501.412 1.170.393 78,0 -331.019 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 55.058 42.993 78,1 -12.065 

 

Investicijskih transferi pravnim in fizičnim 

osebam,     

431 ki niso proračunski uporabniki 44.346 32.280 72,8 -12.065 

432 

Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 10.713 10,713 100,0 0,0 

 SKUPAJ ODHODKI 3.151.042 2.699.901 85,7 -415.141 

      

Odhodki proračuna so v letu 2019 realizirani v višini 2.699.901 € oz. v višini 85,7 % 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 2019. 

  Veljavni   

  proračun Realizacija Indeks 

 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 2019 v € 2019 v € real.19/VP19 

     

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 44.346 32.280 72,8 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 10.713 10.713 100,0 

 SKUPAJ 55.058 42.993 78,1 
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Tabela 9: Realizacija odhodkov po funkcionalni klasifikaciji 

FK Opis 
Veljavni proračun: 

2019 
Realizacija: 2019 Indeks 4:3 

1 2 3 4 5 

01 JAVNA UPRAVA 667.363,94 613.039,19 91,86 

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 314.985,94 301.447,11 95,70 

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 3.190,00 1.788,22 56,06 

0133 Druge splošne zadeve in storitve 337.523,00 300.868,46 89,14 

0160 Druge dejavnosti javne uprave 11.465,00 8.735,40 76,19 

0171 Servisiranje javnega dolga države 200,00 200,00 100,00 

02 OBRAMBA 1.860,00 1.500,00 80,65 

0220 Civilna zaščita 1.860,00 1.500,00 80,65 

03 JAVNI RED IN VARNOST 36.049,51 25.301,86 70,19 

0310 Policija 300,00 204,95 68,32 

0320 Protipožarna varnost 35.749,51 25.096,91 70,20 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 824.416,34 685.354,13 83,13 

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 4.770,00 4.365,59 91,52 

0412 

Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in 

zaposlovanjem 52.766,00 49.172,46 93,19 

0421 Kmetijstvo 660,00 659,94 99,99 

0451 Cestni promet 687.222,00 592.550,21 86,22 

0460 Komunikacije 6.630,50 6.623,38 99,89 

0473 Turizem 37.067,84 12.684,22 34,22 

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 35.300,00 19.298,33 54,67 

05 VARSTVO OKOLJA 463.413,96 376.984,96 81,35 

0520 Ravnanje z odpadno vodo 463.413,96 376.984,96 81,35 

06 

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI 

RAZVOJ 208.714,25 104.030,25 49,84 

0610 Stanovanjska dejavnost 4.200,00 3.281,71 78,14 

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 49.586,00 9.585,54 19,33 

0630 Oskrba z vodo 108.718,25 50.168,87 46,15 

0640 Cestna razsvetljava 46.210,00 40.994,13 88,71 

07 ZDRAVSTVO 26.700,00 24.006,37 89,91 

0721 Splošne zdravstvene storitve 26.700,00 24.006,37 89,91 

08 

REKREACIJA, KULT. IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI 

NEPROF.O 211.719,29 200.007,24 94,47 

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 136.143,29 129.884,34 95,40 

0820 Kulturne dejavnosti 59.781,00 57.340,45 95,92 

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 7.905,00 6.205,67 78,50 

0840 
Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih 
institucij 7.890,00 6.576,78 83,36 

09 IZOBRAŽEVANJE 541.205,10 504.273,67 93,18 

0911 Predšolska vzgoja 375.155,10 362.019,96 96,50 

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 115.215,00 102.110,06 88,63 

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 50.835,00 40.143,65 78,97 

10 SOCIALNA VARNOST 169.600,00 165.403,31 97,53 

1012 Varstvo invalidnih oseb 39.627,00 39.625,29 100,00 

1040 Varstvo otrok in družine 9.320,00 7.026,29 75,39 

1070 

Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno 

izključenih kategorij prebivalstva 91.243,00 89.669,85 98,28 

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 29.410,00 29.081,88 98,88 

    3.151.042,39 2.699.900,98 85,68 
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 Proračunski presežek /primanjkljaj 

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi planirani prihodki občinskega 
proračuna in skupnimi planiranimi odhodki za leto 2019. V skladu z realizacijo prihodkov in odhodkov 
je realiziran primanjkljaj v višini -210.489 €.   

 Račun finančnih terjatev in naložb 

V računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo gibanja sredstev.  

 Račun financiranja 

Za najet kredit izgradnja vrtca in športne dvorane pri Slovenskem regionalnem razvojnemu skladu smo 

v sprejetem proračunu za leto 2019 planirali obveznosti za odplačilo kredita v višini 66.667 €. 

Realizirana odplačila dolga so v letu 2019 znašala 66.667 €. Prav tako je občina odplačala obveznost 

kredita do države po Pogodba št. C2310-16G300117 za projekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

v Sveti Ani višini 23.039 €. 

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZFO (Ur. l. RS št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) 

je Občina Sveta Ana za potrebe izgradnje občinskih investicij črpala povratni del sredstev (kredit) pri 

državnem poračunu. V proračunu za leto 2019 smo tako planirali tudi dolgoročno zadolževanje v višini 

113.200 €. Realizacija je enaka višini kot je bilo planirano v proračunu.  

 Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih 

Tabela 10: Proračunske bilance za leto 2019 

Bilanca 
Prihodki in Odhodki in 

 

prejemki  v € izdatki v €  

 
 

    

    

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 2.489.412 2.699.901 
 

    

B - Račun finančnih terjatev in naložb 0,00 0,00 
 

    

C - Račun financiranja 113.200 89.706 
 

    

SKUPAJ 2.602.612 2.789.607 
 

    

Zmanjšanje sredstev na računu 2019  -186.995 
 

    

Stanje na računu občine predstavlja praviloma prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 
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.  

4.2. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN 

REZERVE 

4.2.1. 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 10. členom Odloka o proračunu 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 15.609 € za 

sledeče namene: 

Tabela 11: Koriščenje proračunske rezervacij 

Datum dok. 
Štev. 
dok. 

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

29.03.2019 1-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41424 

Slovenia Green 
Destination 2.300,00 

 Prerazporeditev sredstev za potrebe  izvedbe projekta 
Green Destination. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402099 

DRUGI MATERIALNI 
STROŠKI     

21.05.2019 7-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41514 

Obratovalni stroški 
čistilne naprave Sveta 
Ana 1.500,00 Poračun električne energije. 
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    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA    

5.06.2019 8-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    30100 

Plače poklicnih 
funkcionarjev - plače in 
prispevki 44,00 Za izplačilo regresa za letni dopust. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 400100 

REGRES ZA LETNI 
DOPUST    

5.06.2019 8-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    40613 

Stroški dela režijskega 
obrata 44,00 Za izplačilo regresa za letni dopust. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 400100 

REGRES ZA LETNI 
DOPUST   

5.06.2019 8-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    40603 

Stroški službenih 
potovanj in službenih 
vozil 500,00 Zaradi izplačila stroškov prevoza na delo. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402402 

STROŠKI PREVOZA V 
DRŽAVI     

5.06.2019 8-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    40601 

Stroški dela občinske 
uprave 255,00 

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanja 
dela. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 400302 

DELOVNA USPEŠNOST 
IZ NASLOVA 
POVEČANEGA OBSEGA 
DELA     

7.06.2019 11-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    42010 

Pomoč pri uporabi 
stanovanja 2.500,00 Plačilo subvencije stanarine za leto 2016,2017 in 2018. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 411920 

SUBVENCIONIRANJE 
STANARIN    

5.07.2019 12-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    30402 Pokroviteljstvo občine 1.900,00   Sofinanciranje nakupa novih oblek za pevski zbor. 

5.07.2019 16-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41315 

Upravljanje in 
vzdrževanje javnih poti 
in lokalnih cest 957,00  Zaradi izrednega vzdrževanja lokalnih in javnih cest. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 40229924 

Letno vzdrževanje 
občinskih cest     

1.10.2019 35-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41509 

Obratovalni stroški 
čistilne naprave 
Lokavec 1.000,00  Prerazporeditev sredstev zaradi čiščenja ČN Lokavec. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402503 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
DRUGIH OBJEKTOV     

8.10.2019 38-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41347 

Asfaltiranje ulice Zg. 
Ščavnica (Moleh) 1.325,00 Dodatna dela pri asfaltiranju ceste. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 42040205 Ureditev ulic     

4.11.2019 42-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41305 

Gradnja in vzdrževanje 
JR 1.600,00 Nakup svetilk za javno razsvetljavo. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 42040131 Javna razsvetljava     

          NRP   
OB181-
16-0016 

Javna razsvetljava 
(gradnja)     

13.11.2019 44-2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41345 

Položitev optičnega 
kabla 1.720,00 Položitev optičnega kabla v Žicah. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 42040139 

Položitev optičnega 
kabla     

          NRP   
OB181-
16-0010 

Širokopasovno 
omrežje     

4.2.2. Proračunska rezerva 

Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2019 smo izločili v sredstva rezerve 

Občine Sveta Ana znesek v višini 10.000,00 €.  

V letu 2019 smo koristili sredstva rezerve za nabavo folije, katera se je potrebovala pri požaru 

stanovanjske hiše v Lokavcu. 

Tabela 12: Pregled koriščenja in stanja rezerve za naravne nesreče v letu 2019 

 

I.   Stanje rezerve 1.1.2019                                                                                    6.082 EUR 

II.  Oblikovanje rezerve 2019 (9. člen odloka)                                                    10.000 EUR 

III. SKUPAJ  I-II:                                                                                                 16.082 EUR 

IV. Poraba rezerve do 31.12.2019                                                                               70 EUR 

V.   Stanje rezerv na dan 31.12.2019                                                                   16.012 EUR 
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4.2.3. Prerazporejanje proračunskih sredstev 

Vse prerazporeditve so zajete v koloni veljavni proračun. Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu 

Občine Sveta Ana za leto 2019 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 13:Prerazporeditve v proračunu za leto 2019  

Datum 
dok. 

Štev. 
dok. 

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

29.03.2019 
1-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41424 

Slovenia Green 
Destination 2.300,00 

 Prerazporeditev sredstev za 
potrebe projekta Slovenia Green 
Destination. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402099 

DRUGI MATERIALNI 
STROŠKI      

29.03.2019 
2-
2019 PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave PP    40607 

Investicijsko opremljanje 
občinske uprave 50,00 Nakup mobilnega telefona. 

    KONTO 420202 
NAKUP RAČUNALNIKOV IN 
PROGRAMSKE OPREME KONTO 420238 

NAKUP 
TELEKOMUNIKACIJSKE 
OPREME IN NAPELJAV     

    NRP   
OB181-
07-0006 Računalniška in programska oprema NRP   

OB181-07-
0003 

Telekomunikacijska 
oprema     

29.03.2019 
3-
2019 PP    41305 Gradnja in vzdrževanje JR PP    41305 Gradnja in vzdrževanje JR 340,00 Dodatno se zavaruje udar strele na 

    KONTO 40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave KONTO 402504 
ZAVAROVALNE PREMIJE 
ZA OBJEKTE   javni razsvetljavi. 

18.04.2019 
4-
2019 PP    40608 

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

Razni stroški, ki so 
potrebni za delovanje 
občinske uprave 60,00 Sredstva  se prerazporedijo za  

    KONTO 402920 
SODNI STROŠKI,STORITVE 
ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO KONTO 402931 

PLAČILA BANČNIH 
STORITEV   plačilo bančnih storitev. 

22.04.2019 
5-
2019 PP    41305 Gradnja in vzdrževanje JR PP    41305 Gradnja in vzdrževanje JR 150,00 

Obnova javne razsvetljave za 
osvetlitev cerkev. 

    KONTO 40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave KONTO 42040131 Javna razsvetljava     

6.05.2019 
6-
2019 PP    41803 

Javni sklad  RS za kulturne 
dejavnosti, društva PP    41803 

Javni sklad  RS za kulturne 
dejavnosti, društva 28,00 

Sredstva se prerazporedijo za 
stroške sofinanciranja najemnine za 
poslovne prostore.  

    KONTO 41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti KONTO 402099 
DRUGI MATERIALNI 
STROŠKI     

21.05.2019 
7-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41514 

Obratovalni stroški 
čistilne naprave Sveta 
Ana 1.500,00 

 Zaradi poračuna električne energije 
se dodatno  

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA   

zagotovijo sredstva za poravnavo 
računa. 

5.06.2019 
09-
2019 PP    41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana PP    41820 

Kulturno-turistični center 
Sveta Ana 60,00 

Sredstva se prerazporedijo za 
stroške porabe vode. 

    KONTO 402205 
TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA 
POŠTA KONTO 402203 VODA IN TAKSA     

5.06.2019 
10-
2019 PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave PP    40607 

Investicijsko opremljanje 
občinske uprave 50,00 Nakup mobilnega telefona. 

    KONTO 420224 
NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN 
RAZMNOŽEVANJE KONTO 420238 

NAKUP 
TELEKOMUNIKACIJSKE 
OPREME IN NAPELJAV     

    NRP   
OB181-
07-0002 

Oprema za tiskanje in 
razmnoževanje NRP   

OB181-07-
0003 

Telekomunikacijska 
oprema     

5.06.2019 
8-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    30100 

Plače poklicnih 
funkcionarjev - plače in 
prispevki 44,00 

Prerazporedijo se sredstva za 
izplačilo 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST    regresa za letni dopust. 

5.06.2019 
8-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    40613 

Stroški dela režijskega 
obrata 44,00 

 Prerazporedijo se sredstva za 
izplačilo  

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST   regresa za letni dopust. 

5.06.2019 
8-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    40603 

Stroški službenih 
potovanj in službenih 
vozil 500,00 

 Prerazporedijo se sredstva za 
stroške prevoza. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402402 

STROŠKI PREVOZA V 
DRŽAVI     

5.06.2019 
8-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    40601 

Stroški dela občinske 
uprave 255,00 

 Prerazporedijo se sredstva za 
izplačilo 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 400302 

DELOVNA USPEŠNOST IZ 
NASLOVA POVEČANEGA 
OBSEGA DELA    

 delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega dela 

7.06.2019 
11-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    42010 

Pomoč pri uporabi 
stanovanja 2.500,00 

Plačilo subvencije stanarine za leto 
2016, 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 411920 

SUBVENCIONIRANJE 
STANARIN    2017 in 2018. 

5.07.2019 
12-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    30402 Pokroviteljstvo občine 1.900,00 

   Sofinanciranje nakupa novih oblek 
Cerkveno 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402099 

DRUGI MATERIALNI 
STROŠKI   

 prosvetnem pevskem zboru KD Sv. 
Ana. 

5.07.2019 
13-
2019 PP    40601 Stroški dela občinske uprave PP    40601 

Stroški dela občinske 
uprave 310,00 

Zaradi izplačil sredstev za delovno 
uspešnost  

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400302 

DELOVNA USPEŠNOST IZ 
NASLOVA POVEČANEGA 
OBSEGA DELA    iz naslova povečanega obsega dela 

5.07.2019 
14-
2019 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40602 

Materialni stroški in 
komunalne storitve 
občinske uprave 225,00 

Zaradi povečanja stroškov čistilnega 
materiala. 

    KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA KONTO 402001 

ČISTILNI MATERIAL IN 
STORITVE     
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5.07.2019 
15-
2019 PP    40608 

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

Razni stroški, ki so 
potrebni za delovanje 
občinske uprave 40,00 

Prerazporeditev znotraj postavke 
zaradi  

    KONTO 402008 
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN 
SVETOVALNE STORITVE KONTO 402920 

SODNI STROŠKI,STORITVE 
ODVETNIKOV, NOTARJEV 
IN DRUGO   

povečanja stroškov odvetniških 
storitev. 

5.07.2019 
16-
2019 PP    41315 

Upravljanje in vzdrževanje javnih 
poti in lokalnih cest PP    41315 

Upravljanje in 
vzdrževanje javnih poti in 
lokalnih cest 3.000,00 

Zaradi izrednega vzdrževanja 
lokalnih in javnih cest. 

    KONTO 40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest KONTO 40229924 
Letno vzdrževanje 
občinskih cest     

5.07.2019 
16-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41315 

Upravljanje in 
vzdrževanje javnih poti in 
lokalnih cest 957,00 

 Zaradi izrednega vzdrževanja 
lokalnih in javnih cest. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 40229924 

Letno vzdrževanje 
občinskih cest     

5.07.2019 
16-
2019 PP    41305 Gradnja in vzdrževanje JR PP    41315 

Upravljanje in 
vzdrževanje javnih poti in 
lokalnih cest 843,00 

 Zaradi izrednega vzdrževanja 
lokalnih in javnih cest. 

    KONTO 40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave KONTO 40229924 
Letno vzdrževanje 
občinskih cest     

5.07.2019 
17-
2019 PP    41514 

Obratovalni stroški čistilne naprave 
Sveta Ana PP    41514 

Obratovalni stroški 
čistilne naprave Sveta 
Ana 70,00 

Prerazporeditev znotraj proračunske 
postavke, 

    KONTO 402203 VODA IN TAKSA KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA    zaradi poračuna električne energije. 

9.07.2019 
18-
2019 PP    41619 

Upravljanje in vzdrževanje stanovanj 
v lasti občine PP    41606 

Gradnja in vzdrževanje 
vodovodnih sistemov 400,00 

Zaradi stroškov imisijskega 
moritoringa tal na. 

    KONTO 40229911 Upravljanje stanovanj KONTO 402099 
DRUGI MATERIALNI 
STROŠKI   

 vodovarstvenem območju črpališč 
MV. 

9.07.2019 
19-
2019 PP    41828 Izdaja medobčinskega časopisa PP    41820 

Kulturno-turistični center 
Sveta Ana 600,00 

 Generalno čiščenje kulturno - 
turističnega centra. 

    KONTO 402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE KONTO 402001 
ČISTILNI MATERIAL IN 
STORITVE     

9.07.2019 
19-
2019 PP    41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana PP    41820 

Kulturno-turistični center 
Sveta Ana 6,00 

Prerazporeditev znotraj proračunske 
postavke  

    KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
OBJEKTOV KONTO 402203 VODA IN TAKSA   

zaradi poračuna stroškov porabe 
vode. 

9.07.2019 
20-
2019 PP    41829 

Upravljanje in vzdrževanje športne 
dvorane PP    41829 

Upravljanje in 
vzdrževanje športne 
dvorane 700,00 

 Prerazporeditev znotraj 
proračunske postavke zaradi  

    KONTO 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE 
POSLOVNIH OBJEKTOV   

opravljenega rednega servisa 
opreme v telovadnici. 

9.07.2019 
20-
2019 PP    41916 

Osnovna šola - delež stroškov 
športne dvorane PP    41916 

Osnovna šola - delež 
stroškov športne dvorane 700,00 

Prerazporeditev znotraj proračunske 
postavke zaradi  

    KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA KONTO 402500 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
POSLOVNIH OBJEKTOV   

opravljenega rednega servisa 
opreme v telovadnici. 

9.07.2019 
20-
2019 PP    41916 

Osnovna šola - delež stroškov 
športne dvorane PP    41916 

Osnovna šola - delež 
stroškov športne dvorane 100,00 

Prerazporeditev znotraj proračunske 
postavke zaradi  

    KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE 
POSLOVNIH OBJEKTOV   

opravljenega rednega servisa 
opreme v telovadnici. 

9.07.2019 
21-
2019 PP    40617 Program javnih del PP    40617 Program javnih del 30,00 

Prerazporeditev znotraj postavke 
zaradi  

    KONTO 402100 SLUŽBENE OBLEKE IN OBUTEV KONTO 402111 
ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 
ZAPOSLENIH   

povečanja stroškov zdravniških 
pregledov. 

9.07.2019 
22-
2019 PP    40616 

Materialni stroški za delo režijskega 
obrata PP    40614 

Stroški službenih vozil - 
režijski obrat 150,00 

Pri popravilu avtomobila so nastali  
nepredvideni  

    KONTO 402511 
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE 
OPREME KONTO 402301 

VDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA VOZIL   stroški. 

9.07.2019 
23-
2019 PP    41622 Vodovod Košaki - Počehova PP    41606 

Gradnja in vzdrževanje 
vodovodnih sistemov 5.700,00 

Zaradi premalo planiranih 
odhodkov. 

    KONTO 42040110 Izgradnja vodovoda KONTO 42040110 Izgradnja vodovoda     

    NRP   
OB181-
19-0002 Tranzitni vodovod Košaki-Počehova NRP   

OB181-16-
0007 

Izgradnja vodovodne 
infrastrukture     

9.07.2019 
24-
2019 PP    41327 

Ureditev regionalne ceste R3-
730/4104 s križiščem in hodnikom za 
pešce PP    41315 

Upravljanje in 
vzdrževanje javnih poti in 
lokalnih cest 15.000,00 

Zaradi premalo planiranih 
odhodkov. 

    KONTO 42040104 
Izgradnja hodnika za  pešce in 
križišča na R3-730 KONTO 40229924 

Letno vzdrževanje 
občinskih cest     

    NRP   
OB181-
16-0013 

Ureditev hodnika za pešce in križišča 
na R3-730           

12.07.2019 
25-
2019 PP    41818 

Investicije v športne objekte-športna 
dvorana PP    41836 

Park generacij - 
vzdrževanje in ureditev 950,00 Ureditev okolice Park generacij. 

    KONTO 420500 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
IZBOLJŠAVE KONTO 40229915 Vzdrževanje igrišč    

    NRP   
OB181-
11-0014 

Investicijsko vzdrževanje športne 
dvorane           

12.07.2019 
25-
2019 PP    41829 

Upravljanje in vzdrževanje športne 
dvorane PP    41836 

Park generacij - 
vzdrževanje in ureditev 900,00 

Ureditev okolice Park generacij. 

    KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA KONTO 40229915 Vzdrževanje igrišč   

 

12.07.2019 
25-
2019 PP    41835 

Medgeneracijski park Sveta Ana-
PARK GENERACIJ I.faza PP    41836 

Park generacij - 
vzdrževanje in ureditev 2.500,00   Ureditev okolice Park generacij. 

    KONTO 42040135 Medgeneracijski park Sveta Ana KONTO 40229915 Vzdrževanje igrišč   

    NRP   
OB181-
18-0005 

Medgeneracijski park Sveta Ana-
PARK GENERACIJ           

31.07.2019 
26-
2019 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40602 

Materialni stroški in 
komunalne storitve 
občinske uprave 20,00 

Zaradi premalo planiranih 
odhodkov. 

    KONTO 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE KONTO 402001 
ČISTILNI MATERIAL IN 
STORITVE     

31.07.2019 
27-
2019 PP    40617 Program javnih del PP    40615 

Investicijsko opremljanje 
režijskega obrata 730,00  Nakup parnega čistilca. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 420235 
NAKUP OPREME ZA 
ČIŠČENJE     

          NRP   
OB181-07-
0009 Nakup opreme za čiščenje     
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1.08.2019 
28-
2019 PP    30401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim PP    30402 Pokroviteljstvo občine 230,00 

Zaradi premalo planiranih 
odhodkov. 

    KONTO 411908 Denarne nagrade in priznanja KONTO 402099 
DRUGI MATERIALNI 
STROŠKI     

3.08.2019 
29-
2019 PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave PP    40607 

Investicijsko opremljanje 
občinske uprave 20,00 

 Zaradi premalo planiranih 
odhodkov. 

    KONTO 420224 
NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN 
RAZMNOŽEVANJE KONTO 420238 

NAKUP 
TELEKOMUNIKACIJSKE 
OPREME IN NAPELJAV     

    NRP   
OB181-
07-0002 

Oprema za tiskanje in 
razmnoževanje NRP   

OB181-07-
0003 

Telekomunikacijska 
oprema     

5.08.2019 
30-
2019 PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave PP    40607 

Investicijsko opremljanje 
občinske uprave 700,00  Nakup video sistema. 

    KONTO 420500 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
IZBOLJŠAVE KONTO 420239 

NAKUP AVDIOVIZUALNE 
OPREME     

    NRP   
OB181-
09-0002 Ureditev občinske zgradbe NRP   

OB181-07-
0010 

Nakup avdiovizualne 
opreme     

5.08.2019 
30-
2019 PP    40606 

Tekoče vzdrževanje objektov in 
opreme PP    40607 

Investicijsko opremljanje 
občinske uprave 390,00  Nakup video sistema. 

    KONTO 402510 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
KOMUNIKACIJSKE OPREME IN 
RAČUNALNIKOV KONTO 420239 

NAKUP AVDIOVIZUALNE 
OPREME     

          NRP   
OB181-07-
0010 

Nakup avdiovizualne 
opreme     

27.08.2019 
31-
2019 PP    41512 

Obratovalni stroški čistilne naprave 
Ledinek PP    41514 

Obratovalni stroški 
čistilne naprave Sveta 
Ana 195,00 

  Zaradi poračuna električne 
energije. 

    KONTO 402503 
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH 
OBJEKTOV KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA     

28.08.2019 
32-
2019 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40608 

Razni stroški, ki so 
potrebni za delovanje 
občinske uprave 530,00  Stroški v zadevi razlastitve. 

    KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA KONTO 402920 

SODNI STROŠKI,STORITVE 
ODVETNIKOV, NOTARJEV 
IN DRUGO     

28.08.2019 
32-
2019 PP    40606 

Tekoče vzdrževanje objektov in 
opreme PP    40608 

Razni stroški, ki so 
potrebni za delovanje 
občinske uprave 1.308,00 Stroški v zadevi razlastitve. 

    KONTO 402510 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
KOMUNIKACIJSKE OPREME IN 
RAČUNALNIKOV KONTO 402920 

SODNI STROŠKI,STORITVE 
ODVETNIKOV, NOTARJEV 
IN DRUGO     

28.08.2019 
32-
2019 PP    40608 

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

Razni stroški, ki so 
potrebni za delovanje 
občinske uprave 396,00  Stroški v zadevi razlastitve. 

    KONTO 402008 
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN 
SVETOVALNE STORITVE KONTO 402920 

SODNI STROŠKI,STORITVE 
ODVETNIKOV, NOTARJEV 
IN DRUGO     

28.08.2019 
32-
2019 PP    40608 

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

Razni stroški, ki so 
potrebni za delovanje 
občinske uprave 160,00 Stroški v zadevi razlastitve. 

    KONTO 40299904 Drugi odhodki KONTO 402920 

SODNI STROŠKI,STORITVE 
ODVETNIKOV, NOTARJEV 
IN DRUGO     

31.08.2019 
33-
2019 PP    41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana PP    41820 

Kulturno-turistični center 
Sveta Ana 15,00 

 Zaradi premalo planiranih 
odhodkov. 

    KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
OBJEKTOV KONTO 402203 VODA IN TAKSA     

4.09.2019 
34-
2019 PP    41829 

Upravljanje in vzdrževanje športne 
dvorane PP    41829 

Upravljanje in 
vzdrževanje športne 
dvorane 35,00 

 Zaradi premalo planiranih 
odhodkov. 

    KONTO 402203 VODA IN TAKSA KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE 
POSLOVNIH OBJEKTOV     

1.10.2019 
35-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41509 

Obratovalni stroški 
čistilne naprave Lokavec 1.000,00 

 Prerazporeditev sredstev zaradi 
čiščenja 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402503 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
DRUGIH OBJEKTOV    čistilne naprave Lokavec. 

7.10.2019 
36-
2019 PP    40608 

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

Razni stroški, ki so 
potrebni za delovanje 
občinske uprave 10,00  Premalo planirani odhodki. 

    KONTO 40299904 Drugi odhodki KONTO 402931 
PLAČILA BANČNIH 
STORITEV     

8.10.2019 
37-
2019 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40602 

Materialni stroški in 
komunalne storitve 
občinske uprave 300,00 Premalo planirani odhodki. 

    KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA KONTO 402001 
ČISTILNI MATERIAL IN 
STORITVE     

8.10.2019 
38-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41347 

Asfaltiranje ulice Zg. 
Ščavnica (Moleh) 1.325,00 Zaradi dodatnih del. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 42040205 Ureditev ulic     

          NRP   
OB181-19-
0012 

Ureditev ulice Zg. 
Ščavnica (Moleh)     

14.10.2019 
39-
2019 PP    41503 

Gradnja in vzdrževanje 
kanalizacijskih sistemov in ČN PP    41514 

Obratovalni stroški 
čistilne naprave Sveta 
Ana 450,00  Čiščenje kanalizacijskega omrežja. 

    KONTO 42040102 Izgradnja kanalizacijskih priključkov KONTO 402503 
TEKOČE VZDRŽEVANJE 
DRUGIH OBJEKTOV     

    NRP   
OB181-
14-0005 Izgradnja kanalizacijskih priključkov           

14.10.2019 
39-
2019 PP    41503 

Gradnja in vzdrževanje 
kanalizacijskih sistemov in ČN PP    41514 

Obratovalni stroški 
čistilne naprave Sveta 
Ana 151,00  Zaradi poračuna električne energije. 

    KONTO 42040102 Izgradnja kanalizacijskih priključkov KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA     

    NRP   
OB181-
14-0005 Izgradnja kanalizacijskih priključkov           

18.10.2019 
40-
2019 PP    41907 Regresiranje prevozov v šolo PP    41924 OŠ Gustav Šilih 95,00  Sofinanciranje OŠ Gustav Šilih. 

    KONTO 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO KONTO 41330225 
Materialni stroški-OŠ 
Gustava Šiliha     
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25.10.2019 
41-
2019 PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave PP    40607 

Investicijsko opremljanje 
občinske uprave 470,00  Nakup tiskalnika. 

    KONTO 420500 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
IZBOLJŠAVE KONTO 420224 

NAKUP OPREME ZA 
TISKANJE IN 
RAZMNOŽEVANJE     

    NRP   
OB181-
09-0002 Ureditev občinske zgradbe NRP   

OB181-07-
0002 

Oprema za tiskanje in 
razmnoževanje     

4.11.2019 
42-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41305 Gradnja in vzdrževanje JR 1.000,00 Nakup svetilk za javno razsvetljavo. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 42040131 Javna razsvetljava     

          NRP   
OB181-16-
0016 

Javna razsvetljava 
(gradnja)     

4.11.2019 
42-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41305 Gradnja in vzdrževanje JR 600,00 Nakup svetilk za javno razsvetljavo. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 42040131 Javna razsvetljava     

          NRP   
OB181-16-
0016 

Javna razsvetljava 
(gradnja)     

8.11.2019 
43-
2019 PP    41609 Nakupi/prodaja zemljišč PP    41608 Stroški urejanja zemljišč 920,00 

 Zaradi premalo planiranih 
odhodkov. 

    KONTO 4206005 Nakup zemljišč KONTO 42080403 Geodetske storitve     

    NRP   
OB181-
07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo NRP   

OB181-07-
0081 Geodetske storitve     

13.11.2019 
44-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41345 Položitev optičnega kabla 1.720,00 Položitev optičnega kabla v Žicah. 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 42040139 Položitev optičnega kabla     

          NRP   
OB181-16-
0010 Širokopasovno omrežje     

13.11.2019 
45-
2019 PP    42009 Financiranje domskega varstva PP    42005 

CSD  - socialna oskrba na 
domu 830,00 

 Dodatno se zagotovijo sredstva za 
izvajanje  

    KONTO 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH KONTO 41330200 
CS Maribor - materialni 
stroški   pomoči na domu. 

13.11.2019 
46-
2019 PP    41907 Regresiranje prevozov v šolo PP    41922 

Plačila vrtcu za otroke, ki 
obiskujejo vrtec zunaj 
matične občine 570,00 

Zagotovijo se sredstva za plačilo 
razlike do  

    KONTO 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO KONTO 411921 

PLAČ.RAZLIKE MED 
EKON.CENO PROG.V 
VRTCU IN PLAČ.STARŠEV   ekon. cene programa vrtec . 

30.11.2019 
47-
2019 PP    41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana PP    41820 

Kulturno-turistični center 
Sveta Ana 15,00 Zaradi premalo planiranih sredstev. 

    KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA KONTO 402504 

ZAVAROVALNE PREMIJE 
ZA OBJEKTE     

1.12.2019 
48-
2019 PP    40630 

Stroški dela upravnika športne 
dvorane PP    40630 

Stroški dela upravnika 
športne dvorane 15,00  Zaradi premalo planiranih sredstev. 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400202 
POVRAČILA STROŠKOV 
PREHRANE     

1.12.2019 
49-
2019 PP    42009 Financiranje domskega varstva PP    42011 

Financiranje družinskih 
pomočnikov 227,00 Zaradi premalo planiranih sredstev. 

    KONTO 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH KONTO 411922 
PLAČILA DRUŽINSKEMU 
POMOČNIKU     

15.12.2019 
50-
2019 PP    41701 

Mrliško pregledna služba (zdrav. 
domovi, SB Maribor...) PP    41703 

Prisp.za obvez. zdrav. 
zavarovanje 250,00  Zaradi premalo planiranih sredstev. 

    KONTO 41330213 Mrliško pregledna služba KONTO 413105 

PRISPEVEK V ZZZS ZA 
ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE,KI GA 
PLAČUJE OB     

30.12.2019 
51-
2019 PP    41334 

Modernizacija občinskih cest v 
Občini Sveta Ana (2019) PP    41334 

Modernizacija občinskih 
cest v Občini Sveta Ana 
(2019) 700,00 

Zagotoviti sredstva za dokončanje 
del na modernizaciji občinskih cest. 

    KONTO 42040202 Modernizacija občinskih cest po NRP KONTO 42040202 
Modernizacija občinskih 
cest po NRP     

    NRP   
OB181-
07-0031 JP Žice - Sp. Ročica 704-281 NRP   

OB181-07-
0019 

JP Zg. Ščavnica-
Rožengrunt 704-421     

30.12.2019 
51-
2019 PP    41334 

Modernizacija občinskih cest v 
Občini Sveta Ana (2019) PP    41334 

Modernizacija občinskih 
cest v Občini Sveta Ana 
(2019) 700,00 

Zagotoviti sredstva za dokončanje 
del na modernizaciji občinskih cest. 

    KONTO 42040202 Modernizacija občinskih cest po NRP KONTO 42040202 
Modernizacija občinskih 
cest po NRP     

    NRP   
OB181-
07-0031 JP Žice - Sp. Ročica 704-281 NRP   

OB181-07-
0030 

JP Žice -Škof-Perko 704-
300     

4.3. PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV 

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 2019 je bilo 20.686 €. 
Stanje sredstev na posameznih namenskih prihodkih se v celoti namensko prenese v leto 2020 in sicer: 
- sredstva iz naslova požarne takse  v višini 10.932 €. 

Tabela 14: Gibanje vseh namenskih sredstev v letu 2019 

 
 Stanje Prihodki v letu Odhodki v letu Stanje 

Opis 1.1.2019 v € 2019 v € 2019 v € 31.12.2019 v € 

Požarna taksa 5.810 5.122 0 10.932 

Taksa za obremenjevanje voda -599.731 68.727 269.716 -398.742 
Stanovanjsko področje -247.572 58.519 0 -189.053 

Gozdne ceste -2.659 455 652 -2.462 
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Turistična taksa-turizem -278.367 628 12.684 -266.311 

Prihodki od najemnin za gospodarsko 
javno infrastrukturo oskrba s pitno 

vodo     

 14.355 0 50.169 -35.814 

Prih. od prodaje stvarnega premoženja -20.634 39.155 167.603 -149.082 
     

 

 

4.4. PLAČILA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 

46. ČLENOM ZJF 

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 preteklem letu pa v tekočem letu zapadejo v plačilo. Ob koncu leta 2019 je Občina Sveta Ana v bruto 

bilanci na skupini kontov 22 izkazovala saldo v višini 222.952 €. Večino zapadlih evidentiranih 

obveznosti, ki so bile izkazane v proračunskih knjigah so bile poravnane v začetku tekočega leta. 

 

4.5. VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA 

UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF 

Občina Sveta Ana v letu 2019 v proračun ni vključevala novih obveznosti na podlagi 41. člena ZJF. 

4.6. VIŠINA IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH 

REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI 

NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 

V letu 2019 Občina Sveta Ana ni izdala niti unovčila poroštev javnih podjetij in javnih zavodov. 

 

4.7. OBRAZLOŽITEV POSEBENGA DELA PRORAČUNA 

Posebni del poslovnega poročila je pripravljen na podlagi realizacije proračuna za leto 2019. Pri 
primerjavi proračuna za leto 2019 smo uporabili naslednjo terminologijo: 

- Sprejeti proračun 2019: je proračun oz. rebalans proračuna za leto 2019, ki ga je občinski svet 
sprejel na svoji 5. redni seji, dne 25.9.2019. 

- Veljavni proračun 2019: sprejeti proračun 2019, upoštevajoč sklepe župana o prerazporeditvah 

pravic porabe. 
- Realizacija 2019: realizacija prihodkov in odhodkov v obdobju 01.01.-31.12.2019. 

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

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

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni 
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Podprogram je program, ki je del glavnega 
programa, v katerem so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega 
uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in 
se z njim izvajajo cilji glavnega programa. 
 

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to 

so: 
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o proračunska postavka 

o podskupina kontov in 

o proračunska postavka – konto. 

 

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta ali del aktivnosti, 

ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega 
uporabnika. Podskupine kontov in konti pa so določeni v skladu s predpisanim kontnim načrtom, pri 

čemer je natančno določeno ekonomski namen izdatkov proračunske postavke, konto je pri tem 

temeljna enota za izvrševanje proračuna. 

Neposredni uporabniki proračuna Občine Sveta Ana so: 

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  

10 OBČINSKI SVET 

20 NADZORNI ODBOR 

30 ŽUPAN 

40 OBČINSKA UPRAVA 

41 REŽIJSKI OBRAT 

 

1 0  –  OB ČI NSK A  VO L IL NA  K OM ISI JA            63  €  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske uporabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na ravni občine. 

0101 – Politični sistem  

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: - občinskega sveta 

in - župana in podžupana.  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

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

predstavniki ljudstva.  

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov                      63 € 

Opis podprograma 

Program vključuje sredstva za izvedbo in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov 

in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov. 

 

1 0  -  OBČI NSK I  S VE T            9 . 72 1  €  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na ravni občine. 

0101 – Politični sistem  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva potrebna za delovanje občinskega sveta, komisij in odborov 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 letni 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. 
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01019001 - Dejavnost občinskega sveta      9.721 € 

Opis podprograma 

Znotraj dejavnosti občinskega sveta so realizirana sredstva na proračunskih postavkah delovanje 

občinskega sveta, odborov in komisij, materialni stroški 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, Sklep o financiranju političnih strank. 

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 občina. Aktivno 

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

na vseh področjih razvoja in dela občine.  

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. 

10101 – Sejnine za občinski svet in odbore, so se sredstva v okviru delovanja občinskega sveta in 

odborov realizirala v višini 97,7 % in sicer po naslednjih namenih; izplačila sejnin 5.157 € in izdatki 

za reprezentanco v višini 315 €. Občinski svet se je v letu 2019 sestal na šestih rednih sejah in eni 

dopisni seji, odbori in komisije pa so zasedale na osmih sejah. 

10102 - Financiranje političnih strank, za financiranje političnih strank so bila v letu 2019 realizirana 

sredstva v višini 1.000 €.  

10108 – Materialni stroški občinskega sveta, za občinske svetnike smo nabavili prenosne 

računalnike (3.249 €), sedaj prejemajo vso gradivo preko elektronske pošte. 

Tabela 15: Razdelitev sredstev po političnih strankah v letu 2019 

 

Naziv politične stranke Znesek finančnih sredstev v € 

Nova Slovenija - krščanski demokrati 137 

Slovenska demokratska stranka 227 

Slovenska ljudska stranka 379 

Socialni demokrati 111 

Zeleni Slovenije 146 

SKUPAJ 1.000 

 
 

20 - NADZORNI ODBOR                  1.788 € 

 

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. 

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 zakonito porabo sredstev je bil zagotovljen s stani Nadzornega 

odbora Občine Sveta Ana.  

 

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora                   1.788  € 

 
Opis podprograma 
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Podprogram zajema sredstva za izplačilo sejnin članom nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji 

organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira pravilnost in smotrnost njegovega poslovanja. 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. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Z ustreznimi nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonsko ter 

gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. 

Letni cilji podprograma  

Z izvajanjem nadzorov nadzorni odbor prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v 

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

zastavljenih ciljev.  

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

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

20201 – Sejnine za nadzorni odbor, na postavki so realizirana sredstva v višini 692 €. Nadzorni odbor 

se je v letu 2019 sestal na štirih sejah.  

20203 – Materialni stroški nadzornega odbora za člane nadzornega odbora smo nabavili prenosne 

računalnike (1.083 €), sedaj prejemajo vso gradivo preko elektronske pošte. 

 

3 0  –  Ž UP AN            7 1 . 07 9  €  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske uporabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na ravni občine. 

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.  

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov                      59.341 €  

Opis podprograma 

Podprograma zajema sredstva za izplačane plače poklicnemu funkcionarju oz. županu in nadomestilo 

plače za opravljanje funkcije nepoklicnega 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, 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. V letu 2018 je ponovno izvoljen župan Silvo Slaček. 

 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni 

samoupravi, Statut občine, Poslovnik občine. 

Doseženi cilji podprograma 

Župan skrbi za razvoj občine, predstavlja in zastopa interese občine, usmerja občinsko upravo, skrbi 

za objave in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta. 

Letni cilji podprograma 

Ustrezno vodenje občine, primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi občina sodeluje in 

obveščanje občanov o raznih dogodkih. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Skupaj je realizacija dosežena v višini 94,3 % tako, da so bili cilji doseženi na vseh področjih. 

Realizacija na posameznih postavkah je naslednja: 

30100 -  Plače poklicnih funkcionarjev - na proračunski postavki so realizirana sredstva za plače in 

prispevke, ki pripadajo županu za profesionalno opravljanje funkcije. Realizirana so sredstva v višini 

47.532 €. 

30102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana - za stroške reprezentance in stroške 

seminarjev so realizirani odhodki v višini 6.830 €. 

30103 – Nadomestilo plače podžupana – za nepoklicno opravljanje funkcije pripada podžupanu 

nadomestilo v višini 20 % plače 34. plačnega razreda. Realizacija postavke znaša 3.651 €.   

30105 – Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana so realizirani v višini 1.328 

€.  

 

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 javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in razpolaganja ter upravljanja z občinskim 

premoženjem. 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 starejših 

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 starejših občanov in s podelitvijo denarnih nagrad dijakom in 

študentom. 

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov      11.737 € 

Opis podprograma  

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

Zakonske in druge pravne podlage:  

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter 

dijakom in študentom Občine Sveta Ana. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvedeni so bili vsi obiski starejših občanov, ki so v letu 2019 praznovali okroglo obletnico (od 85 let 

dalje) in izplačane so bile nagrade dijakom in študentom za posebne učne uspehe in dosežke, ki so se 

prijavili na razpis. 

Letni cilji podprograma 

Zastavljeni cilji so bili doseženi z izvedbo raznih dogodkov in prireditve. Realiziranih je 99,5 % 

odhodkov. 

30401 – Nagrada dijakom in študentom – v sklopu praznovanja občinskega praznika so se podelile 

denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom za posebne uspehe in dosežke pri učnem uspehu. 

Denarne nagrade se podeljujejo na podlagi Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in 

študentom Občine Sveta Ana (MUV št. 9/2012 in sprememba MUV št. 4/2019). V letu 2019 je bilo 

razdeljenih denarnih nagrad v višini 1.680 €.  
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Tabela 16: Upravičenci denarnih nagrad v letu 2019 

Ime in priimek Višina denarne nagrade v € 

Ime in priimek Višina denarne nagrade v € 

Urška Kastelic 150,00 

Tamara Lovrenčič 180,00 

Domen Šnajder  150,00 

Ben Šnajder  150,00 

Sabina Majerič 200,00 

Mihaela Roškarič 200,00 

Klemen Rola  150,00 

Aleks Harl 150,00 

Barbara Dvoršak 150,00 

Anja Špindler  200,00 

SKUPAJ 1.680,00 

Slika 2: Nagrajenci v letu 2019 

 

30402 – Pokroviteljstvo občine – v sklopu te proračunske postavke so se sredstva porabila za 

obdaritev naših občanov ob jubilejih in zlatih porokah in za različne sprejeme pri županu ter 

protokolarna darila. V letu 2019 je občina sofinancirala nabavo novih oblek Cerkveno prosvetnemu 

pevskemu zboru KD v višini  1.199 €. Realizacija odhodkov je 9.944 €. 

Slika 3: Obisk pri starejših občanih Občine Sveta Ana 
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4 0  -  OBČI NSK A UP RA VA            2 . 51 6 . 58 1  €  

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 javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in razpolaganja ter upravljanja z občinskim 

premoženjem. 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.  

 

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. V mesecu juliju je bil 
izveden že 21. občinski praznik. 

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti                 4.664 € 

Opis podprograma 

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

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

vzdrževanju celostne podobe občine.   

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 in vzpostavljati prepoznavnost občine. 

Letni cilji podprograma 

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. 

Realizacija odhodkov na podprogramu znaša 97,5%. 

40404 – Vzdrževanje spletne strani občine - za te storitve je občina v letu 2019 namenila 750 €.   

40405 – Obveščanje domače in tuje javnosti – zagotavljanje obveščanja občanov je občina izvajala 

preko Radia Slovenske gorice, za kar je porabila 3.914€. V ceni so zajeti stroški obveščanja o 

prireditvah v občini, ki jih organizira občina ali društva iz občine Sveta Ana. Prav tako so zajeti stroški 

šestih oddaj iz občine, kjer župan predstavi aktivnosti v občini.  

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov                9.984 € 

Opis podprograma 

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

ki jih poleg občine izvajajo društva. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.  

Doseženi cilji podprograma 

Spodbujanje občanov k druženju in ohranjanju tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev 

in neprofitnih organizacij. 

Letni cilji podprograma 

Zastavljeni cilji so bili doseženi z izvedbo raznih prireditev. Realizacija odhodkov znaša 99,8% 

40401 – Stroški občinskega praznika – sredstva smo namenili za izvedbo vseh prireditev v sklopu 

občinskega praznika in so realizirana v višini 9.984 €.  
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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 aktivnim delovanjem. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti                4.008 € 

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. 

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. 

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 izmenjavanje mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami. Pomoč 

in svetovanje pri pripravi projektov ter koordinacija s službami na ministrstvih. Kazalci so uspešno 

izvedeni projekti. 

Letni cilji podprograma 

Uspešno sodelovanje in komuniciranje pri načrtovanju projektov ter posledično dobro pripravljene 

podlage za kandidature na projektih. 

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, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Duplek, Pesnica, Sv. Andraž v Slovenskih goricah in Šentilj 

smo v letu 2019 namenili 2.290 €. 

40626 - Članarine (SOS, ZOS, Genuss am Fluss) – vplačane članarine v letu 2019 znašajo 1.164 €. 

40628 – Sofinanciranje projektov MRA – RRA – delež po pogodbi za financiranje regijske 

garancijska sheme je v letu  znašal 554 €. 
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06039001 - Administracija občinske uprave                       231.135 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške za njihovo delovanje. 

Ravno tako pa zajema sofinanciranje plač in materialnih stroškov skupne občinske uprave s sedežem 

v Mestni 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 

prostorskih pogojev za delo in ustrezna opremljenost.  

Letni cilji podprograma 

Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito, pravočasno in 

učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in drugih udeležencev v postopku, 

učinkovito sodelovanje z drugimi organi in udeleženci. 

40601 - Stroški dela občinske uprave - v okviru te postavke se je za stroške plač, regresa za letni 

dopust, povračila in nadomestila zaposlenim in prispevke v občini namenilo 159.045 € (l. 2018 = 

145.819). Na dan 31.12.2019 je bilo v občinski upravi zaposlenih pet delavk. 

40602 - Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave - za nemoteno delo občinske 

uprave so realizirani materialni stroški in storitve v višini 23.836 € (l.2018 =23.491 €). Največji strošek 

te proračunske postavke so stroški ogrevanja občinskih prostorov, kateri so v letu 2019 znašali 5.243 

€.  

40604 - Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih – v letu 2019 smo za stroške 

kotizacij na seminarjih za zaposlene v občinski upravi namenili 284 € (l. 2018 = 150 €).  

40605 - Pogodbena dela - znotraj proračunske postavke so realizirani stroški plačila opravljenih del 

po podjemi pogodbi v višini 6.640 €. V letu 2019 je občina sklenila eno podjemno pogodbo za 

opravljanje storitev prevoza otrok v šolo s šolskim kombijem.  

40619 - Skupne občinske uprave - za izvajanje del skupnega organa medobčinskega redarstva in 

inšpektorata je občina namenila 7.055 € sredstev.   

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav                  34.275 € 

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 informacijsko infrastrukturo. 

Letni cilji podprograma 

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in strojne računalniške opreme, investicijo in 

tekoče vzdrževanje prostorov občine 

40603 – Stroški službenih potovanj – za povračila stroškov kilometrine na službeni poti zaposlenim, 

ko uporabljajo lasten avtomobil, smo namenili 1.372 €.  

40606 - Tekoče vzdrževanje opreme in objektov  - sredstva, za tekoče vzdrževanje licenčnih 

programov, smo v letu 2019 namenili 15.371 €, za tekoče vzdrževanje občinskih prostorov in opreme 

z zavarovanje pa 3.500 €.  

40607 - Investicijsko opremljanje občinske uprave – v sklopu investicijskega opremljanja smo v 

letu 2019 nabavili računalnik, optični čitalec, kalkulator, mobilni telefon ter video sistem za nadzor na 

igrišču in Parku generacij.  

40608 – Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave -  postavka zajema plačila 

stroškov notarjev in odvetnikov (7.071 €), storitev organizacij pooblaščenim za izvajanje plačilnega 

prometa in bančnih storitev (357 €) in drugi stroški, kot so zavarovanje pravne zaščite in plačilo davka 

na promet nepremičnin (1.358 €).  

 



 

37 

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. 

 

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             1.500 € 

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, Zakon o gasilstvu. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljanje pogojev za reševanje in zašito ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Letni cilji podprograma 

Cilji so bili realizirani, na območju občine se je izvajala letalska obramba pred točo in občanom se je 

omogočila najboljša oskrba za reševanje v nujnih zdravstvenih težavah. 

40703 - tekoči stroški zaščite in reševanja - v letu 2019 je občina sofinancirala izvajanje obrambe 

pred točo z letali, katero izvaja Letalski center Maribor (1.500 €). 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč            25.097 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za opravljanje dejavnosti gasilskih društev in gasilskih zvez, investicijsko 

opremljanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme.  
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o 

financiranju občin 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je doseči večjo stopnjo opremljenosti Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana in 

nuditi večjo pripravljenost v primeru nesreč. 

Letni cilji podprograma 

Letni cilji pri dejavnosti so usmerjeni k reševanju naravnih in drugih nesreč, gašenju požarov, k pomoči 

pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enoto štaba civilne zaščite. 

Postavljeni cilji so 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 2019 se je za te stroške namenilo 14.404 €. 

40702 – Investicije v gasilstvo - na podlagi sklepa Odbora z razpolaganji s sredstvi požarnega sklada 

se v letu 2019 sredstva požarne takse niso nakazala gasilskemu društvu Sveta Ana. Sredstva se bodo 

nakazala v letu 2020. Za nakup opreme se je namenilo 1.456 € in za investicijsko vzdrževalna dela v 

gasilskem domu 9.237 €.  
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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 v občini. 

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne 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 so planirani cilji doseženi, saj se v preventivne aktivnosti vključujejo otroci, kot 

najbolj ranljiv del udeležencev v prometu. 

08029001 - Prometna varnost         205  € 

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.  

Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je izvedba delavnice za osnovnošolce z naslovom »Še vedno vozim«. 

40801 – Svet za preventivo - sredstva v višini 205 € so se porabila za izvedbo poučne delavnice o 

varnosti v prometu.  

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Podroje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer 

spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitve brezposelnih oseb. 

 

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 (55 % 

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                  1.906 € 

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 zagotavljanjem sredstev za lokalne zaposlitvene programe javnih del, uspešno zasledujemo 

dolgoročno zastavljene cilje in s tem ohranjamo oziroma povečujemo zaposljivost ciljnih skupin 

brezposelnih oseb na trgu dela. 

Letni cilji podprograma  

Ocenjujemo, da so bili programi javnih del uspešno realizirani. 
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40621 – Program javnih del – na postavki  so prikazani realizirani odhodki skupnih programov 

izvajanja javnih del na območju Upravne enote  Lenart: 

 CSD Maribor: »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«, število vključenih oseb je 

1 s V. stopnjo strokovne izobrazbe. 

 

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. 

 

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             660 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za delovanje služb in izvajanje ukrepov varstva živali.   

Zakonske in druge pravne podlage:  Zakon o divjadi in lovstvu. 
Dolgoročni cilji podprogram 

Dolgoročni cilj je zagotoviti oskrbo divjadi na območju občine. 

41105 – Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo - sredstva je občina prejela 

na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu. Občina je izvedla razpis in dodelila sredstva.  

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE              

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Poraba zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. 

 

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 cestne 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 je omogočen varen promet, ohranjajo ali izboljšujejo se  

prometne, tehnične in varnostne lastnosti, ceste in okolje se zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega 

prometa ter ohrani urejen videz cest. Pri doseganju teh ciljev je občina uspešna. 

 

 



 

40 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                         231.180 € 

Opis podprograma 

Podprogram  zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje (letno in zimsko) lokalnih cest, 

upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje 

cestne infrastrukture (pločnikov, kolesarskih stez, 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. 

Letni cilji podprograma  

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 

231.180 oz. 96,2 % glede na veljavni proračun. Realizacija na postavki v primerjavi z letom 2018 

ostaja skoraj enaka. Velik del sredstev se je namenilo za letno vzdrževanje cest: krpanje udarnih jam, 

krpanje in saniranje drugih poškodb na cestah, 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                        359.909 € 

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 cestne infrastrukture (pločniki, 

kolesarske steze, 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 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. 

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. Pri zastavljenih ciljih smo bili z izvajanjem 

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 55.026 €. Občina je 

naročila naslednjo projektno dokumentacijo: 

 v letu 2018 je občina je po razpisu oddala dela za izdelavo PZI ureditve regionalne ceste R3-

703/4104, Žice –Zg. Ščavnica od km 0+000 do km 2+550  v višini 56.931 € in dodatna dela v 

višini 6.673 €. Dela v letu 2019 so bila izvedena do višine 47.933 €, ostalo v letu 2020.  

 izdelala se je idejna zasnova obnove javnih poti in naročili smo DIIP za obnovo JP v letu 2020. 

41327 – Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730 – Občina Sveta Ana je 

že v letu 2016 izdelala projektno dokumentacijo PZI št. 866A/16 – september 2016 za objekt – 

Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730 Žice – Sveta Ana – Zg. Ščavnica – 

Dražen Vrh, v naselju Sveta Ana, odsek 4101 Žice – Sveta Ana-Zg. Ščavnica, od 3+419 km do km 

3+829.  Regionalna cesta poteka skozi manjše zaselke in skozi sam center Svete Ane in se v Dražem 
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vrhu ponovno priključi na regionalno cesto R2-433. V določenem delu se izvede nov pločnik, ali se 

obstoječi razširi. Predvidena je rekonstrukcija trikrakega nivojskega križišča regionalne ceste s 

priključno cesto JP 704 234. Do same investicije je prišlo v letu 2018, ko sta Direkcija RS za 

infrastrukturo in občina, kot sofinancer podpisali z izbranim izvajalcem pogodbo za izvedbo del. 

Medtem je občina uspela pridobiti zemljišča neposredno od predvideni investiciji in na tem mestu 

urediti večji plato oz. prostor, ki bo v prihodnje uporaben za razširitev poslovnih dejavnosti v kraju. 

41334 - Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2019) – že v  letu 2018 je občina pristopila 

k izvedbi modernizacije cestnih odsekov: 

- JP Zg. Ščavnica- Rožengrunt 704-421 in  

- JP Žice – Škof – Perko 704-300. 

Dela na opravljenih odsekih je izvajalo podjetje Drago Kerec s.p.. Na omenjenih odsekih cest so se 

izvedla dela, dobava in vgradnja tampona, vključno s fino izravnavo.  

V letu 2019 je občina izvedla javno naročilo za nadaljevanje gradbenih del (izvedba propustov in 

priključkov ter vgradnja asfalta). Gradbena dela na odseku JP Žice – Škof – Perko 704-300 je izvedlo 

podjetje Lipa z.o.o., na odseku JP Zg. Ščavnica- Rožengrunt 704-421pa podjetje Asfalti Ptuj d.o.o.. 

Realizacija zajema tudi stroške  projektne dokumentacije, varnostni načrt in gradbeni nadzor. Skupna 

realizacija znaša 240.978 €.  

Slika 4: Otvoritev obnovljene ceste R3 -730 v naselju Zg. Ščavnica 

 
 

Slika 5: Podpis pogodbe za ureditev asfaltnega odseka JP Zg. Ščavnica- Rožengrunt 704-421 

 

41339 - Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice    

Na osnovi Operativnega program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP 

EKP) , Regionalnega razvojnega  programa (RRP) Podravske razvojne regije 2014-2020 , smo občine 

območja Slovenskih goric pripravile projekt »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske 

gorice«.  Projekt je vključen v RRP Podravje in predviden za sofinanciranje  Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, Ministrstva za infrastrukturo RS in vključenih občin. 

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju 

Slovenskih goric. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega 

mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih središčih Lenartu, Ptuju in Mariboru oziroma od 

doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri 

iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, 
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večji stopni telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju 

prebivalstva na območju.  

Cilji investicije so:  

• izboljšanje mobilnosti in dostopnosti,  

• izboljšanje okolja in zdravja prebivalcev regije,  

• izboljšanja kakovosti bivanja,  

• izboljšanje podobe občin in regije,  

• izboljšanje pogojev za razvoj turizma,  

• izboljšanje meddržavne, medregijske in regijske povezanosti in celovitosti.  

V teku je priprava dokumentacije za izvedbo javnega naročila. Javno naročil bo objavljeno v marcu 

2019. 

Slika 6: Prikaz kolesarske mreže in naselij 

 

 

41340 – Cestna infrastruktura 

V letu 2019 je občina izvedla sanacijo varnostne ograje na križišču v naselju Kremberk, ki je bila 

poškodovana v prometni nesreči. Stroške popravila (6.180 €)  je občina uveljavljala pri zavarovalnici.  

 

41347 – Asfaltiranje ulice Zg. Ščavnica ( Moleh)  

 

Na tem območju je zgrajeno veliko hiš, ki so naseljena. Urediti je bilo potrebno cesto katero smo 

asfaltirali, za del cestišča pa so se položili tlakovci. Višina opravljenih del je znašla 11.321 €. 

13029004 - Cestna razsvetljava                40.994 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema upravljanje, tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne 

razsvetljave. 

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 javne 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. 

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. 

Letni cilji so doseženi. Nova javna razsvetljava je postavljena na mestih, kjer je nujno potrebno. 

41305 – Vzdrževanje javne razsvetljave in poraba električne energije - v letu 2019 so na področju 

javne razsvetljave poravnani stroški porabe električne energije za javno razsvetljavo v višini 12.417 € 

in stroški vzdrževanja javne razsvetljave v višini 3.391 €. Nova razsvetljava se je izvedla na območju  
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stanovanjskega naselja v Lokavcu in obnovile so se svetilke za osvetlitev cerkve. Skupaj izvedena dela 

so znašala 24.736 €. Vsa javna razsvetljava je zavarovana ( 450 €). 

 

13069001 – Telekomunikacije in pošta        6.623 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za investicijsko vlaganje v telekomunikacijo in pošto. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti odprto širokopasovno omrežje na celotnem območje občine.   

Letni cilji podprograma 
V 2019 je občina financiral skupaj z občino Benedikt izvedbo gradbenih del izkop in zasip ter položitev 

optičnega kabla v naselju Bačkova. Prav tako se je položil optični kablovod v naselju Žice. Skupna 

višina porabljenih sredstev je 6.623 €. 

 

14 – GOSPODARSTVO        

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

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter 

spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.  

 

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.  

 

14039001 - Promocija občine                4.366 € 

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, prospekti, izdaja knjiga…).  

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. 

Letni cilji podprograma 

Letni cilji so bili uspešno doseženi, saj so bile prireditve lepo obiskane in občino pa si je ogledalo 

veliko število turistov. 

41410, 41411, 41413 - na postavkah so realizirani stroški splošnega materiala in storitev za objekte 

turističnega značaja in zajemajo stroške; čistilnega  materiala, porabo vode in elektrike ter stroške 

zavarovanja objekta. Skupaj so realizirani v višini 970 €. 

41424 – Slovenia Green Destination  

Gre za stroške pridobitve znaka Slovenia Green Destination v okviru projekta Zelena shema 

slovenskega turizma. Namen Zelene sheme slovenskega turizma je s praktičnim in učinkovitim 

orodjem uvajati in pospeševati uvajanje trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem ter krepiti 

osnovo za trženje zelene ponudbe. V letu 2018 je občina izdelala in oddala vlogo na javni poziv in 

zbrala podatke z anketiranjem ter 2019 prejela srebrni znak Slovenia Green Destination.  Za aktivnosti, 

ki so potekale za pridobitev znaka je občina porabila sredstva v višini 3.395 €. 
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14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                       12.684 € 

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 kot 

turističnega območja ter uvajanje novih turističnih produktov in nočitvenih kapacitet.  

Letni cilji podprograma 

Napredek, ki ga na tem področju beležimo je predvsem to, da se podpirajo vse aktivnosti in projekti 

na področju pospeševanja razvoja turizma.  

 

41415 – Escape (SI –HU) – projekt je trajal od aprila 2017 do aprila 2019. V letu 2019 smo nabavili  

praktične nagrad lokalnih pridelovalcev, za obiskovalce, ki bodo obiskali vsaj po eno točko dveh 

odklop paketov (enega na Madžarskem in enega v Sloveniji). Za izvedbo navedenih aktivnosti smo 

namenili 1.855 €. Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR). 

 

41422 – Vino, prijazno do okolja – s projektom se je občina prijavila na javni razpis za izbor operacij 

za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občine, ki so povezane v lokalno 

akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric v letih 2017 in 2019, sofinanciranih iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj - ESRR. S predmetno investicijo želimo ohraniti in nadgraditi vinsko 

kulinarične zaklade pri Sveti Ani in jih ponuditi na enem mestu. V kletnih prostorih občinske stavbe 

se ob že urejeni vinoteki nahaja del kleti, ki je še neizkoriščen. Z ureditvijo tega dela kleti v promocijski 

prostor bomo zaokrožili turistično ponudbo kraja, in nadaljeval delo Franca Postiča, ki je Sveto Ano 

in Slovenske gorice že v 19. stoletju postavil na evropski zemljevid imenitnih vinogradniških 

destinacij. Prostor bo urejen  na privlačen in tudi inovativen način, saj bo v njem prikazano 

vinogradništvo in vinarstvo skozi različne oblike pridelovanja grozdja in nege vina: konvencionalno, 

integrirano, ekološko in biodinamično. Izpostavili bomo znamenite može, ki so zaznamovali 

vinogradništvo v 19. stoletju na tem prostoru: Franc Postič, Nadvojvoda Janez, Dominik Čolnik, 

Matija Verovec, Franc Ksaver Trumer, Vincenc in Conrad Kreuzer. Partnerja v projektu sta poleg 

občine še Društvo vinogradnikov Sveta Ana in Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. Vloga je 

bila oddana in odobrena.  

Izvedli smo javno naročilo. Gradbena dela izvaja podjetje Mata Tim d.o.o.. V letu 2019 je bila plačana 

1. začasna situacija v višini 10.779 €. 

Slika 7:  Degustacijski prostor  

 

 

41423 – Anin pretl – tudi s tem projektom se je občina prijavila na javni razpis za izbor operacij za 

uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občine, ki so povezane v lokalno akcijsko 

skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric v letih 2017 in 2019, sofinanciranih iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj - ESRR. S projektom želimo izpopolniti ponudbo tradicionalnih jedi in skupaj s 

projektnimi partnerji pripravite različne delavnice na temo priprava in peka domačih jedi. V sklopu 

investicije, ki bo do 80 % sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR, bo 

nabavljena prenosljiva peč za peko, lesene degustacijske deske in pribor ter prenosljive masivne lesene 

mize (v obliki sodov) in pult. Vloga je bila oddana in odobrena. 

Vsa potrebna oprema se bo nabavila v letu 2020. 
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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. 

1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vključuje 

sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem 

okolja. 

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. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo             376.985 € 

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. 

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. 

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 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 48.574 € in so v primerjavi z veljavnim proračunom realizirani 64,9 %. Odhodki so izkazani 

za naslednje stroške; obračunavanje in pobiranje okoljske dajatve v višini 6.885 €, za izvedbo hišnih 

kanalizacijskih priključkov na območju novo zgrajene kanalizacije v višini 30.102 € in sofinanciranje 

individualnih malih čistilih naprav v višini 11.587 €.  

41509 – Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec - stroški obratovanja čistilne naprave so 

realizirani v višini 6.208 € oz. 98,9 % in vključujejo porabo električne energije, vode in komunalnih 

storitev in tekoče vzdrževanje objekta. 

41510 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani - investicija je v tretji – zadnji fazi. Delno 

je operacija sofinancirana na podlagi 23. člena ZFO. V skladu z določili gradbene pogodbe je bilo v 

letu 2019  poravnanih 90 odstotkov  vrednosti celotne investicije. 10 odstotkov sredstev bo zadržanih 

do pridobitve ustrezne dokumentacije, uporabno dovoljenje. Za izvedbo 3. faze je občina namenila 

269.716 €.  
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Slika 8: Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

 
 

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 43.792 €. 

41512 – Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek - Dražen Vrh – stroški obratovanja čistilne 

naprave so realizirani v višini 4.618 € oz. 96,2 % , gre za porabo električne energije, vode in 

komunalnih storitev in tekoče vzdrževanje objekta.  

41514 – Obratovalni stroški čistilne naprave Sveta Ana – v letu 2019 je čistilna naprava začela 

obratovati, zato so nastali stroški v višini 4.077 €.  

 

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). 

 

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, 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 izdelale spremembe in dopolnitve občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za del naselja Sveta Ana in pričeli smo z aktivnostmi na izdelavi 

občinskega prostorskega načrta.  

16029003 - Prostorsko načrtovanje       9.586 € 

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. 

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. 

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. 

41610 – Prostorski dokumenti občine – OPN je temeljni prostorski akt za celotno območje občine. 

V končni fazi bo pripravljen kot enoviti dokument, ki bo celovito obravnaval prostorsko problematiko 

občine. Vsebinska podlaga za pripravo OPN so izdelane strokovne podlage, razpoložljivi projekti 
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pripravljavca, razvojne pobude pravnih in fizičnih oseb ter druge razpoložljive podlage, projekti, 

dokumentacija in gradiva, iz katerih je mogoče identificirati različne potrebe po prostoru. 

OPN se izdeluje fazno. V letu 2018 je bil izdelan osnutek za pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja 

prostora. Po pridobitvi mnenj  se bo izdelal dopolnjeni osnutek, ki bo javno razgrnjen in bo izvedena 

javna obravnava, nakar se bodo pripravila strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne 

obravnave, sprejem stališč do pripomb in izdelava predloga. Po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 

urejanja prostora bo OPN sprejet na občinskem svetu. Za realizacijo navedenih faz izdelave OPN pa 

bo morala občina zagotoviti sredstva v proračunu 2020. 

 

 

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 standarde na območju Občine Svet Ana. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. 

16039001 - Oskrba z vodo                 60.069 € 

Opis podprograma  

Oskrba z 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 območju občine.  

Letni cilji podprograma 

S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov in izgub v redni oskrbi s pitno vodo 

in zmanjšati tveganje glede morebitnega lokalnega onesnaževanja pitne vode.  

41606 – Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov –   v sklopu ureditve državne ceste R3-730 

se je izvedla tudi izgradnja tranzitnega vodovodnega cevovoda Krivi Vrh - Sveta Ana. Dela so se 

izvedla v skladu s projektno dokumentacijo PZI "Vodovodni cevovod Krivi Vrh - Sveta Ana". 

Izgradnja vodovodnega omrežja je potekala v obstoječem pločniku na globini 1,3 m od km 3,760 do 

4,000. Po končanih delih se bo saniral tudi pločnik. Izvedli se bodo nadzemni hidranti. Projekt se je 

končal v letu 2019. Višina realiziranih sredstev je 20.639 €. 

V letu 2019 je občina realiziral 4.890 € za pregled vodovnih hidrantov. 

41624 – Vodovod Rožengrunt  

Uredila se je oskrba vode na stanovanjskih objektih na naslovih Rožengrunt 38-44. Dela so se izvajala 

po projektni dokumentaciji PZI – MV PZI 07/2019, Maribor, julij 2019, ki ga je izdelala družba 

Mariborski vodovod d.d.. Izvedel se je vodovodni odcep PEHD d90 16 bar RC z navezavo na obstoječ 

vodovod PEHD d110 v vzhodni bankini cestišča.  Celotna vrednot investicije znaša 34.060 €. Občina 

je v letu 2019 poravnala znesek v višini 16.364 €, ostalo v letu 2020. 

41625 – Vodovod Žice 

Tudi tukaj smo uredili oskrbo vode na stanovanjskih objektih na naslovih na naslovih Žice 2 - 4. Dela 

so se izvajala po projektni dokumentaciji PZI – MV PZI 05/2019, Maribor, julij 2019, ki ga je izdelala 

družba Mariborski vodovod d.d. Za  prečkanje  državne ceste R2  št. 433, odsek 1288 Lenart – Trate 

v km 4,560, je bilo pridobljeno soglasje Direkcije RS za infrastrukturo. Celotna vrednot investicije 

znaša 12.817 €. Občina je v letu 2019 poravnala znesek v višini 5.698 €, ostalo v letu 2020. 
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16039003 - Objekti za rekreacijo                  2.911 € 

Opis podprograma  

Podprogram zajema sredstva za upravljanje, vzdrževanje in nakup objektov in opreme za rekreacijo.  

Zakonske in druge pravne podlage :Zakon o urejanju prostora. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je vzdrževanje športnih igrišč in opreme.  

Letni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za pričetek izvajanja aktivnosti v okviru postavljenih dolgoročnih ciljev. 

41616 – Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme - za nemoteno koriščenje športnih igrišč 

so bila realizirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov (poraba električne energije in vode ter 

komunalnih storitev) v višini 2.911 €.  

16039004 - Praznično urejanje naselij      5.062 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za praznično okrasitev naselji. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti boljše praznično vzdušje v občini. 

Letni cilji podprograma 

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                1.928 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za nepredvidene komunalne dejavnosti, ki ne sodijo v ostala področja. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotovljena sredstva glede na potrebe. 

Letni cilji podprograma 

Ocenjujemo, da smo glede na letne potrebe na tem področju uspešni. 

41618 - Stroški komunalne dejavnosti  - realizirana so sredstva v višini 1.928 €. Center Svete Ane 

in Lokavca smo okrasili z rožami, uredile so se cvetlične grede pred osnovno šolo in športno dvorano 

ter redno skrbeli za čistočo centra in ostalih delov občine.  

 

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 in nakup stanovanj.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo na tem področju uspešni, saj izvajamo vse aktivnosti za nakup stanovanj.   

16059002- Spodbujanje stanovanjske gradnje             3.282 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje stanovanj nakup stanovanj. 

Zakonske in druge pravne podlage: Stanovanjski zakon. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Spodbujanje stanovanjske gradnje in s tem zagotoviti stanovanja mladim družinam. 

Letni cilji podprograma 

Uspeh lahko opišemo enako kot pri dolgoročnih cilji. Občina je pristopila k nakupu enega stanovanja, 

kateri je v lasti občine in enega stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada RS na katerem ima občina 

razpolagalno pravico. 

41619 – Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine - za stroške upravljanja stanovanj in 

tekočega vzdrževanja je občina v letu 2019 namenila 3.282 €. 
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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.  

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč                 172.514 € 

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. 

Letni cilji podprograma 

Letni cilji so doseženi. 

41608 – Stroški urejanja zemljišč - v letu 2019 smo na območju nove stanovanjske zazidave v 

Lokavcu izvedli razpis za komunalno ureditev celotnega naselja. Dela so bila oddana podjetju PGE 

d.o.o. iz Maribora. Izvedla se je 1.faza, ki je zajemala: 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. Vrednost celotne investicije je 171.316 €. 

 

Slika 9: Komunalna ureditev stanovanjskega naselja v Lokavcu  

 

 
 

 

16069002 - Nakup zemljišč                 65.341 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za nakup zemljišč za potrebe občinskih investicij. 

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 nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja 
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stvarnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi 

pogoji). 

Letni cilji podprograma 

Cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja 

nepremičnega premoženja v letu 2019. 

41609 - Nakup zemljišč - v letu 2019 je občina kupila naslednja zemljišča:  

- zemljišče parc. št. *201 , 322, 323 in 325/2 vse k.o. Zg. Ščavnica, Ročica  v višini 65.000 €. 

 

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.  

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 

zakonodaja, obenem pa krije tudi stroške mrliško ogledne službe in druge preventivne zdravstvene 

ukrepe. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo               24.006 € 

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, Zakon o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja tistim občanom, ki niso zaposleni in trenutno 

nimajo možnosti zdravstvenega zavarovanja. 

Letni cilji podprograma 
41703 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje – prispevek za obvezno zdravstveno 

zavarovanje za brezposelne osebe je v letu 2019 znašal 33,53 € na osebo mesečno. V letu 2019 smo 
za prispevke namenili 21.230 € 

17079002 - Mrliško ogledna služba                                    2.777 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljati sredstev za izvajanje mrliško ogledne službe v skladu z veljavno zakonodajo. 

Letni cilji podprograma 

41701 - Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...) – za navedene storitve je 

občina v letu 2019 porabila 2.777 €. 

 

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.  
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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 Knjižnica 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.  

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo               32.885 € 

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, 

- uporabnikom zagotoviti dostop, raznolikost in aktualnost knjižničnih gradiv in kulturnih prireditev. 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

41801 -Financiranje programa Knjižnice Lenart - za financiranje izvajanja programa Knjižnice 

Lenart z enoto Sveta Ana je občina namenila 32.885 €. 

18039003 - Ljubiteljska kultura       6.379 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za dejavnost 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, Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji so: 

- ugotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in široka 

dostopnost kulturnih programov, 

- izvedba vsakoletnih javnih razpisov. 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj je izvedba letnega razpisa za sofinanciranje društev in spodbujanje kulturnih društev k večji 

aktivnosti na področju izvajanja kulturnih prireditev. 

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. 

 

 

 

 

 



 

52 

Tabela 17: Dodeljena sredstva po razpisu in izplačana sredstva v letu 2019 

Društvo Sredstva odobrena na 

razpisu v € 

Izplačana sredstva po 

izvedenih projektih v € 

Kulturno društvo Sveta Ana 3.023,04 2.830,34 

MKK Kulturna zadruga 586,73 586,73 

Twirling klub Aninih mažoretk 1.103,28 1.103,28 

SKUPAJ  4.713,05 4.520,35 

 
Občina je na podlagi medsebojne pogodbe sofinancira izpostavo Javnega sklada RS za ljubiteljske in 

kulturne dejavnosti v višini 1.603 €.   

Slika 10: Koncert Anin roll 

 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura     6.206 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva namenjena za izdajo lokalnih časopisov. 

Dolgoročni  cilji podprograma  

Dolgoročni cilj je čim večje informiranje občanov. 

Letni cilji 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 Ovtarjevih 

novic pa o mesečnih aktualnih novicah v občini.  

41816 – Izdaja lokalnega časopisa – občina za vsako letno obveščanje o aktualnih razpisih izda Anine 

novice. Stroški izdaje znašajo 905 €. 

41828 – Izdaja medobčinskega časopisa - za izdajo 12 številk Ovtarjevih novic je občina 

sofinancirala sredstva v višini 5.301 €.  

18039005 – Drugi programi v kulturi               18.076 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za stroške obratovanja kulturno - turističnega centra Sveta Ana. 

Dolgoročni  cilji podprograma  

Dolgoročni cilji so doseženi, občanom in društvom smo ponudili kvalitetnejše prostore za preživljanje 

prostega časa. 

Letni cilji podprograma 

Z zagotavljanjem prostorov društvom za vaje in nastope se vsako leto uresničujejo cilji in s tem 

vzpodbuja kulturno življenje v občini . 

41820 – Kulturno -  turistični center Sveta Ana – na postavki so realizirani obratovalni stroški 

kulturno – turističnega centra v višini 8.076 €.  
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41834 – Sofinanciranje kulturne dediščine  - v skladu s pogodbo o sofinanciranju večnamenske 

stavbe pri Župniji Sveta Ana je občina namenila 10.000 €. 

 

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 društvom. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin     3.687 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin (sredstva so bila 

dodeljena na podlagi razpisa). 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o 

društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Finančna podpora društvom, ki niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk. 

Letni cilji podprograma  

Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev uspešni saj občina financira vsa društva, ki se prijavijo 

na razpis. 

41832 - Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis) - realizacija na postavki znaša 3.687 €. 

Tabela 18: Seznam društev, ki so oddala vlogo in izplačila v letu  2019 

Društvo Sredstva odobrena na 

razpisu v € 

Izplačana sredstva po 

izvedenih projektih v € 

Turistično društvo Sveta Ana 957,10 792,08 

Društvo vinogradnikov Sveta 

Ana 

702,32 548,29 

Društvo kmečkih deklet in žena 

Sveta  Ana 

540,43 375,41 

Čebelarsko društvo Sveta Ana 323,02 318,02 

Društvo upokojencev Sveta 

Ana  

639,44 639,44 

Sožitje Lenart 136,14 0 

Zveza društev upokojencev 

Slovenskih goric  

255,78 255,78 

Medobčinsko društvo invalidov 

Lenart  

214,52 214,52 

Kulinarično društvo kisla juha 

Sveta Ana   

309,41 309,41 

Območno združenje veteranov 

vojne za Slovenijo  

289,52 233,83 



 

54 

Skupaj: 4.367,38 3.686,78 

Slika 11: Martinovanje 2019, ki ga je izvedlo TD Sveta Ana 

 

 

Slika 12: Rusko kegljanje, ki ga je izvedlo DU Sveta Ana 

 

Slika 13: Anin pohod 2019, ki ga je izvedlo TD Sveta Ana 

 

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. 
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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, 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 

športno rekreativnih dejavnosti v občini. 

Letni cilji podprograma 

Letni  izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru letnega 

programa športa. 

 

41812 - Sofinanciranje programov športa  (razpis) - na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega 

programa športa v Občini Sveta Ana (Ur. l. RS št. 18/2006) in Letnega programa športa je občina 

objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa. Na razpis se je prijavilo Športno društvo 

Sveta Ana in Osnovna šola Sveta Ana. Dodeljenih je bilo 3.547 €.  

41829 – Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane Sveta Ana – za redno obratovanje športne 

dvorane Sveta Ana smo namenili sredstva v višini 8.315 €. V sklopu te postavke so zajeti vsi 

obratovalni stroški in stroški tekočega vzdrževanja navedenega objekta.  

 

Slika 14: Aktivnosti ŠD Sveta Ana 

 

 
 

 

41835 – Medgeneracijski park Sveta Ana – park generacij 1. faza 

Pa podlagi določil ZJN-3 je bil izveden postopek javnega naročila male vrednosti s pogajanji. 

Investicija je sofinancirana s strani nepovratnih sredstev iz podukrepa – Podpora za izvajanje operacij 

v okviru strategije lokalnega razvoja v višini 39.721,29 €. 

Cilj projekta je celostno zaključiti športno rekreacijski center pri Sveti Ani. V 1. fazi se je postavila 

nadstrešnica s ploščadjo, izvedel se je nakup športne opreme in igral, uredila se je okolica. Namen 

investicije je dvig ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o zdravem načinu življenja, preživljanju časa 

v naravi, manjši uporabi prevoznih sredstev. 
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Slika 15: Ureditev Parka generacija 

 

 
 

41836 Park generacij – vzdrževanje in ureditev – za dokončno ureditev parka se je položila travna 

ruša in postavili so se  opozorilne tabele za zagotavljanje varne uporabe naprav. Zasadile so se rastlin 

za prosto rastočo živo mejo okoli šahovnice.  

 

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. 
 

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otok 

 

Opis glavnega programa 

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

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.  

19029001 – Vrtci                362.020 € 

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 otroka. 

Letni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za nemoteno redno dejavnost ter za vzdrževanje objekta in nakup potrebne opreme. 

41901 – Plačila vrtcu Sveta Ana - sredstva so realizirana v višini 321.207 €. Občina krije razliko do 

polne ekonomske cene plačila staršev, katero izračuna CSD (odstotek upravičenosti).  

V sklopu te proračunske postavke so še realizirani odhodki za novoletno obdaritev otrok v znesku 

2.033 € in odhodki za nakup opreme v vrtcu v višini 6.213 €. 

41922 – Plačilo vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine - za plačilo razlike do 

polne ekonomske cene in plačilo staršev za otoke iz Občine Sveta Ana, kateri obiskujejo vrtec v drugih 

občinah, smo realizirali sredstva v višini 32.567  €.  
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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                 102.110 € 

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 Osnovna šola Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje vseh nalog na področju osnovnega šolstva. 

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šoli s podružnično šolo omogočamo 

kvalitetno in nemoteno izvajanje njenega programa.  

Letni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za materialne stroške, redno in investicijsko vzdrževanje opreme in stavbe.  

41902 – OŠ - materialni stroški  - velik del stroškov namenjenih osnovni šoli pripada za  materialne 

stroške in vzdrževanje opreme. Gre predvsem za stroške ogrevanja šole, elektrike, vode in drugih 

splošnih materialnih stroškov. Realizacija na tej postavki je 65.452 €.  

41903 - OŠ - tekmovanje učencev v znanju  - občina je za financiranje izvedb in udeležb učencev na 

različnih tekmovanjih namenila 500 €. 

41904 – OŠ - dodatne dejavnosti -  v današnjem času je poznavanje tujih jezikov ključnega pomena, 

zato je občina financirala tudi zgodnje učenje tujega jezika. Na postavki je vključeno tudi varstvo 

vozačev, to je tistih učencev, ki po šoli čakajo na šolski avtobus, da jih odpelje domov. Realizacija na 

postavki je 5.503 €.  

 

Slika 16: Učenci OŠ Sveta Ana so se predstavili v Europarku s projektom Anovski pütner 

 

 
 

41905 – OŠ – nakup, gradnja in vzdrževanje - občina, kot ustanoviteljica osnovne šole skrbi tudi za 

primerno opremljeno in vzdrževano šolo. Ker so bila s strani države dodeljena sofinancerska sredstva 

za energetsko sanacijo šole, je občina zavezana poročanju o stroških porabe energentov na šoli in vrtcu. 

Realizacija na tem kontu znaša 1.449 €. Prav tako je občina sofinancirala nakup računalnikov v višini 

1.500 €, namenila pa je tudi 3.000 € za opremo. 
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41914 – Investicijsko vzdrževalna dela na objektih OŠ - za izvedbo priključitve šole in vrtca na 

javno kanalizacijo, je pri poravnavi terena in postavitvi ograje prišlo do poškodbe fasade in znižanja 

terena, zato je bilo potrebno urediti teren, položiti ustrezno izolacijo in popraviti fasado. Višina 

opravljenih del je znašala 11.702 €. 

41916 – OŠ – delež stroškov športne dvorane Sveta Ana  - v času, ko uporablja športno dvorano 

šola za namene izobraževanja, nastajajo tudi obratovalni stroški. Realizacija teh stroškov znaša 4.733€. 

41923- Rušenje greznice in priklop na kanalizacijo OŠ in vrtec – opravila so se dela rušenje 

greznice in priklop šole in vrtca na javno kanalizacijsko omrežje (8.178 €).  
41924 – OŠ Gustav Šilih Maribor – za sofinanciranje materialnih stroškov je občina v letu 2019 

namenila 93,18 €. 

 

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, kateri obiskujejo šole izven matične občine. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu              40.144 € 

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 osnovni 

šoli.  

Letni cilji podprograma 

Na podlagi veljavne zakonodaje omogočiti učencem brezplačen prevoz v šole. 

41907 - Regresiranje šolskih prevozov  - na postavki so izkazani stroški za šolskih prevozov za 

učence, kateri obiskujejo osnovno šolo Sveta Ana in za povrnitev potnih stroškov staršem učencev s 

posebnimi potrebami, kateri obiskujejo šole izven matične občine. Realizacija na postavki znaša 

40.143 €. 

 

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. 

 

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                                      7.026 € 

Opis podprograma  

Podprogram zajema sredstva za naslednje transfere: 
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- pomoč staršem ob rojstvu otroka, 

- sofinanciranje  Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Mariboru. 

Zakonske in druge pravne podlage: Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence.  

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči varstva otrok in mladine. 

Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilj poskrbeti za različne oblike pomoči družinam, tako v finančnem smislu kot tudi 

v svetovalnem. 

42002 – Pomoč staršem pri rojstvu otroka - izkazani so stroški pomoči staršem ob rojstvu otroka 

Prejme jo eden izmed staršev vsakega novorojenca, ki ima stalno prebivališče v Občini Sveta Ana. Gre 

za finančno pomoč v višini 250 € na novorojenčka.  

 

Slika 17: Sprejem novorojencev v letu 2019 

 

 
 

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 €. 

 

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 invalidov, 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               24.407 € 

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 samouprav. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za izvajanje socialne oskrbe pomoči na domu. 

42005 CSD – 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 2019 namenili 24.407 €.  



 

60 

20049002 - Socialno varstvo invalidov               39.625 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samouprav. 

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. 

Letni cilji podprograma 

Letni cilji so bili doseženi, v letu 2019 je občina dodatno financirala enega družinskega pomočnika. 

42011 – Financiranje družinskega pomočnika - za financiranje štirih družinskih pomočnikov je 

občina v letu 2019 namenila 39.625 €.  

Tabela 19: Upravičenci in izvajalci  

 

Zap.št.  Ime in priimek upravičenca Ime in priimek izvajalca 

1. Jožica Urbanič Sonja Krušnik 

2. Janja Tlakar Marija Tlakar (do 25.9.2019) 

3. Marija Koler Cvetka Šenveter 

4. Lidija Ketiš Irena Ketiš 

20049003 - Socialno varstvo starih              82.537 € 

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, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj občine je, da na področju sociale v okviru zakonskih obveznosti skrbi za čim večjo 

socialno varnost občanov. 

Letni cilji podprograma 

Finančna sredstva so bila namenjena za nemoteno izvajanje socialno-varstvenih programov za starejše. 

S tem je občina prispevala k zagotavljanju kvalitete življenja uporabnikov teh storitev. 

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 82.537 €. 

Tabela 20: Oskrbovanci in domovi  

 

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 Dom Lukavci 

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. Marija Medved  Dom starejših občanov Lenart 

10. Anton Peserl  Dom starejših občanov Lenart 

11. Erna Liner DSO-GR d.o.o. 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih    7.132 € 

42010 Pomoč pri uporabi stanovanja - sredstva so izplačana za subvencijo tržne najemnine družini 

s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, 

ki jo izda CSD Lenart. Trenutno je občina v letu 2019 subvencionira tri najemnine. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin    2.890 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje humanitarnih organizacij, društev s področja socialnega 

varstva. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 

Letni cilji 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. 

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 €. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA               

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na lokalni ravni. 

 

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 upravljanja 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 likvidnost proračuna. 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje                200 € 

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. 

Letni cilji podprograma  

V letu 2019 je občina najela revolving krediti v višini 100.000,00 €. Občina kredita ni črpala. 

42201 – Odplačila zadolževanja  - znotraj postavke so realizirani stroški odobritve kredita v višini 

200 €. 

 

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. 
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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 

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 

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                    4.675 € 

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. 

Letni cilji 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. 

42301 - Rezerva za naravne nesreče - v skladu z zakonom in odlokom je občina opravila izločitev 

sredstev v proračunsko rezervo v višini 4.675 €.  

 

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. 

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. 

Letni cilji podprograma 

42302 - Splošna proračunska rezervacija - za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso bile  

planirane oz. so bile  planirane premalo, je občina prerazporedila  15.645 € . 

 

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. 
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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 2019 smo upoštevali zastavljene dolgoročne cilje v smislu zagotavljanja rednega in 

pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga. 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje                   89.706 € 

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. 

Letni cilji podprograma  

Za leto 2019 smo načrtovali izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2019 v skladu s kreditno 

pogodbo. Uspešnost se je merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti. 

42201 – Odplačila zadolževanja  

Za plačilo odprtih obveznosti po kreditni pogodbi štev. pogodbe 4014NCS-41459 za izgradnjo 

prizidka k OŠ in izgradnja ŠD leto 2009 je občina odplačala 66.667 €. Za plačilo odprtih obveznosti 

po kreditni pogodbi št. C2310-16G300117 za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

je občina odplačala 23.039 €. 

 

41 – REŽIJSKI OBRAT                                               100.669  € 

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                         42.542 € 

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 

prostorskih pogojev za delo, ustrezna opremljenost delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z 

delovnimi sredstvi.  

Letni cilji podprograma   

Strokovne naloge in obveznosti je režijski obrat izvedel učinkovito ob gospodarni porabi sredstev za 

njegovo delo. 
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40613 - stroški dela režijskega obrata  - v okviru stroškov dela se je za plačo zaposlenega in 

prispevke ter povračila stroškov za prehrano v letu 2019 namenilo 17.691 €. 

40624 – stroški dela vzdrževalca -  na postavki so izkazani izdatki zaposlenega upravnika v športni 

dvorani, to so plača, prispevki in povračila stroškov prehrane in prevoza v višini 17.834 €.  

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav                      7.017 € 

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 vzdrževanje opreme. 

Letni cilji podprograma   

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 nakupa goriva za službeni avto, 

stroški vzdrževanja avtomobila in  zavarovanja. Realizacija znaša 3.400 €. 

40615 - investicijsko opremljanje režijskega - v letu 2019 se je za investicijsko opremljanje 

režijskega obrata namenilo 2.373 € (nakup: dveh kosilnic in parnega čistilca za čiščenje prostorov v 

športni dvorani).  

40616 – Materialni stroški za delo režijskega obrata - za stroške splošnega materiala, telefona, 

nakup službenih oblek in tekoče vzdrževanje opreme za čiščenje smo namenili 1.245 €. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer 

spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitve brezposelnih oseb. 

 

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 (55 % 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                47.266 € 

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. 

Letni cilji 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. 
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40617 - Program javnih del - znotraj tega podprograma so realizirani izdatki za program javnih del. 

Občina je zagotovila sredstva za zaposlitev štirih javnih delavcev II. ravni strokovne izobrazbe.  

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE              

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Poraba zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. 

 

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, smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                 1.462 € 

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. 

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. 

Letni cilji podprograma  

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste vzdrževane preko celega 

leta. 

41318 – Urejanje občinskih cest – na postavki so realizirani stroški manjših 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 

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               9.398 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže. 

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. 

Letni cilji podprograma  

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj sta bila oba pokopališča vzdrževana preko celega leta. 

41615- urejanje pokopališča  - to so stroški kot so: odvoz smeti, voda, električna energija in druga 

vzdrževalna dela.  Realizacija na postavki znaša 9.398 €. 
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5. 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. 

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

 projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov; 

 projekti, kjer se je pričakovalo uspešno kandidiranje za pridobitev sredstev iz državnega 

proračuna oziroma evropskih virov; 

 projekti, ki so že bili sprejeti in se izvajanje nadaljuje v tem obdobju; 

 projekti in programi pripravljeni na osnovi potreb. 

 

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

skupine oziroma podskupine kontov: 

- 42 – Investicijski odhodki, 

- 43 – Investicijski transferi, 

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

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

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

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

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

razvidno iz nadaljnjih obrazložitev. 

V letu 2019 so programi iz Načrta razvojnih programov 2019 – 2021 dosegli 77,57 % 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 
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dokumenta, s katerim so zaračunana dela. To pomeni, da so bile nekatere investicije že začete oziroma 

tudi končane, prišlo je le do zamika plačil v leto 2019.  

 

Tabela 21: Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2019 

 

NRP Opis Začetek-konec NRP Proračun Realizacija Indeks 

1 2 3 5 6 7 

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo 01.01.2008 - 31.12.2025 500,00 0,00 0,00 

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje 01.01.2008 - 31.12.2025 920,00 920,00 100,00 

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema 01.01.2008 - 31.12.2025 500,00 437,31 87,46 

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema 01.01.2008 - 31.12.2025 6.290,00 6.162,48 97,97 

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje 01.01.2008 - 31.12.2025 2.500,00 2.372,68 94,91 

OB181-07-0010 Nakup avdiovizualne opreme 01.01.2009 - 31.12.2025 2.000,00 1.674,05 83,70 

OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost 01.01.2008 - 31.12.2025 10.310,00 0,00 0,00 

OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževalna dela v GD 01.01.2008 - 31.12.2025 9.579,51 9.236,91 96,42 

OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje 01.01.2008 - 31.12.2025 1.456,00 1.456,00 100,00 

OB181-07-0019 JP Zg. Ščavnica-Rožengrunt 704-421 01.01.2018 - 31.12.2019 171.200,00 171.188,56 99,99 

OB181-07-0030 JP Žice -Škof-Perko 704-300 01.01.2018 - 31.12.2019 69.860,00 69.789,16 99,90 

OB181-07-0031 JP Žice - Sp. Ročica 704-281 01.01.2019 - 31.12.2020 33.600,00 0,00 0,00 

OB181-07-0045 Izg. malih ČN-sofinanciranje 01.01.2008 - 31.12.2025 13.000,00 11.587,36 89,13 

OB181-07-0047 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

v Sveti Ani 24.02.2016 - 31.12.2020 329.053,96 269.716,36 81,97 

OB181-07-0061 Žarni zid na pokopališču Sveta Ana 01.11.2019 - 31.12.2021 5.000,00 0,00 0,00 

OB181-07-0065 Inv. vzdrževanje športnih igrišč 01.01.2016 - 31.12.2025 2.000,00 416,69 20,83 

OB181-07-0070 

Komunalna oprema stavb. zemljišč 

Lokavec 01.01.2010 - 31.12.2025 177.000,00 167.603,39 94,69 

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo 01.01.2008 - 31.12.2025 77.080,00 65.341,47 84,77 

OB181-07-0081 Geodetske storitve 01.01.2008 - 31.12.2025 9.920,00 7.396,29 74,56 

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 01.01.2008 - 31.12.2025 1.500,00 1.500,00 100,00 

OB181-09-0002 Ureditev občinske zgradbe 01.01.2011 - 31.12.2025 6.530,00 384,30 5,89 

OB181-11-0001 

Investicijsko vzdrževalna dela na 

objektih osnovne šole 01.01.2012 - 31.12.2021 14.000,00 11.702,24 83,59 

OB181-13-0001 Nakup opreme 01.01.2013 - 31.12.2025 6.212,87 6.212,87 100,00 

OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka 01.01.2012 - 31.12.2025 6.000,00 5.250,00 87,50 

OB181-13-0011 Subvencija stanarin 01.01.2012 - 31.12.2025 7.300,00 7.132,47 97,71 

OB181-14-0004 

Projekti (ulice, ceste, križišča, 

pločniki) 01.01.2014 - 31.12.2025 73.000,00 55.025,76 75,38 

OB181-14-0005 Izgradnja kanalizacijskih priključkov 01.01.2014 - 31.12.2019 54.399,00 30.102,00 55,34 

OB181-15-0004 

Občinski prostorski načrt občine 

Sveta Ana 01.01.2017 - 31.12.2020 40.000,00 0,00 0,00 

OB181-16-0002 Escape (SI-HU) 01.01.2016 - 31.12.2019 2.129,00 1.855,58 87,16 

OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastrukture 01.01.2016 - 31.12.2021 22.250,00 20.638,51 92,76 

OB181-16-0010 Širokopasovno omrežje 01.01.2016 - 31.12.2021 6.630,50 6.623,38 99,89 

OB181-16-0013 
Ureditev hodnika za pešce in križišča 
na R3-730 01.01.2017 - 31.12.2021 45.000,00 35.293,26 78,43 

OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja) 01.01.2016 - 31.12.2025 24.750,00 24.735,83 99,94 

OB181-18-0005 

Medgeneracijski park Sveta Ana-

PARK GENERACIJ 01.01.2019 - 31.12.2019 113.940,29 111.258,80 97,65 

OB181-18-0006 Ureditev Kaplove domačije 01.09.2017 - 31.12.2019 50,00 50,00 100,00 

OB181-18-0008 Vino, prijazno do okolja 01.01.2018 - 31.12.2020 30.093,28 10.778,64 35,82 

OB181-18-0009 Anin pretl 01.01.2018 - 31.12.2020 4.795,56 0,00 0,00 

OB181-18-0010 Nakup osnovnih sredstev za šolo 01.01.2018 - 31.12.2025 3.000,00 3.000,00 100,00 

OB181-18-0013 
Kolesarske povezave na območju 
ORP Slovenske gorice 01.01.2018 - 31.12.2022 20.251,00 0,00 0,00 

OB181-19-0002 Tranzitni vodovod Košaki-Počehova 01.01.2019 - 31.12.2020 15.968,25 0,00 0,00 
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OB181-19-0003 Cestna infrastruktura 01.01.2019 - 31.12.2025 20.696,00 17.290,26 83,54 

OB181-19-0004 Vodovod Žice 01.04.2019 - 31.12.2019 18.000,00 5.698,42 31,66 

OB181-19-0005 Vodovod Rožengrunt 01.04.2019 - 31.12.2019 45.000,00 16.442,35 36,54 

OB181-19-0006 Vodovodni hidranti 01.04.2019 - 31.12.2019 5.000,00 4.989,58 99,79 

OB181-19-0009 Lopa za posipni material 01.04.2019 - 31.12.2019 30.000,00 29.944,90 99,82 

OB181-19-0010 Vzdrževanje občinskih stanovanj 01.04.2019 - 31.12.2025 2.700,00 2.558,34 94,75 

OB181-19-0011 Aplikacija BCP 01.04.2019 - 31.12.2019 4.490,00 4.487,34 99,94 

OB181-19-0012 Ureditev ulice Zg. Ščavnica (Moleh)  01.01.2019 -31.12.2019 11.325,00 11.321,60 99,97 

OB181-19-0013 
Rušenje greznice in priklop  na javno  
kanalizacijsko omrežje (OŠ in vrtec) 15.08.2019 - 31.12.2019 13.000,00 8.177,66 62,91 

      1.569.780,22 1.217.752,80 77,57 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

Namen in cilj: 

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje  

Za potrebe v tajništvu smo kupili optični čitalec. 

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema  

Kupili smo en mobilni telefon in obročno odplačali nakup še enega telefona. 

  
OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema  

Zamenjal se je disk na računalniku in nabavil en računalnik za potrebe občinske uprave. Kupili smo 

prenosne računalnike za člane občinskega sveta in nadzornega odbora. 

 
OB181-07-0010 Nakup avdiovizualne opreme  

Za potrebe nadzora nad opremo na športnem igrišču smo kupili videonadzor. 

 
OB181-07-0009 Nakup oprema za čiščenje  

Za režijski obrat smo kupili dve kosilnici in parni čistilec za čiščenje garderob v športni dvorani. 

 

Stanje projekta: Projekt investicijskega opremljanja občinske uprave se izvaja vsakoletno po 

načrtovanih nabavah in po potrebi. 

 

 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 
OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost  

V letu 2019 se na podlagi sklepa odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada požarna taksa ni 

nakazala. V proračunu so to namenska sredstva, katera bo občina izplačala v letu 2020.  

 
OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma  

Občina je v letu 2019 zagotovila sredstva za izvedbo slikopleskarskih del na gasilskem domu. 

 
OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje   

V letu 2019 je gasilsko društvo kupilo 2 kompleta zaščitnih oblek Super Fire Stedair 661.  

Stanje projekta: Sredstva požarne takse so se zbirala kot namenski prihodek katerega bo občina 

nakazala gasilskemu društvu v letu 2020 za nakup gasilskega avtomobila.  

 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB181-14-0004 Projekti ( ulice, ceste, križišča, pločniki) 

Namen in cilj: Z ustrezno dokumentacijo podprti projekti in kvalitetna podlaga za odločanje o 

investicijah.  

Stanje projekta: Projekt se izvaja vsako leto po potrebi. 
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OB181-07-0019 JP Zg. Ščavnica – Rožengrunt 704-421 

Namen in cilj: namen projekta je asfaltiranje JP Zg. Ščavnica – Rožengrunt 704-421 in s tem povečanje 

varnosti udeležencev cestnega prometa. Z asfaltiranjem se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja tega 

odseka. 

Stanje projekta: Zaključen. 

 
OB181-07-0030 JP Žice – Škof – Perko 704-300 

Namen in cilj: namen projekta je asfaltiranje JP Žice – Škof – Perko 704-300 in s tem povečanje varnosti 

udeležencev cestnega prometa. Z asfaltiranjem se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja tega odseka. 

Stanje projekta: Zaključen. 
 

OB181-07-0031 JP Žice – Sp. Ročica 704-281 

 

Namen in cilj: cilj investicije je rekonstrukcija ceste JP Žice – Sp. Ročica 704-281 in s tem povečanje 

prometne varnosti občanov. Investicija se ni izvedla. 

Stanje projekta: V pripravi. 
 

 

OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-730 

Namen in cilj: namen investicije je ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730 

Žice – Sveta Ana – Zg. Ščavnica – Dražen Vrh, v naselju Sveta Ana, odsek 4101 Žice – Sveta Ana-

Zg. Ščavnica, od 3+419 km do km 3+829.  Regionalna cesta poteka skozi manjše zaselke in skozi sam 

center Svete Ane in se v Dražem vrhu ponovno priključi na regionalno cesto R2-433. V določenem 

delu se izvede nov pločnik, ali se obstoječi razširi. Predvidena je rekonstrukcija trikrakega nivojskega 

križišča regionalne ceste s priključno cesto JP 704 234. 

Stanje projekta: V izvajanju.  
 

OB181-16-0016 Javna razsvetljava 

 

Namen in cilj: namen gradnje javne razsvetljave je predvsem zagotavljanje večje varnosti v prometu. 

Nova razsvetljava se je izvedla na območju  stanovanjskega naselja v Lokavcu in obnovile so se 

svetilke za osvetlitev cerkve.  

Stanje projekta: Zaključen. 

 
OB181-19-0009 Lopa za posipni material  

 

Namen in cilj: namen postavitev lope je, da se shranjuje material za zimsko vzdrževanje občinskih 

cest (posipni material, sol). Cilj pa hitrejša odzivnost v času izrednih zimskih razmer. 

Stanje projekta: Zaključen. 

 
OB181-19-0012 Ureditev ulice Zg. Ščavnica 

 

Namen in cilj:  na območju naselja Zg. Ščavnica (Moleh) je zgrajeno veliko hiš, cesto se je asfaltirala, 

za del cestišča pa so se položili tlakovci.  

Stanje projekta: Zaključen. 

 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

OB181-16-0002 Escape (SI-HU) 

 

Namen in cilj: namen projekta je prikaz kulturne dediščine skozi zgodovinski oris, označitev točk 

strpnosti (postavitve označitev in info tabel ter označba s QR kodami), oblikovanje čezmejnega 

virtualnega pobega v preteklost (priprava tekstovnega in slikovnega materiala, priprava nagradnega 

natečaja za motiviranje ogledov točk strpanosti, razvoj spletne in mobilen aplikacije), oblikovanje 

čezmejnih doživljajskih odklop paketov virtualnih pobegov v preteklost, organizacija mednarodnega 

druženja izseljencev, skupnega izobraževalnega dogodka »Simpozij strpnosti« ter dogodkov in 

delavnic organiziranih na urejenih točkah strpnosti, ambientalna ureditev točk strpanosti. 

Stanje projekta: Zaključen. 
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OB181-18-0008 Vino, prijazno do okolja 

 

Namen in cilj: V kletnih prostorih občinske stavbe se ob že urejeni vinoteki nahaja del kleti, ki je še 

neizkoriščen. Z ureditvijo tega dela kleti v promocijski prostor bomo zaokrožili turistično ponudbo 

kraja, in nadaljeval delo Franca Postiča, ki je Sveto Ano in Slovenske gorice že v 19. stoletju postavil 

na evropski zemljevid imenitnih vinogradniških destinacij. Prostor bo urejen  na privlačen in tudi 

inovativen način, saj bo v njem prikazano vinogradništvo in vinarstvo skozi različne oblike 

pridelovanja grozdja in nege vina. 

Stanje projekta: V izvajanju. 
 

1529002 Ravnanje z odpadno vodo 

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani  

Namen in cilj: v letu 2019 je bila narejena 3. faza projekta. Narejenih je bilo cca 3000 m fekalne 

cevovoda. Dela v tretji fazi so potekalo na kanalih 1.0, 1.1, 1.1.1., 1.1.2, 1.2., 1.2.1, 3.0,4.0,5.0 in 5.1.  

Za ČN je bila izdana odločba UE Lenart, da se prične s poskusnim obratovanjem ter izvedbo prvih 

meritev obratovalnega monitoringa. 

Stanje projekta: V izvajanju. 

 
OB181-07-0045 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih ČN 

 
Namen in cilj: sofinanciranje izgradnje malih komunalnih ČN na območju, kjer niso predvidene 

izgradnje večjih čistilnih naprav. V letu 2019 smo sofinancirali nakup čistilne naprave desetim 

gospodinjstvom.  

Stanje projekta: Projekt se bo izvajal tudi v prihodnjih letih. Občani ob nakupu čistilne naprave na 

občino naslovijo vlogo za sofinanciranje malih čutilnih naprav. 

 
OB181-14-0005 Izvedba kanalizacijskih priključkov 

 
Namen in cilj: namen investicije je izvedba kanalizacijskih priključkov na območju trase novega 

kanalizacijskega omrežja. 

Stanje projekta: Projekt se izvaja po potrebi. 

 
16029003 Prostorsko načrtovanje 

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrti Občine Sveta Ana  

Namen in cilj: izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadevajo urejanje prostora in omogočiti hitrejši 

razvoj pozidav in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in poslovno gradnjo in drugo 

družbeno pomembno gradnjo. 

Stanje projekta: Projekt se še vedno izvaja in zajema izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine 

Sveta Ana. 

 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

OB181-07-0070 Komunalna oprema stavbnih zemljišč Lokavec.   

  

Namen in cilj: v letu 2019 smo za območje nove stanovanjske zazidave v Lokavcu izvedli razpis za 

komunalno ureditev celotnega naselja.  Izvedla se je 1.faza, ki je zajemala: 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: Zaključen. 

 

16069002 – Nakup zemljišč 

OB181-07-0071 Nakup zemljišč  

Namen in cilj: v letu 2019 je občina kupila naslednje nepremičnine:  

- zemljišče parc. št. *201 , 322, 323 in 325/2 vse k.o. Zg. Ščavnica, Ročica  v višini 65.000 €. 

Stanje projekta: Projekt se izvaja vsako leto po potrebi. 
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16039001 Oskrba z vodo   

OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastrukture 

Namen in cilji: v sklopu ureditve državne ceste R3-730 se izvaja tudi izgradnja tranzitnega 

vodovodnega cevovoda Krivi Vrh - Sveta Ana. Izvedena bodo montažna in gradbena dela. Dela se 

izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo PZI "Vodovodni cevovod Krivi Vrh - Sveta Ana". 

Izgradnja vodovodnega omrežja poteka v obstoječem pločniku na globini 1,3 m od km 3,760 do 4,000. 

Po končanih delih se bo saniral tudi pločnik. Izvedli se bodo nadzemni hidranti.  

Stanje projekta: Gre za vlaganje v oskrbo z vodo in v posodobitev obstoječih vodnih virov.   

 
OB181-19-0004 Vodovod Žice 

Namen in cilj: namen izgradnje vodovoda je, da se bodo lahko priklopili stanovanjski objekti na 

naslovu Žice 2 -4  na javno vodovodno omrežje.   

Stanje projekta: Zaključen. 

 
OB181-19-0005 Vodovod Rožengrunt 

Namen in cilj: namen izgradnje vodovoda je, da se bodo lahko priklopili stanovanjski objekti na 

naslovu Rožengrunt 38-44 na javno vodovodno omrežje.   

Stanje projekta: Zaključen. 

 

16059005 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

OB181-19-0010 Vzdrževanje občinskih stanovanj 

Namen in cilj: investicijska vlaganja v občinsko premoženje.  

Stanje projekta: Zaključen. 

18059001 Program športa 

OB181-18-0005 Park generacij 

Namen in cilj: Cilj projekta je celostno zaključiti športno rekreacijski center pri Sveti Ani. V 1. fazi 

se je postavila nadstrešnica s ploščadjo, izvedel se je nakup športne opreme in igral, uredila se je 

okolica. Namen investicije je dvig ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o zdravem načinu življenja, 

preživljanju časa v naravi, manjši uporabi prevoznih sredstev. 

Stanje projekta: Zaključen. 

19039001 Osnovno šolstvo 

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 

Namen in cilj: namen investicije je zagotoviti delež sredstev s strani občine, šola pa bo v enaki višini pridobila 

delež z države. 

Stanje projekta: V izvajanju.  

 
OB181-13-0011 Nakup opreme v OŠ in v vrtcu  

Namen in cilj: investicijska vlaganja v vrtec in šolo  zaradi zagotovitve varnosti in dobrega počutja 

otrok v njem. Prav tako se s tem ohranja vrednost objekta. V letu 2019 smo tako zagotovili finančna 

sredstva nakupa otroških igral in opreme. 

Stanje projekta: Projekt se nadaljuje tudi prihodnja leta po ugotovitvah oz. nastalih potrebah. 
 

OB181-19-0013 Rušenje greznice in priklop na javno kanalizacijo (OŠ in vrtec)  

Namen in cilj:  priključitev šole in vrtca na javno kanalizacijo in ureditev terena ter postavitev ograje. 

Stanje projekta: Zaključen. 
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6. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019 

 

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. 

Tabela 22: Bilanca stanja 

BILANCA STANJA  
na dan 31.12.2019 

 
   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 16.936.580 16.316.837  

 (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 
011) 

 

    
 

   
  

 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
002 434.851 434.851  

ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

    
 

   
  

 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 77.392 64.058 
 

     
 

02 NEPREMIČNINE 004 19.557.340 18.453.166 
 

     
 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 4.699.149 4.259.785 
 

     
 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 674.219 609.676 
 

     
 

05 

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH 

007 573.184 558.348  

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 1.609.181 1.690.621 
 

     
 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE    

 

 ČASOVNE RAZMEJITVE 012 428.682 569.421 
 

 
(012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 
022)    

 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
013 0 0  

 
 

    
 

   
  

 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
014 20.686 199.997  

USTANOVAH 
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12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 84.176 164.943 
 

     
 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 
 

     
 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
017 13.189 20.414  

KONTNEGA NAČRTA  

    
 

      

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 
 

     
 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 
 

     
 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 20.817 24.979 
 

     
 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 289.814 159.088  
     

 

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 17.365.262 16.886.258 

    

 

 (032 = 001 + 012 + 023) 
    

 

    
    

 

     
    

 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 572.315 734.508 
    

 

     
    

 

 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE    
    

 

 RAZMEJITVE 034 511.531 458.037 
    

 

 (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 23.709 23.073 

    

 

     
    

 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 222.952 91.733 

    

 

     
    

 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 4.909 3.412 

    

 

     
    

 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
039 42.683 41.890 

    

 

KONTNEGA NAČRTA 
    

 

    
    

 

   
  

    

 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 101.619 89.705 

    

 

     
    

 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

    

 

     
    

 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 115.659 208.224 

    

 

     
    

 

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 16.853.731 16.428.221 

    

 

 055 + 056 + 057 + 058 - 059)    
    

 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 16.224.783 15.815.528 

    

 

     
    

 

91 REZERVNI SKLAD 046 20.686 16.012 
    

 

     
    

 

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 
    

 

 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 
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9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 
    

 

     
    

 

 
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 608.262 596.681 

    

 

 

   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 17.365.262 16.886.258 

    

 

   
  99 

 

 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE       061 572.315 734.508 
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A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izkazana v višini 16.936.580 €: 

 Neopredmetena dolgoročna sredstva; v tem segmentu so zajete premoženjske pravice  na 

nepremičninah ( Viničarija, Grafonževa domačija in Kaplova domačija), računalniški programi, ki 

jih imamo v občinski upravi. 

 Nepremičnine (zemljišča, poslovni prostori občine, čakalnice, zdravstvena ambulanta, mrliška 

veže in pokopališče, kulturno – turistični center, zgradbe javne infrastrukture vodovod, športna 

dvorana, čistilna naprava s kanalizacijo v Lokavcu, čistilna naprava s kanalizacijo v Ledineku, 

ceste, vaško jedro Lokavec in Sveta Ana, javna razsvetljava, kmečka tržnica pri Sveti Ani, 

nadstrešnico na športnem igrišču, Evangeličansko pokopališče, stavbo na naslovu Dražen Vrh 24, 

stanovanja in klubske prostore pri športni dvorani), nepremičnine v pridobivanju in  popravek 

vrednosti nepremičnin. 

 Znotraj opreme imamo evidentirano vso leseno pohištvo, računalnike, sredstva za zveze, 

razmnoževalni stroji, avto, opremo režijskega obrata, opremo knjižnice v OŠ Sveta Ana, opremo 

v nadstrešnici, opremo kuhinje in avle, opremo v športni dvorani, oprema v mrliški veži, oprema 

v kulturno – turističnem centru, turistične table, reklamen panoje, radarsko tablo, opremo na 

tržnici, oprema vodovoda in opremo na Evangeličanskem pokopališču. 

 Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2019 je 10.714 € in sicer gre za naložbe v 

Mariborski vodovod.  

 Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2019 znaša 1.609.181 € in sicer gre 

za terjatve za sredstva dana v upravljanje osnovni šoli.  

B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve; tukaj so zajeta denarna sredstva na računih, 

kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do proračunski uporabnikov, kratkoročne 

finančne naložbe, druge kratkoročne terjatve in neplačani odhodki. Tako vrednost denarnih 

sredstev na računih na dan 31.12.2019 znašajo 428.682 €. 

C) Zaloge blaga na dan 31.12.2019 ne izkazujemo. 

AKTIVA v bilanci stanja na dan 31.12.2019 znaša 17.365.262 €. 

Aktivni konti izvenbilančne evidence izkazujejo vrednost prejetih garancij in menic in znašajo 572.315 €. 

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 511.531 €. Med kratkoročnimi 

obveznostmi so zajete kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne obveznosti do 

zaposlenih, kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov, kratkoročne obveznosti iz 

financiranja ter neplačani prihodki. 

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti v višini 16.853.731 € in sicer: 

 splošni sklad izkazujemo v višini 16.224.783 €, kjer gre za sklad neopredmetenih 

dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev splošni sklad za finančne naložbe, splošni 

sklad za druge naložbe, splošni sklad za najete kredite, splošni sklad za sredstva dana v 

upravljanje, splošni sklad za investicije v teku in splošni sklad za drugo, 

 sredstva rezervnega sklada so izkazana v višini 20.686 €, 

 dolgoročne finančne obveznosti znašajo 608.262 €. 

PASIVA v bilanci stanja na dan 31.12.2019 je 17.365.262 €. 

Pasivni konti izvenbilančne evidence izkazujejo vrednost prejetih garancij in izdanih menic in znašajo 

572.315 €. 

 

1. Podatki o stanju sredstev na računih 

Tabela 23: Stanje na računih, na dan 31.12.2019 

 Transakcijski račun pri Banki Slovenije – UJP 20.686 € 

 - od tega rezerva za naravne nesreče 20.686 € 
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2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev 

V letu 2019 je občina najela kredit pri Ministrstvo za gospodarski razvoj, v višini 113.200 €, kredit je 

brezobresten in se ne všteva v maso zadolževanja občine. 

Tabela 24: Obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov 

Posojilodajalec Namen, leto najema in znesek kredita  Trajanje Znesek glavnice 

na 31. 12. 2019  

v EUR 

Javni sklad RS za regionalni 

razvoj in razvoj podeželja 

Štev. pogodbe 4014NCS-41459 

 

Namen: Izgradnja prizidka k OŠ 

izgradnja ŠD Leto 2009 

Znesek: 800.000 EUR 

15 let 316.666 

Ministrstvo za gospodarski 

razvoj 

Pogodba št. C2310-16G300117 

Namen: Odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda v Sveti Ani (črpanje 

kredita v letu 2016,2017,2018 in 

2019) 

23. člen ZFO – povratna sredstva, 

brezobrestni kredit 

10 let 393.215 

  SKUPAJ 709.881 

 

 

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih 

prejemnikov sredstev 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje v letu 2019 znašajo 1.609.181 €, upoštevajoč amortizacijo in odpisi 

pri OŠ in vrtcu Sveta Ana. 

 

4. Podatki o neplačanih terjatvah 

Tabela 25: Terjatve na dan 31.12.2019 

1.          Kratkoročne terjatve do kupcev v državi (skupaj) 84.176 

 -terjatve kupcev 6.506 

 -terjatve (pokopališče )  594 

 -terjatve za najem  1.428 

 -terjatve za prispevek družinskega pomočnika 663 

 -dvomljive in sporne terjatve 74.951 

 -terjatve za zakupnine 33 

2. Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov  13.189 

3. Druge kratkoročne terjatve (skupaj): 20.817 
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  - terjatve za refundacijo ZZZS 1.686 

 - terjatve iz vračila vstopnega DDV 413 

  - terjatve iz naslova komunalnih prispevkov  12.145 

 - terjatev do zavezancev za davčne prihodke – FURS 6.573 

 

5. Podatki o neplačanih obveznostih  

Za vse obveznosti obstajajo podlage v ustreznih pogodbah in računih. Dolgoročnih obveznosti ni, izkazane 

obveznosti so tiste, katerih nastanek je v letu 2019. Gre torej za tekoče obveznosti, ki so evidentirane po 

dnevu prispetja, valuta plačila le teh pa je v letu 2019, (plačilni rok je 30 dni za tekoče obveznosti in prav 

tako 30 dni za investicije). 

Tabela 26: Obveznosti na dan 31.12.2019 

 Naziv obveznosti  Znesek v € 

1. Dolgoročni krediti 709.881 

2. Kratkoročni krediti 0,00 

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 23.709 

4. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 222.952 

5. Druge kratkoročne obveznosti (RTV, plača, prispevki in 

dohodnina za izgubljen dohodek) 

4.909 

6. Kratkoročne obveznosti do PU 42.683 

 

V izvenbilančne evidenci so evidentirani prejeti in izdani instrumenti zavarovanja-menice in garancije 
po stanju na dan 31.12.2019. 

Tabela 27: Prejeti instrumenti zavarovanja 

 

Št. garancije Izvajalec Investicija Izdajatelj Višina v € Veljavnost 

3096-SM Konstruktor  Nadomestna 

gradnja 

športne 

dvorane, 

novogradnja 

vrtca ter 

prenova dela 

objekta OŠ 

Sv. Ana 

NLB d.d. 103.243,00 16.9.2020 

83342/65 Lipa z. o. o. Izvedba 

fasade na OŠ 

Sv. Ana 

NKBM d.d. 11.757,64 5.3.2023 

89134/48 Knuplež 

d.o.o. 

Sanacija OŠ 

Sv. Ana , 

fasada, streha, 

NKBM d.d. 5.163,46 25.5.2024 



 

79 

konstrukcija 

trdnosti in 

varnosti 

TK49900819605 Pomgrad CP 

d.d. 

Modernizacija 

občinskih cest  

Zavarovalnica 

Triglav 

2.761,36 17.10.2020 

89460/80 KSG d.o.o. Modernizacija 

občinskih cest  

NKBM d.d. 9.268,88 10.1.2020 

9082957 Hasanagić 

Ibrahim s.p. 

Modernizacija 

občinskih cest  

NKBM d.d. 950,98 28.12.2021 

TK49901116187 Pomgrad CP 

d.d. 

Modernizacija 

občinskih cest  

Zavarovalnica 

Triglav  

1.651,68 23.10.2021 

9052438 Gradbenik 

Stanislav 

Bernjak s.p. 

Odvajanje in 

čiščenje Sv. 

Ana 

NKBM d.d. 60.000,00 31.12.2019 

 

9103229 

Tajhman 

Turizem 

d.o.o. 

Prevozi 

šolskih otrok 

NKBM d.d. 10.327,19 30.9.2020 

9093592 Lipa z.o.o. Ureditev 

Grafonževe in 

Kaplove 

domačije 

NKBM d.d. 4.986,74 14.5.2020 

1750037191 Nival Invest 

d.o.o. 

Ureditev 

kulturnega 

spomenika v 

projektu 

Escape 

CDA 40 

Zavarovalnica 

3.795,31 01.12.2022 

938220-005 Gradbenik 

Stanislav 

Bernjak s.p. 

Nakup 

stanovanj 

SKB 3.004,68 28.10.2020 

9117297 PGGH d.o.o. Modernizacija 

cest 

NKBM d.d. 7.417,28 08.6.2023 

9117327 PGGH d.o.o. Dograditev 

vozišča in 

hodnika za 

pešce 

NKBM d.d. 4.268,48 08.6.2020 

EPGD – 758 Kerec Renata 

s.p. 

Park generacij 

1.faza 

CDA 40 

Zavarovalnica 

5.489,74 19.7.2024 

58000171 Lipa z.o.o. Modernizacija 

občinskih cest 

NKBM d.d. 3.416,99 12.11.2024 

090786-417 Asfalti Ptuj 

d.o.o. 

Modernizacija 

občinskih cest 

SKB d.d. 8.422,00 25.11.2024 

SKUPAJ    245.925,41  
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Menica  Izvajalec Investicija Izdajatelj Višina v € Veljavnost 

23.05.2017 Gradbenik 

Stanislav 

Bernjak s.p. 

Finalizacija 

klubskih 

prostorov  

/ 4.854,73 23.5.2020 

23.09.2019 Mata Tim 

d.o.o. 

Degustacijskih 

prostor 

/ 4.867,37 28.5.2020 

SKUPAJ    9.722,10  
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6. Finančni kazalniki poslovanja 
 

Tabela 28: Finančni kazalniki poslovanja 

 

KAZALNIKI leto 2019 

  

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev:  

gradbeni objekti 0,24 

oprema 0,99 

  

Delež terjatev v celotnem prihodku 0,17 

  

Koeficient zapadlih obveznosti 0,00 

  

Kazalnik zadolženosti 0,03 

  

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,84 

  

 

Stopnja odpisa OS 

 

Stopnja popravek vrednosti OS 

odpisanosti = ___________________ 

opreme nabavna vrednost OS 

 

 

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

 

Delež terjatev v celotnem prihodku 

 

Delež terjatev v stanje terjatev AOP 012 – (AOP 013+AOP014) 

= ______________________________________  

celotnem prihodku celotni prihodki 

 

Vrednost kazalca je med 0 in 1. Nižja, kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih. 

Vrednost kazalca za Občino Sveta Ana v letu 2019 je 0,17, kar pomeni, da se terjatve hitro unovčijo. 
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Koeficient zapadlih obveznosti 

 

Koeficient zapadlih Zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12 

= _____________________________________ 
obveznosti mesečni promet do dobaviteljev 

 

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

 

Kazalnik zadolženosti 

 

Kazalnik tuji viri (AOP 034+047+048+055) 

= _____________________________________ 
zadolženosti obveznosti do virov sredstev (AOP 060) 

 

Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve, dolgoročne rezervacije in druge dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež 
tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Ciljna vrednost kazalnika je 0. Z večanjem vrednosti 
kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Občina Sveta Ana ima v letu 2019 kazalnik zadolženosti 0,03 kar 
kaže na nizko stopnjo zadolženosti. 

 

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 

 

Pokrivanje kratkoročnih AOP 012 + AOP 023 

= ___________________________ 

obveznosti z gibljivimi AOP 034 

sredstvi   

 

V Občini Sveta Ana imamo več gibljivih sredstev kot kratkoročnih obveznosti, kar kaže ustrezno visok 
indeks 0,84. Podatek kaže visoko stopnjo likvidnosti. 
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7. REALIZACIJA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE SVETA ANA V LETU 2019 

 

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. 

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 2019 sprejel tudi Letni 
načrt prodaje in nakupa stvarnega premoženja Občine Sveta Ana za leto 2019. 

Vlaganja v zemljišča: 

Občina Sveta Ana je v letu 2019 realizirala nakup naslednjih zemljišč: 

Parc. št. K.O. 

201 Zg. Ščavnica 

322 Zg. Ščavnica 

323 Zg. Ščavnica 

325/2 Zg. Ščavnica 

 

Vlaganje v komunalno infrastrukturo: 

- modernizacija občinskih cest: JP Zg. Ščavnica- Rožengrunt 704-421 in JP Žice – Škof – Perko 

704-300, 

- nova razsvetljava na območju naselja Lokavec in Sv. Ana  

- ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730, 

- rekonstrukcija vodovodnega cevovoda Krivi Vrh,  

- izgradnja vodovodnega sistema v Rožengruntu in Žicah, 

- položitev kanalizacijskega omrežja in ČN za 650 PE. 

Prodaja stanovanja: 

-občina je prodala stanovanje na naslovu Lokavec 6 a v izmer 73,90 m2 po prodajni ceni 42.000 € 

 

Prodaja zemljišč: 

Občina je prodala naslednja zemljišča: 

78/24 1005 Lokavec 

97/1 1165 Zg. Ročica 

219/1 16/25 delež Spodnji Dražen Vrh 
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219/2 16/25 delež Spodnji Dražen Vrh 

219/3 16/25 delež Spodnji Dražen Vrh 

219/4 16/25 delež Spodnji Dražen Vrh 

220/1 16/25 delež Spodnji Dražen Vrh 

220/2 16/25 delež Spodnji Dražen Vrh 

 
Najem občinskega premoženja: 
 

Premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko oddaja v najem. Občina oddaja 
naslednje prostore: 
 

- poslovna prostora v občinski zgradbi; del prostorov je oddanih v najem Kmetijsko 

gozdarskemu zavodu Ptuj. Planirana je letna najemnina v skupnem znesku 1.184 €, realizacija 
1.184 €. Prav tako ima občina sklenjeno pogodbo o najemu s Telekomom Slovenije d.d.. 
Planirana je letna najemnina v znesku 2.795 €, realizacija 2.795 €,  

- občina je lastnica 5 stanovanj; vsa stanovanja so v najemu. Planirana letna najemnina od 

stanovanj je bila v letu 2019 v višini 15.000 €. V letu 2019 je bilo v proračun občine nakazanih 
16.319 €.   

- oddaja športne dvorane v uporabo; planirana letna uporabnina je bila 13.245 €. Športno 

dvorano upravlja občina. V letu 2019 je izkazanih 8.694 € prihodkov od uporabe športne dvorane,  

- oddaja prostorov v KTC-ju, avle, kuhinje in sejne sobe v uporabo; planirani letni prihodki od 
uporabnine so bili 200 €. KTC upravlja občina. V letu 2019 je izkazanih 159 € prihodov od 
uporabe prostorov v KTC-ju in društvenih prostorov,  

- oddaja prostorov zdravstvene ambulante; planirani letni prihodki od uporabe so bili 576 €, 
realizirani pa 528 €. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Stanka Ferš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA  ZA LETO 2019

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija
2018

Rebalans
proračuna

Veljavni
proračun

2019
(1) (2) (3)

Realizacija
2019

(4) (4)/(3)

Indeks
2019

(4)-(3)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.927.551,002.927.551,002.526.986,91 2.489.411,75 85,0-438.139,25

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.324.183,002.324.183,002.094.678,87 2.085.426,02 89,7-238.756,98

70 DAVČNI PRIHODKI 1.775.518,001.775.518,001.839.867,81 1.761.037,55 99,2-14.480,45

700 Davki na dohodek in dobiček 1.631.980,001.631.980,001.678.651,00 1.631.980,00 100,00,00

7000 Dohodnina 1.631.980,001.631.980,001.678.651,00 1.631.980,00 100,00,00

700020 Dohodnina - občinski vir 1.631.980,001.631.980,001.678.651,00 1.631.980,00 100,00,00

703 Davki na premoženje 93.158,0093.158,0082.301,15 82.318,97 88,4-10.839,03

7030 Davki na nepremičnine 60.197,0060.197,0048.207,30 54.087,34 89,9-6.109,66

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 5.000,005.000,003.779,01 4.865,03 97,3-134,97

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 500,00500,00309,02 379,05 75,8-120,95

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 8,008,001,40 7,88 98,5-0,12

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 5.900,005.900,005.545,12 4.385,48 74,3-1.514,52

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 48.279,0048.279,0038.357,78 44.159,04 91,5-4.119,96

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 510,00510,00214,97 290,86 57,0-219,14

7031 Davki na premičnine 60,0060,0053,97 40,66 67,8-19,34

703100 Davek na vodna plovila 60,0060,0053,97 40,66 67,8-19,34

7032 Davki na dediščine in darila 5.700,005.700,0012.770,21 9.136,82 160,33.436,82

703200 Davek na dediščine in darila 5.200,005.200,0012.754,62 8.923,22 171,63.723,22

703201 Zamudne obresti davkov občanov 0,000,0015,59 0,00 ---0,00

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 500,00500,000,00 213,60 42,7-286,40

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 27.201,0027.201,0021.269,67 19.054,15 70,1-8.146,85

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 4.200,004.200,004.034,45 1.592,49 37,9-2.607,51

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 23.000,0023.000,0017.232,83 17.461,60 75,9-5.538,40

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 1,001,002,39 0,06 6,0-0,94
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704 Domači davki na blago in storitve 50.380,0050.380,0078.915,66 45.735,41 90,8-4.644,59

7044 Davki na posebne storitve 500,00500,00647,46 902,69 180,5402,69

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 500,00500,00647,46 902,69 180,5402,69

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 49.880,0049.880,0078.268,20 44.832,72 89,9-5.047,28

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 49.000,0049.000,0077.824,87 43.791,64 89,4-5.208,36

704704 Turistična taksa 500,00500,0062,10 628,05 125,6128,05

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 380,00380,00381,23 413,03 108,733,03

706 Drugi davki in prispevki 0,000,000,00 1.003,17 ---1.003,17

7060 Drugi davki in prispevki 0,000,000,00 1.003,17 ---1.003,17

706099 Drugi davki in prispevki 0,000,000,00 1.003,17 ---1.003,17

71 NEDAVČNI PRIHODKI 548.665,00548.665,00254.811,06 324.388,47 59,1-224.276,53

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 136.850,00136.850,0049.267,36 32.613,09 23,8-104.236,91

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0,000,000,00 276,37 ---276,37

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 0,000,000,00 276,37 ---276,37

7103 Prihodki od premoženja 136.850,00136.850,0049.267,36 32.336,72 23,6-104.513,28

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 18.000,0018.000,0011.450,62 13.360,48 74,2-4.639,52

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 15.000,0015.000,0011.956,91 16.319,32 108,81.319,32

710303 Prihodki od najemnin za opremo 50.000,0050.000,0024.102,18 0,00 0,0-50.000,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 1.050,001.050,001.050,00 1.052,60 100,32,60

710305 Prihodki od zakupnin 800,00800,000,00 886,77 110,986,77

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 2.000,002.000,00707,65 717,55 35,9-1.282,45

710399 Drugi prihodki od premoženja 50.000,0050.000,000,00 0,00 0,0-50.000,00

711 Takse in pristojbine 4.000,004.000,003.362,50 3.729,53 93,2-270,47

7111 Upravne takse in pristojbine 4.000,004.000,003.362,50 3.729,53 93,2-270,47

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 4.000,004.000,003.362,50 3.729,53 93,2-270,47

712 Globe in druge denarne kazni 1.700,001.700,003.947,03 879,68 51,8-820,32

7120 Globe in druge denarne kazni 1.700,001.700,003.947,03 879,68 51,8-820,32

712001 Globe za prekrške 200,00200,0040,00 140,00 70,0-60,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.500,001.500,003.907,03 739,68 49,3-760,32
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 88.558,0088.558,0064.585,03 79.554,91 89,8-9.003,09

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 88.558,0088.558,0064.585,03 79.554,91 89,8-9.003,09

71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca 71.000,0071.000,0047.542,98 63.114,68 88,9-7.885,32

71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč 17.558,0017.558,0017.042,05 16.440,23 93,6-1.117,77

714 Drugi nedavčni prihodki 317.557,00317.557,00133.649,14 207.611,26 65,4-109.945,74

7141 Drugi nedavčni prihodki 317.557,00317.557,00133.649,14 207.611,26 65,4-109.945,74

71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev) 50.000,0050.000,0040.998,04 40.461,26 80,9-9.538,74

71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu 5.000,005.000,003.955,25 5.756,25 115,1756,25

71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika 8.500,008.500,008.698,22 8.080,28 95,1-419,72

71410003 Prihodki od refundacij javnih del 57,0057,001.417,20 56,02 98,3-0,98

71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...) 11.000,0011.000,004.306,19 8.640,17 78,6-2.359,83

71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine 20.000,0020.000,0015.378,96 19.934,87 99,7-65,13

71410007 Prihodki iz naslova odškodnine za zemljišče 0,000,003.866,30 0,00 ---0,00

71410008 Prihodki od spornih terjetev 82.000,0082.000,006.830,00 81.960,00 100,0-40,00

71410500 Prihodki od komunalnih prispekov 141.000,00141.000,0046.328,32 42.722,41 30,3-98.277,59

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 0,000,001.870,66 0,00 ---0,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 265.465,00265.465,00116.240,00 81.355,22 30,7-184.109,78

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 48.000,0048.000,000,00 42.200,00 87,9-5.800,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 48.000,0048.000,000,00 42.200,00 87,9-5.800,00

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 48.000,0048.000,000,00 42.200,00 87,9-5.800,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 217.465,00217.465,00116.240,00 39.155,22 18,0-178.309,78

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 217.465,00217.465,00116.240,00 39.155,22 18,0-178.309,78

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 217.465,00217.465,00116.240,00 39.155,22 18,0-178.309,78

74 TRANSFERNI PRIHODKI 337.903,00337.903,00316.068,04 322.630,51 95,5-15.272,49

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 311.723,00311.723,00170.055,07 297.613,81 95,5-14.109,19

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 311.723,00311.723,00170.055,07 297.613,81 95,5-14.109,19

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 119.773,00119.773,000,00 119.773,00 100,00,00

74000103 Ministrstvo za obrambo 4.500,004.500,004.745,00 5.122,10 113,8622,10

74000104 Financiranje -23.člen ZFO 113.200,00113.200,00107.223,00 113.200,00 100,00,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 74.250,0074.250,0058.087,07 59.518,71 80,2-14.731,29
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz 
drugih držav

26.180,0026.180,00146.012,97 25.016,70 95,6-1.163,30

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 0,000,001.500,00 0,00 ---0,00

741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obd 0,000,001.500,00 0,00 ---0,00

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 26.180,0026.180,00144.512,97 25.016,70 95,6-1.163,30

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 26.180,0026.180,00144.512,97 25.016,70 95,6-1.163,30
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.151.042,393.151.042,392.384.274,65 2.699.900,98 85,7-451.141,41
40 TEKOČI ODHODKI 831.437,50835.481,50847.732,87 762.911,16 91,8-68.526,34

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 256.271,20256.271,20231.972,76 246.316,05 96,1-9.955,15

4000 Plače in dodatki 230.005,00230.020,00206.475,40 221.348,52 96,2-8.656,48

400000 Osnovne plače 217.575,00217.590,00196.313,81 209.975,09 96,5-7.599,91

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 12.430,0012.430,0010.161,59 11.373,43 91,5-1.056,57

4001 Regres za letni dopust 10.094,2010.094,2010.675,40 9.974,61 98,8-119,59

400100 Regres za letni dopust 10.094,2010.094,2010.675,40 9.974,61 98,8-119,59

4002 Povračila in nadomestila 15.407,0015.392,0014.342,99 14.431,25 93,7-975,75

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 10.117,0010.102,009.928,16 9.586,93 94,8-530,07

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 5.290,005.290,004.414,83 4.844,32 91,6-445,68

4003 Sredstva za delovno uspešnost 565,00565,000,00 561,67 99,4-3,33

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 565,00565,000,00 561,67 99,4-3,33

4004 Sredstva za nadurno delo 200,00200,0045,84 0,00 0,0-200,00

400400 Sredstva za nadurno delo 200,00200,0045,84 0,00 0,0-200,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,000,00433,13 0,00 ---0,00

400900 Jubilejne nagrade 0,000,00433,13 0,00 ---0,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 43.500,0043.500,0038.741,04 41.972,42 96,5-1.527,58

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.249,0022.249,0019.738,80 21.568,18 96,9-680,82

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.249,0022.249,0019.738,80 21.568,18 96,9-680,82

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 17.430,0017.430,0015.449,57 16.791,79 96,3-638,21

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 16.151,0016.151,0014.323,03 15.574,80 96,4-576,20

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.279,001.279,001.126,54 1.216,99 95,2-62,01

4012 Prispevek za zaposlovanje 155,00155,00127,48 139,48 90,0-15,52

401200 Prispevek za zaposlovanje 155,00155,00127,48 139,48 90,0-15,52

4013 Prispevek za starševsko varstvo 251,00251,00212,44 229,86 91,6-21,14

401300 Prispevek za starševsko varstvo 251,00251,00212,44 229,86 91,6-21,14

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.415,003.415,003.212,75 3.243,11 95,0-171,89

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.415,003.415,003.212,75 3.243,11 95,0-171,89
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402 Izdatki za blago in storitve 525.311,30523.710,30566.984,48 469.948,15 89,5-55.363,15

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 106.523,56106.223,56172.826,13 89.196,38 83,7-17.327,18

402000 Pisarniški material in storitve 3.000,003.000,004.853,74 2.525,55 84,2-474,45

402001 Čistilni material in storitve 6.050,005.750,004.122,91 4.902,31 81,0-1.147,69

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 7.905,007.905,0013.625,27 6.205,67 78,5-1.699,33

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.200,002.200,001.910,10 1.888,93 85,9-311,07

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.900,002.900,002.124,64 2.825,89 97,4-74,11

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.049,005.049,0034.491,36 1.788,00 35,4-3.261,00

402009 Izdatki za reprezentanco 9.000,009.000,006.974,97 7.640,81 84,9-1.359,19

402099 Drugi splošni material in storitve 70.419,5670.419,56104.723,14 61.419,22 87,2-9.000,34

4021 Posebni material in storitve 1.740,001.740,001.035,81 1.272,15 73,1-467,85

402100 Uniforme in službena obleka 1.050,001.050,00716,18 754,96 71,9-295,04

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 390,00390,00198,00 312,24 80,1-77,76

402199 Drugi posebni materiali in storitve 300,00300,00121,63 204,95 68,3-95,05

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 304.754,00304.918,00304.561,25 276.589,24 90,8-28.164,76

402200 Električna energija 13.751,0013.900,009.776,73 12.713,58 92,5-1.037,42

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 10.625,0010.640,007.549,02 7.724,42 72,7-2.900,58

402203 Voda in komunalne storitve 2.250,002.250,001.338,93 1.696,82 75,4-553,18

402204 Odvoz smeti 1.370,001.370,00849,46 1.234,21 90,1-135,79

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.075,004.075,003.952,14 3.951,19 97,0-123,81

402206 Poštnina in kurirske storitve 3.200,003.200,003.019,79 2.983,25 93,2-216,75

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 150.000,00150.000,00135.553,66 147.164,38 98,1-2.835,62

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 50.000,0050.000,0096.736,55 46.444,50 92,9-3.555,50

40229911 Upravljanje stanovanj 500,00500,001.064,20 182,87 36,6-317,13

40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 1.000,001.000,0033,90 540,50 54,1-459,50

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

40229915 Vzdrževanje športnih igrišč 10.073,0010.073,00866,07 9.258,08 91,9-814,92

40229920 Božična okrasitev centrov 5.100,005.100,005.076,42 5.061,78 99,3-38,22

40229922 Vzdrževanje gozdnih cest 800,00800,00642,19 652,35 81,5-147,65

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 7.500,007.500,005.296,39 6.884,72 91,8-615,28

40229902 Vzdrževanje okolice centrov 10.000,0010.000,001.109,41 1.927,82 19,3-8.072,18

40229903 Vzdrževanje pokopališč 10.000,0010.000,005.689,37 9.398,07 94,0-601,93

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.500,0013.500,0013.085,53 12.417,30 92,0-1.082,70

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 7.510,007.510,0010.165,04 3.391,44 45,2-4.118,56

40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.000,002.000,001.256,45 1.461,96 73,1-538,04

4023 Prevozni stroški in storitve 3.820,003.820,001.996,87 3.399,82 89,0-420,18

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.800,001.800,001.089,42 1.557,63 86,5-242,37

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.300,001.300,00257,14 1.142,58 87,9-157,42
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402304 Pristojbine za registracijo vozil 170,00170,00153,64 155,20 91,3-14,80

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 550,00550,00496,67 544,41 99,0-5,59

4024 Izdatki za službena potovanja 3.505,003.505,002.496,75 2.834,45 80,9-670,55

402402 Stroški prevoza v državi 3.360,003.360,002.178,36 2.719,07 80,9-640,93

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 145,00145,00318,39 115,38 79,6-29,62

4025 Tekoče vzdrževanje 42.478,0041.013,0035.937,13 38.214,53 90,0-4.263,47

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 9.600,009.600,006.840,39 7.773,17 81,0-1.826,83

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.450,007.000,006.594,96 8.313,69 98,4-136,31

402504 Zavarovalne premije za objekte 4.598,004.583,003.993,37 4.205,89 91,5-392,11

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 15.980,0015.980,0015.502,39 15.370,59 96,2-609,41

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.100,003.100,002.331,97 1.801,19 58,1-1.298,81

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 750,00750,00674,05 750,00 100,00,00

4029 Drugi operativni odhodki 62.490,7462.490,7448.130,54 58.441,58 93,5-4.049,16

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.050,001.050,00582,64 364,20 34,7-685,80

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.080,007.080,006.066,93 6.640,48 93,8-439,52

40290500 Nadomestilo podžupan 3.700,003.700,004.314,48 3.650,76 98,7-49,24

40290501 Sejnine občinski svet in odbori 5.200,005.200,003.623,70 5.157,39 99,2-42,61

40290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,001.500,00691,71 691,71 46,1-808,29

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 100,00100,000,00 0,00 0,0-100,00

40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.450,001.450,001.448,75 1.448,75 99,9-1,25

40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.054,747.054,747.207,20 7.054,68 100,0-0,06

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 7.200,007.200,004.779,01 7.071,43 98,2-128,57

402923 Druge članarine 1.500,001.500,00667,34 1.164,17 77,6-335,83

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 280,00280,00207,14 188,38 67,3-91,62

402931 Plačila bančnih storitev 170,00160,0084,99 168,80 99,3-1,20

40299900 Stroški občinskega praznika 10.000,0010.000,004.279,30 9.983,50 99,8-16,50

40299904 Drugi odhodki 16.206,0016.216,0014.177,35 14.857,33 91,7-1.348,67

403 Plačila domačih obresti 0,000,0034,59 0,00 ---0,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0,000,0034,59 0,00 ---0,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,000,0034,59 0,00 ---0,00

409 Rezerve 6.355,0012.000,0010.000,00 4.674,54 73,6-1.680,46

4090 Splošna proračunska rezervacija 1.355,007.000,000,00 0,00 0,0-1.355,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 1.355,007.000,000,00 0,00 0,0-1.355,00

4091 Proračunska rezerva 5.000,005.000,0010.000,00 4.674,54 93,5-325,46

409100 Proračunska rezerva 5.000,005.000,0010.000,00 4.674,54 93,5-325,46
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2019
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41 TEKOČI TRANSFERI 763.134,23763.134,23716.599,02 723.603,67 94,8-39.530,56

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 557.794,37558.719,37519.263,34 530.143,02 95,0-27.651,35

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 6.000,006.000,002.250,00 5.250,00 87,5-750,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.000,006.000,002.250,00 5.250,00 87,5-750,00

4119 Drugi transferi posameznikom 551.794,37552.719,37517.013,34 524.893,02 95,1-26.901,35

411900 Regresiranje prevozov v šolo 50.835,0051.500,0047.481,19 40.143,65 79,0-10.691,35

411908 Denarne nagrade in priznanja 1.680,001.680,002.150,00 1.680,00 100,00,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 83.943,0085.000,0081.583,53 82.537,38 98,3-1.405,62

411920 Subvencioniranje stanarin 7.300,007.300,001.196,81 7.132,47 97,7-167,53

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 366.909,37366.339,37343.713,17 353.774,23 96,4-13.135,14

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 39.627,0039.400,0040.888,64 39.625,29 100,0-1,71

41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.500,001.500,000,00 0,00 0,0-1.500,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.696,0035.696,0033.348,37 32.997,60 92,4-2.698,40

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.696,0035.696,0033.348,37 32.997,60 92,4-2.698,40

41200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,004.895,004.036,69 4.520,35 92,4-374,65

41200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.557,004.556,86 3.546,53 77,8-1.010,47

41200004 Območno združenje RK Lenart 2.890,002.890,002.890,00 2.890,00 100,00,00

41200011 Gasilska zveza Lenart 6.365,006.365,006.365,00 6.365,00 100,00,00

41200015 Sofinanciranje političnih strank 1.000,001.000,001.500,00 1.000,00 100,00,00

41200027 PGD Sveta Ana 8.039,008.039,008.039,00 8.039,00 100,00,00

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.290,002.290,002.292,00 2.290,00 100,00,00

41200040 Poraba koncesijske dajatve 660,00660,000,00 659,94 100,0-0,06

41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,005.000,003.668,82 3.686,78 73,7-1.313,22
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413 Drugi tekoči domači transferi 169.643,86168.718,86163.987,31 160.463,05 94,6-9.180,81

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 21.250,0021.000,0019.063,47 21.229,85 99,9-20,15

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 21.250,0021.000,0019.063,47 21.229,85 99,9-20,15

4133 Tekoči transferi v javne zavode 147.593,86146.918,86144.369,64 138.679,00 94,0-8.914,86

41330200 CSD 24.410,0023.580,0028.363,71 24.407,34 100,0-2,66

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 61.679,0061.679,0054.454,00 57.344,00 93,0-4.335,00

41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 500,00500,00500,00 500,00 100,00,00

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.008,001.008,001.008,00 1.008,00 100,00,00

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.508,002.508,002.508,00 2.508,00 100,00,00

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.495,001.495,001.495,00 1.495,00 100,00,00

41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.000,002.000,001.470,00 1.603,00 80,2-397,00

41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.520,001.520,00 1.520,00 100,00,00

41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 2.875,002.875,002.382,83 1.702,55 59,2-1.172,45

41330249 VDC Polž - sof. javnih del 161,00161,001.059,47 160,19 99,5-0,81

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 45,0045,001.069,60 43,40 96,4-1,60

41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 7.100,007.100,006.000,00 7.100,00 100,00,00

41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi 1.500,001.500,001.500,00 1.500,00 100,00,00

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 33.215,0033.215,0032.717,04 32.884,96 99,0-330,04

41330213 Mrliško pregledna služba 5.450,005.700,006.328,99 2.776,52 51,0-2.673,48

41330225 Materilani stroški-OŠ Gutava Šiliha 95,000,000,00 93,18 98,1-1,82

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 2.032,862.032,861.993,00 2.032,86 100,00,00

4136 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00554,20 554,20 69,3-245,80

413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00554,20 554,20 69,3-245,80

Stran 93 od 98



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija
2018

Rebalans
proračuna

Veljavni
proračun

2019
(1) (2) (3)

Realizacija
2019

(4) (4)/(3)

Indeks
2019

(4)-(3)

Razlika

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.501.412,281.497.368,28790.355,08 1.170.393,01 78,0-331.019,27

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.501.412,281.497.368,28790.355,08 1.170.393,01 78,0-331.019,27

4202 Nakup opreme 17.200,0016.730,0018.001,09 16.053,86 93,3-1.146,14

420200 Nakup pisarniškega pohištva 500,00500,004.222,98 0,00 0,0-500,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 10.780,0010.780,001.394,66 10.649,82 98,8-130,18

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 920,00450,000,00 920,00 100,00,00

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 2.500,002.500,001.268,82 2.372,68 94,9-127,32

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500,00500,001.351,00 437,31 87,5-62,69

420239 Nakup avdiovizualne opreme 2.000,002.000,003.343,06 1.674,05 83,7-325,95

42029905 Nakup druge opreme 0,000,006.420,57 0,00 ---0,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.240.982,281.236.938,28630.894,35 1.003.336,40 80,9-237.645,88

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 177.000,00177.000,000,00 167.603,39 94,7-9.396,61

42040102 Kanalizacijski priključki 54.399,0055.000,007.734,19 30.102,00 55,3-24.297,00

42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 45.000,0045.000,0045.283,58 35.293,26 78,4-9.706,74

42040110 Izgradnja vodovoda 106.218,25106.218,2522.663,32 47.690,26 44,9-58.527,99

42040120 Varnostne ograje 20.696,0020.696,000,00 17.290,26 83,5-3.405,74

42040126 Izgradnja čistilne naprave 329.053,96329.053,96257.970,40 269.716,36 82,0-59.337,60

42040138 Lopa za posipni material 30.000,0030.000,000,00 29.944,90 99,8-55,10

42040139 Položitev optičnega kabla 6.630,504.910,500,00 6.623,38 99,9-7,12

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 274.660,00274.660,0084.570,93 240.977,72 87,7-33.682,28

42040205 Ureditev ulic 11.325,0010.000,000,00 11.321,60 100,0-3,40

42040220 Drugi odhodki 27.058,2827.058,280,00 10.778,64 39,8-16.279,64

42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 0,000,0060.093,60 0,00 ---0,00

42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica) 0,000,0091.267,87 0,00 ---0,00

42040131 Javna razsvetljava 24.750,0023.150,0013.354,12 24.735,83 99,9-14,17

42040133 Izgradnja pločnika s kolesarsko cesto 0,000,0047.956,34 0,00 ---0,00

42040135 Medgeneracijski park Sveta Ana 113.940,29113.940,290,00 111.258,80 97,7-2.681,49

42040137 Kolesarske steze 20.251,0020.251,000,00 0,00 0,0-20.251,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 38.230,0038.700,000,00 23.239,23 60,8-14.990,77

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 38.230,0038.700,000,00 23.239,23 60,8-14.990,77

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 77.080,0078.000,0019.347,24 65.341,47 84,8-11.738,53

4206005 Nakup zemljišč 77.080,0078.000,0019.347,24 65.341,47 84,8-11.738,53

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 127.920,00127.000,00122.112,40 62.422,05 48,8-65.497,95

42080001 Razvojni projekti 0,000,0072.248,40 0,00 ---0,00

42080401 Projekti za cestno infrastrukturo 73.000,0073.000,006.649,00 55.025,76 75,4-17.974,24

42080403 Geodetske storitve 9.920,009.000,009.665,00 7.396,29 74,6-2.523,71

42080405 OPN Sveta Ana 40.000,0040.000,0032.208,00 0,00 0,0-40.000,00
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42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo 0,000,001.342,00 0,00 ---0,00

42080468 Projekti za ureditev žarnega zida 5.000,005.000,000,00 0,00 0,0-5.000,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 55.058,3855.058,3829.587,68 42.993,14 78,1-12.065,24

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 44.345,5144.345,5110.409,21 32.280,27 72,8-12.065,24

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 31.345,5131.345,515.876,49 20.692,91 66,0-10.652,60

43100000 PGD Sveta Ana - taksa 10.310,0010.310,000,00 0,00 0,0-10.310,00

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 1.456,001.456,001.456,00 1.456,00 100,00,00

43100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu 9.579,519.579,514.420,49 9.236,91 96,4-342,60

43100006 Župnija Sveta Ana - večnamenski objekt 10.000,0010.000,000,00 10.000,00 100,00,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 13.000,0013.000,004.532,72 11.587,36 89,1-1.412,64

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 13.000,0013.000,004.532,72 11.587,36 89,1-1.412,64

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 10.712,8710.712,8719.178,47 10.712,87 100,00,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.712,8710.712,8719.178,47 10.712,87 100,00,00

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,001.500,001.500,00 1.500,00 100,00,00

43230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 9.212,879.212,876.000,00 9.212,87 100,00,00

43230007 Zdravstvena ambulatna Sveta Ana 0,000,0011.678,47 0,00 ---0,00
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     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-223.491,39 -223.491,39142.712,26 -210.489,23 94,213.002,16III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

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

-223.491,39 -223.491,39142.746,85 -210.489,23 94,213.002,16

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

725.567,27 729.611,27530.346,98 598.911,19 82,1-130.700,08
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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) 113.200,00113.200,00107.223,00 113.200,00 100,00,00
50 ZADOLŽEVANJE 113.200,00113.200,00107.223,00 113.200,00 100,00,00

500 Domače zadolževanje 113.200,00113.200,00107.223,00 113.200,00 100,00,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 113.200,00113.200,00107.223,00 113.200,00 100,00,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 113.200,00113.200,00107.223,00 113.200,00 100,00,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 89.705,5289.705,5283.741,61 89.705,52 100,00,00
55 ODPLAČILA DOLGA 89.705,5289.705,5283.741,61 89.705,52 100,00,00

550 Odplačila domačega dolga 89.705,5289.705,5283.741,61 89.705,52 100,00,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 89.705,5289.705,5283.741,61 89.705,52 100,00,00

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 23.038,9223.038,9211.519,46 23.038,92 100,00,00

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,6066.666,6072.222,15 66.666,60 100,00,00

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

-199.996,91 -199.996,91166.193,65 -186.994,75 93,513.002,16

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 23.494,48 23.494,4823.481,39 23.494,48 100,00,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 223.491,39 223.491,39-142.712,26 210.489,23 94,2-13.002,16

199.996,91XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
       NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

199.996,91199.996,91 92.476,00
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine  za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2019

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Zaključni

račun 2018

Rebalans

proračuna

2019

Veljavni

proračun

2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

proračuna

2019

(4) (4)-(3)

Razlika

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 500,00500,0011.762,86 12,663,01 -436,99

500,0001 POLITIČNI SISTEM 500,0011.762,86 12,663,01 -436,99

500,000101 Politični sistem 500,0011.762,86 12,663,01 -436,99

500,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 500,0011.762,86 12,663,01 -436,99

500,0010106 Izvedba volitev 500,0011.762,86 12,663,01 -436,99
500,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,0011.762,86 12,663,01 -436,99
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10 OBČINSKI SVET 9.850,009.850,005.353,41 98,79.720,96 -129,04

9.850,0001 POLITIČNI SISTEM 9.850,005.353,41 98,79.720,96 -129,04

9.850,000101 Politični sistem 9.850,005.353,41 98,79.720,96 -129,04

9.850,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 9.850,005.353,41 98,79.720,96 -129,04

5.600,0010101 Sejnine za občinski svet in odbore 5.600,003.853,41 97,75.472,44 -127,56
400,00402009 Izdatki za reprezentanco 400,00229,71 78,8315,05 -84,95

5.200,0040290501 Sejnine občinski svet in odbori 5.200,003.623,70 99,25.157,39 -42,61

1.000,0010102 Sofinanciranje političnih strank 1.000,001.500,00 100,01.000,00 0,00
1.000,0041200015 Sofinanciranje političnih strank 1.000,001.500,00 100,01.000,00 0,00

3.250,0010108 Materilani stroški občinskega sveta 3.250,000,00 100,03.248,52 -1,48
3.250,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.250,000,00 100,03.248,52 -1,48
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20 NADZORNI ODBOR 3.190,003.190,00691,71 56,11.788,22 -1.401,78

3.190,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.190,00691,71 56,11.788,22 -1.401,78

3.190,000203 Fiskalni nadzor 3.190,00691,71 56,11.788,22 -1.401,78

3.190,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.190,00691,71 56,11.788,22 -1.401,78

1.500,0020201 Sejnine za nadzorni odbor 1.500,00691,71 46,1691,71 -808,29
1.500,0040290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,00691,71 46,1691,71 -808,29

1.690,0020203 Materialni stroški nadzornega odbora 1.690,000,00 64,91.096,51 -593,49
200,00402402 Stroški prevoza v državi 200,000,00 6,813,67 -186,33

400,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 400,000,00 0,00,00 -400,00

1.090,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.090,000,00 99,31.082,84 -7,16
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30 ŽUPAN 74.711,7974.711,7968.776,97 95,171.078,69 -3.633,10

62.918,7901 POLITIČNI SISTEM 62.918,7959.528,56 94,359.341,33 -3.577,46

62.918,790101 Politični sistem 62.918,7959.528,56 94,359.341,33 -3.577,46

62.918,7901019003 Dejavnost župana in podžupanov 62.918,7959.528,56 94,359.341,33 -3.577,46

49.543,7930100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 49.543,7947.331,99 95,947.531,95 -2.011,84
36.900,00400000 Osnovne plače 36.900,0035.582,32 96,635.641,28 -1.258,72

3.850,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.850,003.387,99 89,53.444,05 -405,95

886,79400100 Regres za letni dopust 886,79842,79 100,0886,63 -0,16

852,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 852,00742,72 85,9732,15 -119,85

3.575,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.575,003.448,88 96,83.459,05 -115,95

2.649,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.649,002.556,42 96,82.564,01 -84,99

213,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 213,00206,56 97,3207,16 -5,84

25,00401200 Prispevek za zaposlovanje 25,0023,40 93,623,41 -1,59

43,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 43,0039,01 91,039,13 -3,87

550,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 550,00501,90 97,3535,08 -14,92

8.150,0030102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 8.150,006.413,38 83,86.830,23 -1.319,77
8.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 8.000,005.980,54 84,46.750,23 -1.249,77

150,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 150,00432,84 53,380,00 -70,00

3.700,0030103 Nadomestilo plače podžupana 3.700,004.314,48 98,73.650,76 -49,24
3.700,0040290500 Nadomestilo podžupan 3.700,004.314,48 98,73.650,76 -49,24

1.525,0030105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana 1.525,001.468,71 87,11.328,39 -196,61
1.500,00402402 Stroški prevoza v državi 1.500,001.447,41 87,01.304,29 -195,71

25,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 25,0021,30 96,424,10 -0,90
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11.793,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

11.793,009.248,41 99,511.737,36 -55,64

11.793,000403 Druge skupne administrativne službe 11.793,009.248,41 99,511.737,36 -55,64

11.793,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 11.793,009.248,41 99,511.737,36 -55,64

1.793,0030401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim 1.793,002.307,62 100,01.792,97 -0,03
113,00402099 Drugi splošni material in storitve 113,00157,62 100,0112,97 -0,03

1.680,00411908 Denarne nagrade in priznanja 1.680,002.150,00 100,01.680,00 0,00

10.000,0030402 Pokroviteljstvo občine 10.000,006.940,79 99,49.944,39 -55,61
10.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 10.000,006.940,79 99,49.944,39 -55,61
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40 OBČINSKA UPRAVA 2.949.222,022.949.222,022.207.545,01 85,32.516.581,48 -432.640,54

15.020,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

15.020,009.330,97 97,514.647,52 -372,48

15.020,000403 Druge skupne administrativne službe 15.020,009.330,97 97,514.647,52 -372,48

5.020,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.020,005.051,67 92,94.664,02 -355,98

750,0040404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 750,00674,05 100,0750,00 0,00
750,00402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 750,00674,05 100,0750,00 0,00

4.270,0040405 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.270,004.377,62 91,73.914,02 -355,98
4.270,0040299904 Drugi odhodki 4.270,004.377,62 91,73.914,02 -355,98

10.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.000,004.279,30 99,89.983,50 -16,50

10.000,0040401 Stroški občinskega praznika 10.000,004.279,30 99,89.983,50 -16,50
10.000,0040299900 Stroški občinskega praznika 10.000,004.279,30 99,89.983,50 -16,50

256.653,5706 LOKALNA SAMOUPRAVA 256.653,57226.809,17 91,6235.143,55 -21.510,02

4.590,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni

4.590,003.513,54 87,34.008,37 -581,63

4.590,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 4.590,003.513,54 87,34.008,37 -581,63

2.290,0040618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric 2.290,002.292,00 100,02.290,00 0,00
2.290,0041200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.290,002.292,00 100,02.290,00 0,00

1.500,0040626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS) 1.500,00667,34 77,61.164,17 -335,83
1.500,00402923 Druge članarine 1.500,00667,34 77,61.164,17 -335,83

800,0040628 Sofinanciranje projektov MRA-RRA 800,00554,20 69,3554,20 -245,80
800,00413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,00554,20 69,3554,20 -245,80
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252.063,570603 Dejavnost občinske uprave 252.063,57223.295,63 91,7231.135,18 -20.928,39

203.863,5706039001 Administracija občinske uprave 203.863,57182.734,51 96,6196.859,85 -7.003,72

163.548,8340601 Stroški dela občinske uprave 163.548,83145.819,38 97,3159.044,77 -4.504,06
121.100,00400000 Osnovne plače 121.100,00107.799,58 97,4118.005,27 -3.094,73

6.900,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 6.900,005.017,45 94,16.491,96 -408,04

4.433,83400100 Regres za letni dopust 4.433,834.775,87 100,04.433,15 -0,68

4.350,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 4.350,004.114,21 97,64.245,05 -104,95

3.430,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.430,003.334,04 92,33.164,93 -265,07

565,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih 
delovnih nalog

565,000,00 99,4561,67 -3,33

0,00400400 Sredstva za nadurno delo 0,0045,84 ---0,00 0,00

0,00400900 Jubilejne nagrade 0,00433,13 ---0,00 0,00

11.324,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 11.324,009.988,16 97,711.068,55 -255,45

8.401,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 8.401,007.403,61 97,68.202,30 -198,70

680,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 680,00598,17 97,4662,52 -17,48

82,00401200 Prispevek za zaposlovanje 82,0067,64 93,776,83 -5,17

133,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 133,00112,83 94,0125,07 -7,93

2.150,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.150,002.071,97 93,42.007,47 -142,53

0,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 0,0056,88 ---0,00 0,00

25.680,0040602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 25.680,0023.491,20 92,823.835,72 -1.844,28
3.000,00402000 Pisarniški material in storitve 3.000,003.174,77 84,22.525,55 -474,45

1.300,00402001 Čistilni material in storitve 1.000,00280,11 92,31.200,02 -99,98

2.200,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.200,001.910,10 85,91.888,93 -311,07

2.900,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.900,002.124,64 97,42.825,89 -74,11

600,00402009 Izdatki za reprezentanco 600,00764,72 95,9575,53 -24,47

2.700,00402200 Električna energija 3.000,002.695,70 96,62.607,13 -92,87

5.610,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.610,005.603,62 93,55.243,97 -366,03

350,00402203 Voda in komunalne storitve 350,00218,53 88,7310,28 -39,72

610,00402204 Odvoz smeti 610,00486,79 87,6534,43 -75,57

3.150,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.150,003.177,01 99,73.140,74 -9,26

3.200,00402206 Poštnina in kurirske storitve 3.200,003.019,79 93,22.983,25 -216,75

60,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 60,0035,42 0,00,00 -60,00

500,0040604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 500,00149,80 56,8284,20 -215,80
500,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 500,00149,80 56,8284,20 -215,80

Stran: 105 od 124



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Zaključni

račun 2018

Rebalans

proračuna

2019

Veljavni

proračun

2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

proračuna

2019

(4) (4)-(3)

Razlika

7.080,0040605 Pogodbena dela 7.080,006.066,93 93,86.640,48 -439,52
7.080,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.080,006.066,93 93,86.640,48 -439,52

7.054,7440619 Skupne občinske uprave 7.054,747.207,20 100,07.054,68 -0,06
7.054,7440299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.054,747.207,20 100,07.054,68 -0,06

48.200,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave

48.200,0040.561,12 71,134.275,33 -13.924,67

1.640,0040603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil 1.640,00698,38 83,71.371,87 -268,13
1.600,00402402 Stroški prevoza v državi 1.600,00687,38 84,31.348,17 -251,83

40,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 40,0011,00 59,323,70 -16,30

21.580,0040606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 21.580,0020.429,89 87,418.870,30 -2.709,70
2.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.000,001.913,45 44,5889,64 -1.110,36

2.000,00402504 Zavarovalne premije za objekte 2.000,001.745,48 80,71.614,23 -385,77

15.980,00402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 15.980,0015.502,39 96,215.370,59 -609,41

1.600,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.600,001.268,57 62,2995,84 -604,16

12.400,0040607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 12.400,007.276,40 42,35.246,78 -7.153,22
500,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 500,004.222,98 0,00,00 -500,00

1.950,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.950,001.394,66 93,91.831,12 -118,88

920,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 450,000,00 100,0920,00 0,00

500,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500,001.351,00 87,5437,31 -62,69

2.000,00420239 Nakup avdiovizualne opreme 2.000,000,00 83,71.674,05 -325,95

0,0042029905 Nakup druge opreme 0,00307,76 ---0,00 0,00

6.530,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 7.000,000,00 5,9384,30 -6.145,70

12.580,0040608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 12.580,0012.156,45 69,88.786,38 -3.793,62
3.000,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.000,003.659,00 0,00,00 -3.000,00

7.200,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 7.200,004.779,01 98,27.071,43 -128,57

220,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 220,00171,72 85,6188,38 -31,62

170,00402931 Plačila bančnih storitev 160,0084,99 99,3168,80 -1,20

1.990,0040299904 Drugi odhodki 2.000,003.461,73 68,21.357,77 -632,23
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37.609,5107 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 37.609,5122.140,49 70,726.596,91 -11.012,60

37.609,510703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 37.609,5122.140,49 70,726.596,91 -11.012,60

1.860,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.860,001.860,00 80,71.500,00 -360,00

1.860,0040703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 1.860,001.860,00 80,71.500,00 -360,00
1.500,0040229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.500,001.500,00 100,01.500,00 0,00

360,0040299904 Drugi odhodki 360,00360,00 0,00,00 -360,00

35.749,5107039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 35.749,5120.280,49 70,225.096,91 -10.652,60

14.404,0040701 Sofinanciranje  GZ Lenart in PGD Sveta Ana 14.404,0014.404,00 100,014.404,00 0,00
6.365,0041200011 Gasilska zveza Lenart 6.365,006.365,00 100,06.365,00 0,00

8.039,0041200027 PGD Sveta Ana 8.039,008.039,00 100,08.039,00 0,00

21.345,5140702 Investicije v gasilstvo 21.345,515.876,49 50,110.692,91 -10.652,60
10.310,0043100000 PGD Sveta Ana - taksa 10.310,000,00 0,00,00 -10.310,00

1.456,0043100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 1.456,001.456,00 100,01.456,00 0,00

9.579,5143100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu 9.579,514.420,49 96,49.236,91 -342,60

300,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 300,00121,63 68,3204,95 -95,05

300,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 300,00121,63 68,3204,95 -95,05

300,0008029001 Prometna varnost 300,00121,63 68,3204,95 -95,05

300,0040801 Svet za preventivo 300,00121,63 68,3204,95 -95,05
300,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 300,00121,63 68,3204,95 -95,05
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3.081,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 3.081,004.511,90 61,91.906,14 -1.174,86

3.081,001003 Aktivna politika zaposlovanja 3.081,004.511,90 61,91.906,14 -1.174,86

3.081,0010039001 Povečanje zaposljivosti 3.081,004.511,90 61,91.906,14 -1.174,86

3.081,0040621 Program javnih del 3.081,004.511,90 61,91.906,14 -1.174,86
2.875,0041330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 2.875,002.382,83 59,21.702,55 -1.172,45

161,0041330249 VDC Polž - sof. javnih del 161,001.059,47 99,5160,19 -0,81

45,0041330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 45,001.069,60 96,443,40 -1,60

660,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 660,000,00 100,0659,94 -0,06

660,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 660,000,00 100,0659,94 -0,06

660,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 660,000,00 100,0659,94 -0,06

660,0041105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 660,000,00 100,0659,94 -0,06
660,0041200040 Poraba koncesijske dajatve 660,000,00 100,0659,94 -0,06

738.062,5013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

733.417,50557.634,96 86,5638.705,76 -99.356,74

731.432,001302 Cestni promet in infrastruktura 728.507,00551.656,96 86,4632.082,38 -99.349,62

240.290,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 240.290,00239.214,82 96,2231.179,65 -9.110,35

210.290,0041315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 210.290,00239.214,82 95,7201.234,75 -9.055,25
800,0040229922 Vzdrževanje gozdnih cest 800,00642,19 81,5652,35 -147,65

150.000,0040229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 150.000,00135.553,66 98,1147.164,38 -2.835,62

50.000,0040229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 50.000,0096.736,55 92,946.444,50 -3.555,50

4.490,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 4.490,000,00 99,94.487,34 -2,66

5.000,0042080403 Geodetske storitve 5.000,006.282,42 49,72.486,18 -2.513,82

30.000,0041344 Lopa za posipni material 30.000,000,00 99,829.944,90 -55,10
30.000,0042040138 Lopa za posipni material 30.000,000,00 99,829.944,90 -55,10
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444.932,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 443.607,00275.727,72 80,9359.908,60 -85.023,40

73.000,0041319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 73.000,006.649,00 75,455.025,76 -17.974,24
73.000,0042080401 Projekti za cestno infrastrukturo 73.000,006.649,00 75,455.025,76 -17.974,24

0,0041321 Pločnik (Sveta Ana- Zg.Ščavnica) 0,0091.267,87 ---0,00 0,00
0,0042040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica) 0,0091.267,87 ---0,00 0,00

45.000,0041327 Ureditev regionalne ceste R3-730/4104 s križiščem in hodnikom za pešce 45.000,0045.283,58 78,435.293,26 -9.706,74
45.000,0042040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 45.000,0045.283,58 78,435.293,26 -9.706,74

0,0041329 Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2017) 0,0044.571,54 ---0,00 0,00
0,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 0,0044.571,54 ---0,00 0,00

0,0041332 Ureditev pločnika s kolesarsko stezo (Zg. Ročica - Froleh) 0,0047.956,34 ---0,00 0,00
0,0042040133 Izgradnja pločnika s kolesarsko cesto 0,0047.956,34 ---0,00 0,00

274.660,0041334 Modernizacija občinksih cest v Občini Sveta Ana (2019) 274.660,0039.999,39 87,7240.977,72 -33.682,28
274.660,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 274.660,0039.999,39 87,7240.977,72 -33.682,28

20.251,0041339 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice 20.251,000,00 0,00,00 -20.251,00
20.251,0042040137 Kolesarske steze 20.251,000,00 0,00,00 -20.251,00

20.696,0041340 Cestna infrastruktura 20.696,000,00 83,517.290,26 -3.405,74
20.696,0042040120 Varnostne ograje 20.696,000,00 83,517.290,26 -3.405,74

11.325,0041347 Asfaltiranje ulice Zg.Ščavnica (Moleh) 10.000,000,00 100,011.321,60 -3,40
11.325,0042040205 Ureditev ulic 10.000,000,00 100,011.321,60 -3,40

46.210,0013029004 Cestna razsvetljava 44.610,0036.714,42 88,740.994,13 -5.215,87

46.210,0041305 Gradnja in vzdrževanje JR 44.610,0036.714,42 88,740.994,13 -5.215,87
13.500,0040229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.500,0013.085,53 92,012.417,30 -1.082,70

7.510,0040229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 7.510,0010.165,04 45,23.391,44 -4.118,56

450,00402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00109,73 99,9449,56 -0,44

24.750,0042040131 Javna razsvetljava 23.150,0013.354,12 99,924.735,83 -14,17
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6.630,501306 Telekomunikacije in pošta 4.910,505.978,00 99,96.623,38 -7,12

6.630,5013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 4.910,505.978,00 99,96.623,38 -7,12

0,0041326 Širokopasovno omrežje 0,005.978,00 ---0,00 0,00
0,0040299904 Drugi odhodki 0,005.978,00 ---0,00 0,00

6.630,5041345 Položitev optičnega kabla 4.910,500,00 99,96.623,38 -7,12
6.630,5042040139 Položitev optičnega kabla 4.910,500,00 99,96.623,38 -7,12

41.837,8414 GOSPODARSTVO 41.837,8451.998,62 40,817.049,81 -24.788,03

41.837,841403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 41.837,8451.998,62 40,817.049,81 -24.788,03

4.770,0014039001 Promocija občine 4.770,0012.106,29 91,54.365,59 -404,41

0,0041404 Pospeševanje razvoja turizma 0,007.396,48 ---0,00 0,00
0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,007.146,48 ---0,00 0,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,00250,00 ---0,00 0,00

100,0041410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica 100,000,00 0,00,00 -100,00
100,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,000,00 0,00,00 -100,00

800,0041411 Spominska soba  dr. Romanu Lestniki 800,00671,52 81,2649,21 -150,79
800,00402099 Drugi splošni material in storitve 800,00671,52 81,2649,21 -150,79

370,0041413 Kmečka tržnica 370,00793,09 86,8321,18 -48,82
150,00402099 Drugi splošni material in storitve 150,0091,99 68,0101,98 -48,02

220,00402504 Zavarovalne premije za objekte 220,00219,20 99,6219,20 -0,80

0,0042029905 Nakup druge opreme 0,00481,90 ---0,00 0,00

3.500,0041424 Slovenia Green Destination 3.500,003.245,20 97,03.395,20 -104,80
3.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.500,003.245,20 97,03.395,20 -104,80
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37.067,8414039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 37.067,8439.892,33 34,212.684,22 -24.383,62

2.129,0041415 Escape (SI-HU) 2.129,0020.453,31 87,21.855,58 -273,42
0,00402000 Pisarniški material in storitve 0,001.622,36 ---0,00 0,00

2.049,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.049,0015.740,33 87,31.788,00 -261,00

80,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 80,00131,51 84,567,58 -12,42

0,0042029905 Nakup druge opreme 0,002.959,11 ---0,00 0,00

0,0041416 Detox (SI-HR) 0,0017.975,02 ---0,00 0,00
0,00402000 Pisarniški material in storitve 0,0056,61 ---0,00 0,00

0,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,0015.092,03 ---0,00 0,00

0,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0,00154,58 ---0,00 0,00

0,0042029905 Nakup druge opreme 0,002.671,80 ---0,00 0,00

50,0041421 Ureditev Kaplove domačije 50,000,00 100,050,00 0,00
50,00402099 Drugi splošni material in storitve 50,000,00 100,050,00 0,00

30.093,2841422 Vino, prijazno do okolja 30.093,28732,00 35,810.778,64 -19.314,64
3.035,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.035,00732,00 0,00,00 -3.035,00

27.058,2842040220 Drugi odhodki 27.058,280,00 39,810.778,64 -16.279,64

4.795,5641423 Anin pretl 4.795,56732,00 0,00,00 -4.795,56
4.795,56402099 Drugi splošni material in storitve 4.795,56732,00 0,00,00 -4.795,56

463.413,9615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 462.413,96363.040,27 81,4376.984,96 -86.429,00

463.413,961502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 462.413,96363.040,27 81,4376.984,96 -86.429,00

463.413,9615029002 Ravnanje z odpadno vodo 462.413,96363.040,27 81,4376.984,96 -86.429,00

74.899,0041503 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN 75.500,0017.563,30 64,948.574,08 -26.324,92
7.500,0040229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 7.500,005.296,39 91,86.884,72 -615,28

54.399,0042040102 Kanalizacijski priključki 55.000,007.734,19 55,330.102,00 -24.297,00

13.000,0043140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 13.000,004.532,72 89,111.587,36 -1.412,64
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6.280,0041509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 5.280,005.092,70 98,96.207,61 -72,39
1.100,00402200 Električna energija 1.100,001.028,48 94,91.043,37 -56,63

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,0089,89 99,299,23 -0,77

380,00402204 Odvoz smeti 380,00337,01 96,3365,76 -14,24

4.700,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.700,003.637,32 100,04.699,25 -0,75

329.053,9641510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 329.053,96257.970,40 82,0269.716,36 -59.337,60
329.053,9642040126 Izgradnja čistilne naprave 329.053,96257.970,40 82,0269.716,36 -59.337,60

44.000,0041511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 44.000,0077.824,87 99,543.791,64 -208,36
44.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 44.000,0077.824,87 99,543.791,64 -208,36

4.800,0041512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 4.800,004.154,78 96,24.618,05 -181,95
1.400,00402200 Električna energija 1.400,001.114,41 97,11.358,98 -41,02

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,0082,73 91,291,20 -8,80

3.300,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.300,002.957,64 96,03.167,87 -132,13

4.381,0041514 Obratovalni stroški čistilne naprave Sveta Ana 3.780,00434,22 93,14.077,22 -303,78
2.851,00402200 Električna energija 2.700,00239,75 98,82.816,87 -34,13

700,00402203 Voda in komunalne storitve 700,00168,81 68,5479,76 -220,24

380,00402204 Odvoz smeti 380,0025,66 87,9334,02 -45,98

450,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,000,00 99,2446,57 -3,43

441.804,2516 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

441.804,25148.715,43 70,4310.791,35 -131.012,90

49.586,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 49.586,0032.208,00 19,39.585,54 -40.000,46

49.586,0016029003 Prostorsko načrtovanje 49.586,0032.208,00 19,39.585,54 -40.000,46

40.000,0041610 Prostorski dokumenti občine 40.000,0032.208,00 0,00,00 -40.000,00
40.000,0042080405 OPN Sveta Ana 40.000,0032.208,00 0,00,00 -40.000,00

9.586,0041628 Elaborat o podlagah za odmero komunalnega prispevka 9.586,000,00 100,09.585,54 -0,46
9.586,0040299904 Drugi odhodki 9.586,000,00 100,09.585,54 -0,46
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129.018,251603 Komunalna dejavnost 129.018,2531.243,91 46,660.069,13 -68.949,12

108.718,2516039001 Oskrba z vodo 108.718,2524.192,01 46,250.168,87 -58.549,38

24.750,0041606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 24.750,0024.192,01 93,423.117,12 -1.632,88
2.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,001.528,69 99,12.478,61 -21,39

22.250,0042040110 Izgradnja vodovoda 22.250,0022.663,32 92,820.638,51 -1.611,49

5.000,0041620 Vodovodni  hidranti 5.000,000,00 99,84.989,58 -10,42
5.000,0042040110 Izgradnja vodovoda 5.000,000,00 99,84.989,58 -10,42

15.968,2541622 Vodovod Košaki - Počehova 15.968,250,00 0,00,00 -15.968,25
15.968,2542040110 Izgradnja vodovoda 15.968,250,00 0,00,00 -15.968,25

45.000,0041624 Vodovod Rožengrunt 45.000,000,00 36,416.363,75 -28.636,25
45.000,0042040110 Izgradnja vodovoda 45.000,000,00 36,416.363,75 -28.636,25

18.000,0041625 Vodovod Žice 18.000,000,00 31,75.698,42 -12.301,58
18.000,0042040110 Izgradnja vodovoda 18.000,000,00 31,75.698,42 -12.301,58

5.200,0016039003 Objekti za rekreacijo 5.200,00866,07 56,02.910,66 -2.289,34

5.200,0041616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 5.200,00866,07 56,02.910,66 -2.289,34
3.200,0040229915 Vzdrževanje športnih igrišč 3.200,00866,07 77,92.493,97 -706,03

2.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000,000,00 20,8416,69 -1.583,31

5.100,0016039004 Praznično urejanje naselij 5.100,005.076,42 99,35.061,78 -38,22

5.100,0041617 Prednovoletna okrasitev 5.100,005.076,42 99,35.061,78 -38,22
5.100,0040229920 Božična okrasitev centrov 5.100,005.076,42 99,35.061,78 -38,22

10.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 10.000,001.109,41 19,31.927,82 -8.072,18

10.000,0041618 Urejanje okolic 10.000,001.109,41 19,31.927,82 -8.072,18
10.000,0040229902 Vzdrževanje okolice centrov 10.000,001.109,41 19,31.927,82 -8.072,18

Stran: 113 od 124



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Zaključni

račun 2018

Rebalans

proračuna

2019

Veljavni

proračun

2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

proračuna

2019

(4) (4)-(3)

Razlika

4.200,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.200,0061.191,70 78,13.281,71 -918,29

0,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,0060.093,60 ---0,00 0,00

0,0041623 Javna najemna stanovanja 0,0060.093,60 ---0,00 0,00
0,0042040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 0,0060.093,60 ---0,00 0,00

4.200,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4.200,001.098,10 78,13.281,71 -918,29

4.200,0041619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 4.200,001.098,10 78,13.281,71 -918,29
500,0040229911 Upravljanje stanovanj 500,001.064,20 36,6182,87 -317,13

1.000,0040229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 1.000,0033,90 54,1540,50 -459,50

2.700,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.700,000,00 94,82.558,34 -141,66

259.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)

259.000,0024.071,82 91,8237.854,97 -21.145,03

181.920,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 181.000,004.724,58 94,8172.513,50 -9.406,50

181.920,0041608 Stroški urejanja zemljišč 181.000,004.724,58 94,8172.513,50 -9.406,50
177.000,0042040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 177.000,000,00 94,7167.603,39 -9.396,61

4.920,0042080403 Geodetske storitve 4.000,003.382,58 99,84.910,11 -9,89

0,0042080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo 0,001.342,00 ---0,00 0,00

77.080,0016069002 Nakup zemljišč 78.000,0019.347,24 84,865.341,47 -11.738,53

77.080,0041609 Nakupi/prodaja zemljišč 78.000,0019.347,24 84,865.341,47 -11.738,53
77.080,004206005 Nakup zemljišč 78.000,0019.347,24 84,865.341,47 -11.738,53

26.700,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 26.700,0037.286,87 89,924.006,37 -2.693,63

0,001702 Primarno zdravstvo 0,0011.894,41 ---0,00 0,00

0,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0,0011.894,41 ---0,00 0,00

0,0041702 Nakup opreme za zdravstveno ambulanto 0,0011.678,47 ---0,00 0,00
0,0043230007 Zdravstvena ambulatna Sveta Ana 0,0011.678,47 ---0,00 0,00
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0,0041707 Projekt -  Zobni alarem 0,00215,94 ---0,00 0,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,00215,94 ---0,00 0,00

26.700,001707 Drugi programi na področju zdravstva 26.700,0025.392,46 89,924.006,37 -2.693,63

21.250,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 21.000,0019.063,47 99,921.229,85 -20,15

21.250,0041703 Prisp.za obvez.zdrva.zav. 21.000,0019.063,47 99,921.229,85 -20,15
21.250,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 21.000,0019.063,47 99,921.229,85 -20,15

5.450,0017079002 Mrliško ogledna služba 5.700,006.328,99 51,02.776,52 -2.673,48

5.450,0041701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 5.700,006.328,99 51,02.776,52 -2.673,48
5.450,0041330213 Mrliško pregledna služba 5.700,006.328,99 51,02.776,52 -2.673,48

208.829,2918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 208.829,2970.496,82 94,4197.117,24 -11.712,05

67.686,001803 Programi v kulturi 67.686,0054.222,80 93,963.546,12 -4.139,88

33.215,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 33.215,0032.717,04 99,032.884,96 -330,04

33.215,0041801 Javni zavod - knjižnica Lenart 33.215,0032.717,04 99,032.884,96 -330,04
33.215,0041330212 Javni zavod knjižnica Lenart 33.215,0032.717,04 99,032.884,96 -330,04

7.151,0018039003 Ljubiteljska kultura 7.151,005.707,77 89,26.379,27 -771,73

7.151,0041803 Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti, društva 7.151,005.707,77 89,26.379,27 -771,73
256,00402099 Drugi splošni material in storitve 256,00201,08 100,0255,92 -0,08

4.895,0041200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,004.036,69 92,44.520,35 -374,65

2.000,0041330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.000,001.470,00 80,21.603,00 -397,00

7.905,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 7.905,006.478,79 78,56.205,67 -1.699,33

905,0041816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur 905,000,00 100,0904,51 -0,49
905,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 905,000,00 100,0904,51 -0,49

7.000,0041828 Izdaja medobčinskega časopisa 7.000,006.478,79 75,75.301,16 -1.698,84
7.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 7.000,006.478,79 75,75.301,16 -1.698,84
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19.415,0018039005 Drugi programi v kulturi 19.415,009.319,20 93,118.076,22 -1.338,78

9.415,0041820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 9.415,009.319,20 85,88.076,22 -1.338,78
1.000,00402001 Čistilni material in storitve 1.000,0070,40 87,1871,07 -128,93

1.700,00402200 Električna energija 1.700,001.524,16 87,01.479,20 -220,80

3.315,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.330,001.945,40 74,82.480,45 -834,55

280,00402203 Voda in komunalne storitve 280,00156,47 96,3269,70 -10,30

305,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 305,00288,07 94,9289,45 -15,55

2.500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.500,001.681,00 94,92.371,77 -128,23

315,00402504 Zavarovalne premije za objekte 300,00310,64 99,9314,58 -0,42

0,00420239 Nakup avdiovizualne opreme 0,003.343,06 ---0,00 0,00

10.000,0041834 Sofinanciranje kulturne dediščine 10.000,000,00 100,010.000,00 0,00
10.000,0043100006 Župnija Sveta Ana - večnamenski objekt 10.000,000,00 100,010.000,00 0,00

5.000,001804 Podpora posebnim skupinam 5.000,003.668,82 73,73.686,78 -1.313,22

5.000,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000,003.668,82 73,73.686,78 -1.313,22

5.000,0041832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis) 5.000,003.668,82 73,73.686,78 -1.313,22
5.000,0041200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,003.668,82 73,73.686,78 -1.313,22

136.143,291805 Šport in prostočasne aktivnosti 136.143,2912.605,20 95,4129.884,34 -6.258,95

136.143,2918059001 Programi športa 136.143,2912.605,20 95,4129.884,34 -6.258,95

4.557,0041812 Sofinanciranje programov športa 4.557,004.556,86 77,83.546,53 -1.010,47
4.557,0041200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.556,86 77,83.546,53 -1.010,47

10.773,0041829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 10.773,008.048,34 77,28.314,90 -2.458,10
3.200,00402001 Čistilni material in storitve 3.200,003.217,98 87,22.791,37 -408,63

2.200,00402200 Električna energija 2.200,001.734,11 82,31.809,56 -390,44

1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,000,00 0,00,00 -1.000,00

390,00402203 Voda in komunalne storitve 390,00348,49 63,9249,25 -140,75

150,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 150,00121,84 89,9134,91 -15,09

2.900,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.900,001.693,09 82,72.396,98 -503,02

933,00402504 Zavarovalne premije za objekte 933,00932,83 100,0932,83 -0,17

Stran: 116 od 124



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Zaključni

račun 2018

Rebalans

proračuna

2019

Veljavni

proračun

2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

proračuna

2019

(4) (4)-(3)

Razlika

113.940,2941835 Medgeneracijski park Sveta Ana-PARK GENERACIJ I.faza 113.940,290,00 97,7111.258,80 -2.681,49
113.940,2942040135 Medgeneracijski park Sveta Ana 113.940,290,00 97,7111.258,80 -2.681,49

6.873,0041836 Park generacij - vzdrževanje in ureditev 6.873,000,00 98,46.764,11 -108,89
6.873,0040229915 Vzdrževanje športnih igrišč 6.873,000,00 98,46.764,11 -108,89

541.205,1019 IZOBRAŽEVANJE 541.205,10474.186,20 93,2504.273,67 -36.931,43

375.155,101902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 374.585,10348.706,17 96,5362.019,96 -13.135,14

375.155,1019029001 Vrtci 374.585,10348.706,17 96,5362.019,96 -13.135,14

342.585,1041901 Plačila vrtcu 342.585,10320.382,13 96,2329.453,16 -13.131,94
334.339,37411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 334.339,37315.389,13 96,1321.207,43 -13.131,94

2.032,8641330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 2.032,861.993,00 100,02.032,86 0,00

6.212,8743230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 6.212,873.000,00 100,06.212,87 0,00

32.570,0041922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 32.000,0028.324,04 100,032.566,80 -3,20
32.570,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 32.000,0028.324,04 100,032.566,80 -3,20

115.215,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 115.120,0077.998,84 88,6102.110,06 -13.104,94

115.215,0019039001 Osnovno šolstvo 115.120,0077.998,84 88,6102.110,06 -13.104,94

69.787,0041902 OŠ - materialni stroški 69.787,0061.462,00 93,865.452,00 -4.335,00
61.679,0041330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 61.679,0054.454,00 93,057.344,00 -4.335,00

1.008,0041330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.008,001.008,00 100,01.008,00 0,00

7.100,0041330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 7.100,006.000,00 100,07.100,00 0,00

500,0041903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju 500,00500,00 100,0500,00 0,00
500,0041330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 500,00500,00 100,0500,00 0,00

5.503,0041904 OŠ - dodatne dejavnosti 5.503,005.503,00 100,05.503,00 0,00
2.508,0041330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.508,002.508,00 100,02.508,00 0,00

1.495,0041330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.495,001.495,00 100,01.495,00 0,00

1.500,0041330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi 1.500,001.500,00 100,01.500,00 0,00
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5.950,0041905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 5.950,005.948,75 100,05.948,75 -1,25
1.450,0040299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.450,001.448,75 99,91.448,75 -1,25

1.500,0043230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,001.500,00 100,01.500,00 0,00

3.000,0043230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 3.000,003.000,00 100,03.000,00 0,00

14.000,0041914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih  osnovne šole 14.000,000,00 83,611.702,24 -2.297,76
14.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 14.000,000,00 83,611.702,24 -2.297,76

6.380,0041916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane 6.380,004.585,09 74,24.733,23 -1.646,77
550,00402001 Čistilni material in storitve 550,00554,42 7,339,85 -510,15

1.800,00402200 Električna energija 1.800,001.440,12 88,81.598,47 -201,53

700,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 700,000,00 0,00,00 -700,00

330,00402203 Voda in komunalne storitve 330,00274,01 59,8197,40 -132,60

120,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 120,0088,20 89,4107,24 -12,76

2.200,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.200,001.552,85 96,12.114,78 -85,22

680,00402504 Zavarovalne premije za objekte 680,00675,49 99,3675,49 -4,51

13.000,0041923 Rušenje greznice in priklop na kanalizacijo OŠ in vrtec 13.000,000,00 62,98.177,66 -4.822,34
13.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 13.000,000,00 62,98.177,66 -4.822,34

95,0041924 OŠ Gustav Šilih 0,000,00 98,193,18 -1,82
95,0041330225 Materilani stroški-OŠ Gutava Šiliha 0,000,00 98,193,18 -1,82

50.835,001906 Pomoči šolajočim 51.500,0047.481,19 79,040.143,65 -10.691,35

50.835,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 51.500,0047.481,19 79,040.143,65 -10.691,35

50.835,0041907 Regresiranje prevozov v šolo 51.500,0047.481,19 79,040.143,65 -10.691,35
50.835,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 51.500,0047.481,19 79,040.143,65 -10.691,35
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167.490,0020 SOCIALNO VARSTVO 167.490,00231.037,09 97,7163.618,77 -3.871,23

9.320,002002 Varstvo otrok in družine 9.320,003.866,00 75,47.026,29 -2.293,71

9.320,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 9.320,003.866,00 75,47.026,29 -2.293,71

6.300,0042002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka 6.300,002.346,00 87,45.506,29 -793,71
300,00402099 Drugi splošni material in storitve 300,0096,00 85,4256,29 -43,71

6.000,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.000,002.250,00 87,55.250,00 -750,00

1.500,0042003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 1.500,000,00 0,00,00 -1.500,00
1.500,0041199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.500,000,00 0,00,00 -1.500,00

1.520,0042004 Svetovalni centri v pomoč družini 1.520,001.520,00 100,01.520,00 0,00
1.520,0041330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.520,00 100,01.520,00 0,00

158.170,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 158.170,00227.171,09 99,0156.592,48 -1.577,52

24.410,0020049001 Centri za socialno delo 23.580,0028.363,71 100,024.407,34 -2,66

24.410,0042005 CSD  - socialna oskrba na domu 23.580,0028.363,71 100,024.407,34 -2,66
24.410,0041330200 CSD 23.580,0028.363,71 100,024.407,34 -2,66

39.627,0020049002 Socialno varstvo invalidov 39.400,0040.888,64 100,039.625,29 -1,71

39.627,0042011 Financiranje družinskih pomočnikov 39.400,0040.888,64 100,039.625,29 -1,71
39.627,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku 39.400,0040.888,64 100,039.625,29 -1,71

83.943,0020049003 Socialno varstvo starih 85.000,00153.831,93 98,382.537,38 -1.405,62

83.943,0042009 Financiranje domskega varstva 85.000,0081.583,53 98,382.537,38 -1.405,62
83.943,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 85.000,0081.583,53 98,382.537,38 -1.405,62

0,0042013 Dom starejših občanov 0,0072.248,40 ---0,00 0,00
0,0042080001 Razvojni projekti 0,0072.248,40 ---0,00 0,00

7.300,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 7.300,001.196,81 97,77.132,47 -167,53

7.300,0042010 Pomoč pri uporabi stanovanja 7.300,001.196,81 97,77.132,47 -167,53
7.300,00411920 Subvencioniranje stanarin 7.300,001.196,81 97,77.132,47 -167,53
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2.890,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.890,002.890,00 100,02.890,00 0,00

2.890,0042007 Sofinanciranje  delovanja OZ RK Lenart 2.890,002.890,00 100,02.890,00 0,00
2.890,0041200004 Območno združenje RK Lenart 2.890,002.890,00 100,02.890,00 0,00

200,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 200,00234,59 100,0200,00 0,00

200,002201 Servisiranje javnega dolga 200,00234,59 100,0200,00 0,00

200,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

200,00234,59 100,0200,00 0,00

200,0042201 Odplačila zadolževanja 200,00234,59 100,0200,00 0,00
200,00402099 Drugi splošni material in storitve 200,00200,00 100,0200,00 0,00

0,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,0034,59 ---0,00 0,00

6.355,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 12.000,0010.000,00 73,64.674,54 -1.680,46

5.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 5.000,0010.000,00 93,54.674,54 -325,46

5.000,0023029001 Rezerva občine 5.000,0010.000,00 93,54.674,54 -325,46

5.000,0042301 Rezerva za naravne nesreče 5.000,0010.000,00 93,54.674,54 -325,46
5.000,00409100 Proračunska rezerva 5.000,0010.000,00 93,54.674,54 -325,46

1.355,002303 Splošna proračunska rezervacija 7.000,000,00 0,00,00 -1.355,00

1.355,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 7.000,000,00 0,00,00 -1.355,00

1.355,0042302 Splošna proračunska rezervacija 7.000,000,00 0,00,00 -1.355,00
1.355,00409000 Splošna proračunska rezervacija 7.000,000,00 0,00,00 -1.355,00
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41 REŽIJSKI OBRAT 113.568,58113.568,5890.144,69 88,6100.668,62 -12.899,96

46.883,5806 LOKALNA SAMOUPRAVA 46.883,5838.003,63 90,742.542,27 -4.341,31

46.883,580603 Dejavnost občinske uprave 46.883,5838.003,63 90,742.542,27 -4.341,31

38.353,5806039001 Administracija občinske uprave 38.353,5833.229,01 92,635.524,97 -2.828,61

18.882,7940613 Stroški dela režijskega obrata 18.882,7916.235,98 93,717.691,14 -1.191,65
13.600,00400000 Osnovne plače 13.600,0011.814,57 94,312.819,54 -780,46

680,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 680,00502,49 91,1619,68 -60,32

886,79400100 Regres za letni dopust 886,79842,79 100,0886,63 -0,16

880,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 880,00772,51 94,4830,38 -49,62

1.300,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.300,001.090,08 92,51.202,79 -97,21

971,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 971,00808,01 91,5888,71 -82,29

80,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 80,0065,28 89,471,52 -8,48

10,00401200 Prispevek za zaposlovanje 10,007,41 81,18,11 -1,89

15,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 15,0013,40 90,013,50 -1,50

360,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 360,00319,44 97,3350,28 -9,72

100,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 100,000,00 0,00,00 -100,00

19.470,7940630 Stroški dela upravnika športne dvorane 19.470,7916.993,03 91,617.833,83 -1.636,96
13.475,00400000 Osnovne plače 13.490,0011.396,05 92,312.441,08 -1.033,92

1.000,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1.000,001.253,66 81,8817,74 -182,26

886,79400100 Regres za letni dopust 886,79842,79 100,0886,63 -0,16

1.035,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.020,00989,29 99,81.032,85 -2,15

160,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 160,00156,28 95,7153,09 -6,91

200,00400400 Sredstva za nadurno delo 200,000,00 0,00,00 -200,00

1.300,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.300,001.119,52 91,01.183,01 -116,99

950,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 950,00829,82 92,3876,92 -73,08

81,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 81,0067,03 87,570,84 -10,16

11,00401200 Prispevek za zaposlovanje 11,007,58 73,08,03 -2,97

17,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 17,0011,57 78,613,36 -3,64

355,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 355,00319,44 98,7350,28 -4,72
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8.530,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave

8.530,004.774,62 82,37.017,30 -1.512,70

3.820,0040614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 3.820,001.996,87 89,03.399,82 -420,18
1.800,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.800,001.089,42 86,51.557,63 -242,37

1.300,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.300,00257,14 87,91.142,58 -157,42

170,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 170,00153,64 91,3155,20 -14,80

550,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 550,00496,67 99,0544,41 -5,59

2.500,0040615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 2.500,001.268,82 94,92.372,68 -127,32
2.500,00420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 2.500,001.268,82 94,92.372,68 -127,32

2.210,0040616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 2.210,001.508,93 56,31.244,80 -965,20
300,00402100 Uniforme in službena obleka 300,00124,94 35,9107,66 -192,34

350,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 350,00277,02 79,7278,85 -71,15

60,00402402 Stroški prevoza v državi 60,0043,57 88,252,94 -7,06

1.500,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.500,001.063,40 53,7805,35 -694,65

49.685,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 49.685,0045.195,24 95,147.266,32 -2.418,68

49.685,001003 Aktivna politika zaposlovanja 49.685,0045.195,24 95,147.266,32 -2.418,68

49.685,0010039001 Povečanje zaposljivosti 49.685,0045.195,24 95,147.266,32 -2.418,68

49.685,0040617 Program javnih del 49.685,0045.195,24 95,147.266,32 -2.418,68
32.500,00400000 Osnovne plače 32.500,0029.721,29 95,631.067,92 -1.432,08

3.000,00400100 Regres za letni dopust 3.000,003.371,16 96,12.881,57 -118,43

3.000,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.000,003.309,43 91,62.746,50 -253,50

1.700,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.700,00924,51 89,81.526,30 -173,70

4.750,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.750,004.092,16 98,04.654,78 -95,22

3.180,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.180,002.725,17 95,73.042,86 -137,14

225,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 225,00189,50 91,1204,95 -20,05

27,00401200 Prispevek za zaposlovanje 27,0021,45 85,623,10 -3,90

43,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 43,0035,63 90,238,80 -4,20

120,00402099 Drugi splošni material in storitve 120,0072,58 100,0120,00 0,00

750,00402100 Uniforme in službena obleka 750,00591,24 86,3647,30 -102,70

390,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 390,00141,12 80,1312,24 -77,76
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

41 - REŽIJSKI OBRAT

Zaključni

račun 2018

Rebalans

proračuna
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proračun

2019
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Indeks
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proračuna

2019

(4) (4)-(3)

Razlika

2.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

2.000,001.256,45 73,11.461,96 -538,04

2.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 2.000,001.256,45 73,11.461,96 -538,04

2.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.000,001.256,45 73,11.461,96 -538,04

2.000,0041318 Urejanje občinskih cest 2.000,001.256,45 73,11.461,96 -538,04
2.000,0040229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.000,001.256,45 73,11.461,96 -538,04

15.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

15.000,005.689,37 62,79.398,07 -5.601,93

15.000,001603 Komunalna dejavnost 15.000,005.689,37 62,79.398,07 -5.601,93

15.000,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.000,005.689,37 62,79.398,07 -5.601,93

10.000,0041615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 10.000,005.689,37 94,09.398,07 -601,93
10.000,0040229903 Vzdrževanje pokopališč 10.000,005.689,37 94,09.398,07 -601,93

5.000,0041629 Žarni zid 5.000,000,00 0,00,00 -5.000,00
5.000,0042080468 Projekti za ureditev žarnega zida 5.000,000,00 0,00,00 -5.000,00
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40 OBČINSKA UPRAVA 89.705,5289.705,5283.741,61 100,089.705,52 0,00

89.705,5222 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 89.705,5283.741,61 100,089.705,52 0,00

89.705,522201 Servisiranje javnega dolga 89.705,5283.741,61 100,089.705,52 0,00

89.705,5222019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

89.705,5283.741,61 100,089.705,52 0,00

89.705,5242201 Odplačila zadolževanja 89.705,5283.741,61 100,089.705,52 0,00
23.038,92550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 23.038,9211.519,46 100,023.038,92 0,00

66.666,60550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,6072.222,15 100,066.666,60 0,00
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