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Številka: 41001-4/2016 

Datum: 07. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 

 ODLOK 

 O PRORAČUNU  

OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018  

~ 2. branje ~ 

 
 

 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 

 

 

PREDLOG SKLEPA št.1: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 

RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - 

ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-

ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju 

ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 

6/2014) se  Občinskemu svetu Občine Sveta Ana predlaga, da na 12. redni seji, dne 

14.12.2016 sprejme Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2018 po vsebini in obliki, 

kot je predlagan. 

 

PREDLOG SKLEPA št. 2: 

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženja države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 , 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-11, 14/15-

ZUUJFO in 76/15), 6.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/23, 10/14 in 58/16), 15. člena Statuta Občine 

Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 6/2014) in Odloka o proračunu 

Občine Sveta Ana za leto 2018, Občinski svet Občine Sveta Ana na 12. redni seji, dne 

14.12.2016 sprejme letni program prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za 

leto 2018. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 

US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 

financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-

ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta 

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

Ana na svoji 12. redni seji, dne 14.12.2016 sprejel  

 

 

ODLOK  

O PRORAČUNU OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
S tem odlokom se za Občino Sveta Ana v Slovenskih goricah za leto 2018 določajo proračun, postopki 

izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 

nadaljnjem besedilu proračun). 

 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 

PRORAČUNA 

 

2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 

kontov. 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 

                 v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

__________________________________________________________________________________ 
 
     Skupina/Podskupina kontov/Konto                  Proračun leta 2018 v € 

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.749.683 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.129.599 

 70 DAVČNI PRIHODKI 1.737.469 

 700 Davki na dohodek in dobiček 1.640.604 

             703 Davki na premoženje 62.520 

  704 Domači davki na blago in storitve  34.345 

  706 Drugi davki 0 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 392.130 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 78.615 

  711 Takse in pristojbine 4.000 

  712 Globe in druge denarne kazni 1.600 

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 79.400 

  714 Drugi nedavčni prihodki 228.515 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 294.662 

  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 229.550 

  721 Prihodki od prodaje zalog 0 

  722Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.dolgor. sred. 65.112 

    

 73 PREJETE DONACIJE 0  

  730 Prejete donacije iz domačih virov 0  
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  731 Prejete donacije iz tujine 0 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI 325.422 

  740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij             277.425 

  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske unije 

47.997 

 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  

  787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij  

  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.792.317 

 40 TEKOČI ODHODKI 766.552 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              234.951 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.469 

  402 Izdatki za blago in storitve 463.372 

  403 Plačila domačih obresti 150 

  409 Rezerve               29.610 

 41 TEKOČI TRANSFERI 759.703 

  410 Subvencije 8.000 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 563.121 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 36.306 

  413 Drugi tekoči domači transferi 152.276 

  414 Tekoči transferi v tujino 0 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.238.406 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          1.238.406 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 27.656 

  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki 

niso proračunski uporabniki 

26.156 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.500 

  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                 42.634 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

________________________________________________________________________________ 

 

 B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

__________________________________________________________________________________ 
  

 Skupina/Podskupina kontov/Konto/                            Proračun leta 2018 v € 

__________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA  0 

  DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 0 

  DELEŽEV (750+751+752)  

    

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

  750 Prejeta vračila danih posojil 0 

  751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

   (440+441+442+443)  

    

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 

0 

  440 Dana posojila 0 

  441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 

in drugih osebah javnega prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti 

0 

  

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 0 
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  KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)  

    

______________________________________________________________________________ 

 C. RAČUN FINANCIRANJA 

__________________________________________________________________________________  

 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/              Proračun leta 2018 v € 

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 70.658 

 50 ZADOLŽEVANJE 70.658 

  500 Domače zadolževanje 70.658 

  

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 78.186 

 55 ODPLAČILA DOLGA 78.186 

  550 Odplačila domačega dolga 78.186 

  

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH -50.162 

  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +  

  

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -7.528 

  

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 42.634 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 50.162 

        

 

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 

naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 

proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.  

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi 

k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveta Ana. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 
3.člen 

(izvrševanje proračuna) 

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 

 

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, 

izdanim na njegovi podlagi, in tega odloka. 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 

 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim 

proračunom. 
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4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. 

člena ZJF, tudi naslednji prihodki: 

1. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil za izvajanje programov investicijskega značaja, 

2. prihodki požarne takse po 59. členu Zakon o varstvu pred požarom, 

3. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov, 

4. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.  

 

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v 

proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg 

izdatkov finančnega načrta in proračuna. 

 
5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 

proračuna. 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega 

uporabnika proračuna) med proračunskimi uporabniki, med področji proračunske porabe in med 

glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, v višini 10% načrtovanih odhodkov 

proračuna, odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan. 

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju (za 1. polletje) in konec leta z  zaključnim 

računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji. 

 

 

 
6.  člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s 

postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 

programov.  

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 

letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v 

sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2019 60% navedenih pravic porabe in 

2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe. 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 

letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem 

finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 

pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in 

drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 

 

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 

neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
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7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 

programov, in sicer brez omejitev v primeru, da se spreminja vrednost projektov ali postavk znotraj 

iste operacije. Za vse ostale projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora spremembo 

predhodno potrditi Občinski svet.  

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 

predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 

 

Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna je pooblaščen za uvrščanje novih projektov v načrt 

razvojnih programov. 

 

8. člen 

(sprejem investicijske dokumentacije) 

 

Občinski svet pooblašča župana za sprejem in potrjevanje investicijske dokumentacije. 

 

9. člen 

(proračunski skladi) 

 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. 

 

Od prihodkov proračuna za leto 2018, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje 

proračunska rezerva za naravne nesreče v višini 24.610,00 EUR. Na predlog za finance pristojnega 

organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 

49. člen ZJF do višine 10.000,00 EUR župan in o tem pri zaključnem računu poroča Občinskemu 

svetu. 

 

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic 

naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke 

nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. 

 

10. člen 

 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 5.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, 

ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 

proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 

zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O 

uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske 

rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 

PREMOŽENJA 

 

11. člen 

(odpis dolga) 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200,00 

EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do občine. 

 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega 

stroška 2,00 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva. 
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA 

 

12. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

 

Občina se v letu 2018 lahko zadolži za občinske investicij v višini 70.658,00 EUR, kar je v skladu s 

tretjim odstavkom 23. člena ZFO-1. 

 

Občina v letu 2018 ne bo dajala poroštev. 

 

6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

13. člen 

(začasno financiranje) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta Ana v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, 

se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 

14. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se 

začne s 1.1.2018. 

 

 

Števika: 41001-4/2016 
 

Datum:  14.12.2016 

  

 

        ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

             Silvo Slaček 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Ocena

realizacije

2016

Predlog

proračuna

Predlog

proračuna

2018
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2017

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.749.683,003.250.109,712.325.928,76 84,6118,2

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.129.599,002.223.920,001.845.682,76 95,8115,4

70 DAVČNI PRIHODKI 1.737.469,001.698.062,001.525.245,00 102,3113,9

700 Davki na dohodek in dobiček 1.640.604,001.602.437,001.433.458,00 102,4114,5
7000 Dohodnina 1.640.604,001.602.437,001.433.458,00 102,4114,5

700020 Dohodnina - občinski vir 1.640.604,001.602.437,001.433.458,00 102,4114,5

703 Davki na premoženje 62.520,0061.305,0059.564,00 102,0105,0
7030 Davki na nepremičnine 51.275,0050.185,0049.500,00 102,2103,6

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 1.650,001.600,001.500,00 103,1110,0

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 515,00510,00500,00 101,0103,0

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 2.600,002.570,002.500,00 101,2104,0

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 46.000,0045.000,0044.500,00 102,2103,4

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 510,00505,00500,00 101,0102,0

7031 Davki na premičnine 60,0060,0059,00 100,0101,7
703100 Davek na vodna plovila 60,0060,0059,00 100,0101,7

7032 Davki na dediščine in darila 3.325,003.310,003.005,00 100,5110,7
703200 Davek na dediščine in darila 3.310,003.300,003.000,00 100,3110,3

703201 Zamudne obresti davkov občanov 15,0010,005,00 150,0300,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 7.860,007.750,007.000,00 101,4112,3
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 3.270,003.250,003.000,00 100,6109,0

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 4.590,004.500,004.000,00 102,0114,8

704 Domači davki na blago in storitve 34.345,0034.320,0032.223,00 100,1106,6
7044 Davki na posebne storitve 2.000,002.000,001.250,00 100,0160,0

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 2.000,002.000,001.250,00 100,0160,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 32.345,0032.320,0030.973,00 100,1104,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 32.000,0032.000,0030.500,00 100,0104,9

704704 Turistična taksa 130,00120,00100,00 108,3130,0

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 215,00200,00200,00 107,5107,5

704715 Priključne takse 0,000,00173,00 ---0,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 392.130,00525.858,00320.437,76 74,6122,4

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 78.615,00125.100,0065.046,00 62,8120,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 315,00300,00300,00 105,0105,0

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 315,00300,00300,00 105,0105,0

7103 Prihodki od premoženja 78.300,00124.800,0064.746,00 62,7120,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 17.000,0015.000,0012.000,00 113,3141,7

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 6.000,004.500,003.300,00 133,3181,8

710303 Prihodki od najemnin za opremo 50.000,0050.000,0044.500,00 100,0112,4

710304 Prihodki od drugih najemnin 1.000,001.000,00850,00 100,0117,7

710305 Prihodki od zakupnin 300,00300,00289,00 100,0103,8

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 4.000,004.000,003.807,00 100,0105,1

710399 Drugi prihodki od premoženja 0,0050.000,000,00 0,0---

711 Takse in pristojbine 4.000,003.300,003.700,00 121,2108,1
7111 Upravne takse in pristojbine 4.000,003.300,003.700,00 121,2108,1

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 4.000,003.300,003.700,00 121,2108,1

712 Globe in druge denarne kazni 1.600,001.600,001.840,00 100,087,0
7120 Globe in druge denarne kazni 1.600,001.600,001.840,00 100,087,0

712001 Globe za prekrške 100,00100,0040,00 100,0250,0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.500,001.500,001.800,00 100,083,3

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 79.400,0077.000,0076.800,00 103,1103,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 79.400,0077.000,0076.800,00 103,1103,4

71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca 62.000,0060.000,0059.800,00 103,3103,7

71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč 17.400,0017.000,0017.000,00 102,4102,4
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714 Drugi nedavčni prihodki 228.515,00318.858,00173.051,76 71,7132,1
7141 Drugi nedavčni prihodki 228.515,00318.858,00173.051,76 71,7132,1

71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev) 43.500,0042.000,0039.500,00 103,6110,1

71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu 2.300,002.300,002.400,00 100,095,8

71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika 6.600,006.600,006.540,00 100,0100,9

71410003 Prihodki od refundacij javnih del 4.000,004.000,004.000,00 100,0100,0

71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...) 500,00500,00500,00 100,0100,0

71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine 15.015,0012.000,0011.000,00 125,1136,5

71410500 Prihodki od komunalnih prispekov 156.600,00221.458,0097.628,00 70,7160,4

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 0,0030.000,0011.483,76 0,00,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI 294.662,00439.847,00108.867,00 67,0270,7

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 229.550,00210.817,000,00 108,9---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 229.550,00210.817,000,00 108,9---

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 229.550,00210.817,000,00 108,9---

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 65.112,00229.030,00108.867,00 28,459,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 65.112,00229.030,00108.867,00 28,459,8

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 65.112,00229.030,00108.867,00 28,459,8

74 TRANSFERNI PRIHODKI 325.422,00586.342,71371.379,00 55,587,6

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 277.425,00207.894,37371.379,00 133,574,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 167.875,00153.119,00302.476,00 109,655,5

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 0,0019.802,00170.859,00 0,00,0

74000103 Ministrstvo za obrambo 4.200,004.200,004.300,00 100,097,7

74000104 Financiranje -23.člen ZFO 103.675,0069.117,0069.117,00 150,0150,0

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 60.000,0060.000,0058.200,00 100,0103,1

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0,000,0068.903,00 ---0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0,000,0068.903,00 ---0,0

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 109.550,0054.775,370,00 200,0---
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 109.550,0054.775,370,00 200,0---

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 47.997,00378.448,340,00 12,7---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 47.997,00378.448,340,00 12,7---

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 47.997,00378.448,340,00 12,7---
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.792.316,813.468.927,882.544.746,93 80,5109,7

40 TEKOČI ODHODKI 766.552,49823.433,89791.354,94 93,196,9

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 234.951,34234.309,84235.251,00 100,399,9
4000 Plače in dodatki 212.178,23210.288,73203.109,00 100,9104,5

400000 Osnovne plače 200.558,00198.875,73191.967,00 100,9104,5

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 11.620,2311.413,0011.142,00 101,8104,3

4001 Regres za letni dopust 8.931,119.396,118.023,00 95,1111,3
400100 Regres za letni dopust 8.931,119.396,118.023,00 95,1111,3

4002 Povračila in nadomestila 13.342,0014.625,0014.295,00 91,293,3

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 9.182,0010.030,009.833,00 91,693,4

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.160,004.595,004.462,00 90,593,2

4009 Drugi izdatki zaposlenim 500,000,009.824,00 ---5,1

400900 Jubilejne nagrade 500,000,00289,00 ---173,0

400901 Odpravnine 0,000,009.535,00 ---0,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.469,1038.005,3536.321,00 101,2105,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 21.169,0020.970,0020.352,00 101,0104,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 21.169,0020.970,0020.352,00 101,0104,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 15.853,0015.683,0015.198,00 101,1104,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 14.664,0014.526,0014.062,00 101,0104,3

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.189,001.157,001.136,00 102,8104,7

4012 Prispevek za zaposlovanje 138,10137,25133,00 100,6103,8
401200 Prispevek za zaposlovanje 138,10137,25133,00 100,6103,8

4013 Prispevek za starševsko varstvo 229,00225,10217,00 101,7105,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo 229,00225,10217,00 101,7105,5

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.080,00990,00421,00 109,1256,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.080,00990,00421,00 109,1256,5
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402 Izdatki za blago in storitve 463.372,05519.785,12490.418,70 89,294,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 162.797,72180.703,66104.947,96 90,1155,1

402000 Pisarniški material in storitve 4.088,059.127,333.600,00 44,8113,6

402001 Čistilni material in storitve 4.900,004.900,005.000,00 100,098,0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 9.000,009.000,0012.125,00 100,074,2

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.920,001.920,001.920,00 100,0100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.500,002.500,002.500,00 100,0100,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 52.091,6776.958,3312.000,00 67,7434,1

402009 Izdatki za reprezentanco 9.200,009.200,0010.200,00 100,090,2

402099 Drugi splošni material in storitve 79.098,0067.098,0057.602,96 117,9137,3

4021 Posebni material in storitve 1.280,001.280,001.513,00 100,084,6

402100 Uniforme in službena obleka 700,00700,00800,00 100,087,5

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 280,00280,00213,00 100,0131,5

402199 Drugi posebni materiali in storitve 300,00300,00500,00 100,060,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 205.423,33243.080,46288.978,00 84,571,1
402200 Električna energija 12.300,0012.300,0012.300,00 100,0100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 6.400,006.400,006.000,00 100,0106,7

402203 Voda in komunalne storitve 1.120,001.120,001.130,00 100,099,1

402204 Odvoz smeti 930,00930,00930,00 100,0100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.500,004.500,004.510,00 100,099,8

402206 Poštnina in kurirske storitve 2.900,002.900,002.900,00 100,0100,0

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 86.465,0087.000,00159.250,00 99,454,3

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 30.000,0030.000,0035.000,00 100,085,7

40229928 Drugi stroški na projektih 0,000,0012.638,00 ---0,0

40229929 Stroški osebja 8.488,3345.610,462.000,00 18,6424,4

40229911 Upravljanje stanovanj 120,00120,00120,00 100,0100,0

40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 500,00500,00500,00 100,0100,0

40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.500,001.500,001.500,00 100,0100,0

40229915 Vzdrževanje športnih igrišč 2.200,002.200,002.200,00 100,0100,0

40229920 Božična okrasitev centrov 6.500,006.500,006.500,00 100,0100,0

40229922 Vzdrževanje gozdnih cest 3.500,003.500,003.500,00 100,0100,0

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 5.000,005.000,005.000,00 100,0100,0

40229902 Vzdrževanje okolice centrov 5.000,005.000,005.000,00 100,0100,0

40229903 Vzdrževanje pokopališč 10.000,0010.000,0010.000,00 100,0100,0

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.000,0013.000,0013.000,00 100,0100,0

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 3.000,003.000,003.000,00 100,0100,0

40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.000,002.000,002.000,00 100,0100,0

4023 Prevozni stroški in storitve 3.170,003.170,003.130,00 100,0101,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.500,001.500,001.500,00 100,0100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,001.000,001.000,00 100,0100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil 170,00170,00160,00 100,0106,3

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 500,00500,00470,00 100,0106,4

4024 Izdatki za službena potovanja 4.895,005.095,002.885,00 96,1169,7
402402 Stroški prevoza v državi 2.710,002.710,002.610,00 100,0103,8

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 2.185,002.385,00275,00 91,6794,6

4025 Tekoče vzdrževanje 38.760,0038.760,0039.052,00 100,099,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.600,005.600,005.950,00 100,094,1

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.700,006.700,006.700,00 100,0100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte 4.380,004.380,004.326,00 100,0101,3

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 19.200,0019.200,0019.200,00 100,0100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.200,002.200,002.200,00 100,0100,0

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 680,00680,00676,00 100,0100,6

4029 Drugi operativni odhodki 47.046,0047.696,0049.912,74 98,694,3

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.700,002.400,002.250,00 112,5120,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev 600,00600,00570,00 100,0105,3

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.080,007.080,005.930,00 100,0119,4

40290500 Nadomestilo podžupan 4.350,004.300,004.200,00 101,2103,6

40290501 Sejnine občinski svet in odbori 4.500,004.500,004.500,00 100,0100,0

40290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,001.500,001.500,00 100,0100,0

40299904 Drugi odhodki 4.200,004.200,005.300,00 100,079,3

40299905 Pregled hidrantov 0,000,001.292,00 ---0,0

40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.450,001.450,002.665,70 100,054,4

40299913 Nagrada dijaku in študentu 1.200,001.200,001.200,00 100,0100,0

40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.213,007.213,007.368,04 100,097,9

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 100,001.100,000,00 9,1---

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 4.000,004.000,005.000,00 100,080,0

402923 Druge članarine 1.800,001.800,001.800,00 100,0100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 273,00273,00260,00 100,0105,0

402931 Plačila bančnih storitev 80,0080,0077,00 100,0103,9

40299900 Stroški občinskega praznika 6.000,006.000,006.000,00 100,0100,0

403 Plačila domačih obresti 150,002.000,00249,48 7,560,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 150,002.000,00249,48 7,560,1

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 150,002.000,00249,48 7,560,1
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409 Rezerve 29.610,0029.333,5829.114,76 100,9101,7
4090 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,005.050,00 100,099,0

409000 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.000,005.050,00 100,099,0

4091 Proračunska rezerva 24.610,0024.333,5824.064,76 101,1102,3
409100 Proračunska rezerva 24.610,0024.333,5824.064,76 101,1102,3

41 TEKOČI TRANSFERI 759.703,00751.485,00681.191,82 101,1111,5

410 Subvencije 8.000,000,000,00 ------
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.000,000,000,00 ------

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 8.000,000,000,00 ------

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 563.121,00564.027,00496.256,09 99,8113,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 5.000,005.000,005.000,00 100,0100,0

411103 Darilo ob rojstvu otroka 5.000,005.000,005.000,00 100,0100,0

4119 Drugi transferi posameznikom 558.121,00559.027,00491.256,09 99,8113,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo 43.339,0043.000,0043.000,00 100,8100,8

411908 Denarne nagrade in priznanja 2.650,002.650,002.650,00 100,0100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 110.000,00112.000,00115.000,00 98,295,7

411920 Subvencioniranje stanarin 1.000,001.000,00700,00 100,0142,9

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 370.132,00369.377,00298.306,09 100,2124,1

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 30.000,0030.000,0030.600,00 100,098,0

41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.000,001.000,001.000,00 100,0100,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.306,0036.306,0034.224,00 100,0106,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.306,0036.306,0034.224,00 100,0106,1

41200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,004.895,004.895,00 100,0100,0

41200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.557,004.557,00 100,0100,0

41200004 Območno združenje RK Lenart 2.890,002.890,002.890,00 100,0100,0

41200011 Gasilska zveza Lenart 6.365,006.365,006.365,00 100,0100,0

41200015 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,001.500,00 100,0100,0

41200027 PGD Sveta Ana 8.039,008.039,006.039,00 100,0133,1

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.400,002.400,002.318,00 100,0103,5

41200040 Poraba koncesijske dajatve 660,00660,00660,00 100,0100,0

41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,005.000,005.000,00 100,0100,0

413 Drugi tekoči domači transferi 152.276,00151.152,00150.711,73 100,7101,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 26.000,0026.000,0026.000,00 100,0100,0

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 26.000,0026.000,0026.000,00 100,0100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode 125.476,00124.352,00123.911,73 100,9101,3
41330200 CSD Lenart - materialni stroški 14.994,0014.957,0014.567,00 100,3102,9

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 57.454,0056.438,0055.222,91 101,8104,0

41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 500,00492,00481,28 101,6103,9

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.008,001.008,00496,86 100,0202,9

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.508,002.508,003.478,71 100,072,1

41330208 OŠ Sveta Ana - varstvo vozačev 0,000,002.288,77 ---0,0

41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 1.470,001.470,001.470,00 100,0100,0

41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.520,001.520,00 100,0100,0

41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 1.230,001.230,001.230,00 100,0100,0

41330249 VDC Polž - sof. javnih del 1.000,001.000,001.000,00 100,0100,0

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 4.000,004.000,004.000,00 100,0100,0

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.495,001.468,001.437,02 101,8104,0

41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 6.000,006.000,006.000,00 100,0100,0

41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi 1.500,001.500,000,00 100,0---

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 26.804,0026.804,0026.803,64 100,0100,0

41330213 Mrliško pregledna služba 2.000,002.000,002.000,00 100,0100,0

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 1.993,001.957,001.915,54 101,8104,0

4136 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00800,00 100,0100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00800,00 100,0100,0
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.238.405,321.848.966,991.042.870,00 67,0118,8

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.238.405,321.848.966,991.042.870,00 67,0118,8
4202 Nakup opreme 15.535,00126.835,9420.520,00 12,375,7

420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.000,002.000,002.000,00 100,0100,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,003.500,00 100,057,1

420204 Nakup drugega pohištva 2.000,002.000,003.000,00 100,066,7

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 4.000,001.000,001.000,00 400,0400,0

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 1.000,001.000,002.000,00 100,050,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 300,00300,00300,00 100,0100,0

420239 Nakup avdiovizualne opreme 4.235,003.700,00670,00 114,5632,1

42029905 Nakup druge opreme 0,00114.835,948.050,00 0,00,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,009.000,00 ---0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,009.000,00 ---0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.123.845,321.575.971,05728.852,00 71,3154,2

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 80.000,00130.000,0025.000,00 61,5320,0

42040001 Komunalna oprema industrijske cone 0,000,0030.000,00 ---0,0

42040103 Izgradnja športnega centra 25.000,0025.000,0027.000,00 100,092,6

42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 20.000,0097.840,000,00 20,4---

42040107 Nadstrešnica pri športnem igrišču Sveta Ana 0,000,006.000,00 ---0,0

42040110 Izgradnja vodovoda 10.000,0010.000,0016.000,00 100,062,5

42040203 Sof. obnove ceste R3-433/1288 0,0081.540,000,00 0,0---

42040205 Ureditev ulic 0,0030.000,000,00 0,0---

42040130 Ureditev kulturnega spomenika 0,0080.000,000,00 0,0---

42040131 Javna razsvetljava 5.000,0020.000,0010.000,00 25,050,0

42040132 Ureditev stavb kulturne dediščine 0,0088.316,050,00 0,0---

42040133 Izgradnja pločnika s kolesarsko cesto 0,0050.000,000,00 0,0---

42040134 Ureditev prostora za degustacijo 0,0045.000,000,00 0,0---

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 135.000,00130.000,00110.412,00 103,9122,3

42040111 Ureditev parkirišča 0,000,004.440,00 ---0,0

42040116 Izgradnja prizidka vrtca 219.295,32150.000,000,00 146,2---

42040119 Društveni prostori pri ŠD 0,007.500,0050.000,00 0,00,0

42040126 Izgradnja čistilne naprave 300.000,00300.000,00300.000,00 100,0100,0

42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 229.550,00230.775,00100.000,00 99,5229,6

42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica) 100.000,00100.000,0050.000,00 100,0200,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.000,0016.500,0020.000,00 84,970,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 11.000,0013.500,0017.000,00 81,564,7

420501 Obnove 3.000,003.000,003.000,00 100,0100,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 35.025,0052.660,00162.705,00 66,521,5
4206005 Nakup zemljišč 35.025,0052.660,00162.705,00 66,521,5

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.000,0077.000,00101.793,00 64,949,1
42080401 Projekti 5.000,005.000,0019.850,00 100,025,2

42080403 Geodetske storitve 15.000,0017.000,0020.177,00 88,274,3

42080405 OPN Sveta Ana 30.000,0030.000,000,00 100,0---

42080423 Priprava strokovnih podlag za poselitev 0,000,0023.180,00 ---0,0

42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo 0,005.000,0010.000,00 0,00,0

42080426 PD za izgradnjo prizidka vrtca k OŠ sveta Ana 0,000,0022.814,00 ---0,0

42080430 Projektna dokumentacija 0,0020.000,005.772,00 0,00,0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 27.656,0045.042,0029.330,17 61,494,3

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 26.156,0043.542,0026.456,00 60,198,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.656,0031.542,0018.456,00 40,168,6

43100000 PGD Sveta Ana - taksa 4.200,0017.086,000,00 24,6---

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 1.456,001.456,003.456,00 100,042,1

43100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu 7.000,000,000,00 ------

43100005 PGD Sveta Ana - sofinanciranje nakupa GV 0,0013.000,0015.000,00 0,00,0

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 13.500,0012.000,008.000,00 112,5168,8
43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 13.500,0012.000,008.000,00 112,5168,8

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.500,001.500,002.874,17 100,052,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,001.500,002.874,17 100,052,2

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,001.500,002.874,17 100,052,2
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Ocena

realizacije

2016

Predlog

proračuna

Predlog

proračuna

2018
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2017

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-218.818,17 -42.633,81-218.818,17 19,519,5

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-216.818,17 -42.483,81-218.568,69 19,619,4

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   
(PRIMANJKLJAJ)

(70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

649.001,11 603.343,51373.136,00 93,0161,7
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Ocena

realizacije

2016

Predlog

proračuna

Predlog

proračuna

2018
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2017

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

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

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

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

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

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

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

Ocena

realizacije

2016

Predlog

proračuna

Predlog

proračuna

2018
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2017

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 70.658,00219.675,00103.675,00 32,268,2

50 ZADOLŽEVANJE 70.658,00219.675,00103.675,00 32,268,2

500 Domače zadolževanje 70.658,00219.675,00103.675,00 32,268,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,00116.000,000,00 0,0---

500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti 0,00116.000,000,00 0,0---

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 70.658,00103.675,00103.675,00 68,268,2

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 70.658,00103.675,00103.675,00 68,268,2

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 78.186,00182.666,8366.666,83 42,8117,3

55 ODPLAČILA DOLGA 78.186,00182.666,8366.666,83 42,8117,3

550 Odplačila domačega dolga 78.186,00182.666,8366.666,83 42,8117,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 0,00116.000,000,00 0,0---

550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 0,00116.000,000,00 0,0---

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 78.186,0066.666,8366.666,83 117,3117,3
550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 78.186,0066.666,8366.666,83 117,3117,3

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

-181.810,00 -50.161,81-181.810,00 27,627,6

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 37.008,17 -7.528,0037.008,17 ------

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 218.818,17 42.633,81218.818,17 19,519,5

0,00XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 
31.12. PRETEKLEGA LETA

181.810,00302.427,55
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine  za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Ocena

realizacije

2016

Predlog

proračuna

2017

Predlog

proračuna

2018

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 12.000,000,000,00 --- ---

12.000,0001 POLITIČNI SISTEM 0,000,00 --- ---

12.000,000101 Politični sistem 0,000,00 --- ---

12.000,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,000,00 --- ---

12.000,0010106 Izvedba volitev 0,000,00 --- ---

12.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 --- ---
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10 - OBČINSKI SVET

Ocena

realizacije

2016

Predlog

proračuna

2017

Predlog

proračuna

2018

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

10 OBČINSKI SVET 7.150,007.150,007.150,00 100,0 100,0

7.150,0001 POLITIČNI SISTEM 7.150,007.150,00 100,0 100,0

7.150,000101 Politični sistem 7.150,007.150,00 100,0 100,0

7.150,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 7.150,007.150,00 100,0 100,0

4.900,0010101 Sejnine za občinski svet in odbore 4.900,004.900,00 100,0 100,0

400,00402009 Izdatki za reprezentanco 400,00400,00 100,0 100,0

4.500,0040290501 Sejnine občinski svet in odbori 4.500,004.500,00 100,0 100,0

1.500,0010102 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,0 100,0

1.500,0041200015 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,0 100,0

750,0010103 Stroški izobraževanja 750,00750,00 100,0 100,0

750,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 750,00750,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20 - NADZORNI ODBOR

Ocena

realizacije

2016

Predlog

proračuna

2017

Predlog

proračuna

2018

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

20 NADZORNI ODBOR 2.100,002.100,002.100,00 100,0 100,0

2.100,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.100,002.100,00 100,0 100,0

2.100,000203 Fiskalni nadzor 2.100,002.100,00 100,0 100,0

2.100,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.100,002.100,00 100,0 100,0

1.500,0020201 Sejnine za nadzorni odbor 1.500,001.500,00 100,0 100,0

1.500,0040290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,001.500,00 100,0 100,0

600,0020203 Materialni stroški nadzornega odbora 600,00600,00 100,0 100,0

200,00402402 Stroški prevoza v državi 200,00200,00 100,0 100,0

400,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 400,00400,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

Ocena

realizacije

2016

Predlog

proračuna

2017

Predlog

proračuna

2018

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

30 ŽUPAN 70.311,7669.771,7868.503,00 102,6 100,8

60.961,7601 POLITIČNI SISTEM 60.421,7859.163,00 103,0 100,9

60.961,760101 Politični sistem 60.421,7859.163,00 103,0 100,9

60.961,7601019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.421,7859.163,00 103,0 100,9

48.986,7630100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 48.496,7846.488,00 105,4 101,0

37.075,00400000 Osnovne plače 36.600,0035.500,00 104,4 101,3

3.585,23400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.543,003.430,00 104,5 101,2

790,73400100 Regres za letni dopust 790,73450,00 175,7 100,0

852,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 841,00815,00 104,5 101,3

3.575,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.530,003.415,00 104,7 101,3

2.649,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.615,002.530,00 104,7 101,3

213,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 211,00205,00 103,9 101,0

23,80401200 Prispevek za zaposlovanje 23,7523,00 103,5 100,2

43,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 42,3041,00 104,9 101,7

180,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 300,0079,00 227,9 60,0

6.250,0030102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 6.250,007.100,00 88,0 100,0

6.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 6.000,007.000,00 85,7 100,0

250,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 250,00100,00 250,0 100,0

4.350,0030103 Nadomestilo plače podžupana 4.300,004.200,00 103,6 101,2

4.350,0040290500 Nadomestilo podžupan 4.300,004.200,00 103,6 101,2

1.375,0030105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana 1.375,001.375,00 100,0 100,0

1.350,00402402 Stroški prevoza v državi 1.350,001.350,00 100,0 100,0

25,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 25,0025,00 100,0 100,0

9.350,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.350,009.340,00 100,1 100,0

9.350,000403 Druge skupne administrativne službe 9.350,009.340,00 100,1 100,0

9.350,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.350,009.340,00 100,1 100,0

2.850,0030401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim 2.850,002.840,00 100,4 100,0

200,00402099 Drugi splošni material in storitve 200,00190,00 105,3 100,0

2.650,00411908 Denarne nagrade in priznanja 2.650,002.650,00 100,0 100,0

6.500,0030402 Pokroviteljstvo občine 6.500,006.500,00 100,0 100,0

6.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 6.500,006.500,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Ocena

realizacije

2016

Predlog

proračuna

2017

Predlog

proračuna

2018

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

40 OBČINSKA UPRAVA 2.606.672,323.301.182,642.370.486,93 110,0 79,0

7.880,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.880,007.876,00 100,1 100,0

7.880,000403 Druge skupne administrativne službe 7.880,007.876,00 100,1 100,0

1.880,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.880,001.876,00 100,2 100,0

680,0040404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 680,00676,00 100,6 100,0

680,00402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 680,00676,00 100,6 100,0

1.200,0040405 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.200,001.200,00 100,0 100,0

1.200,0040299904 Drugi odhodki 1.200,001.200,00 100,0 100,0

6.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.000,006.000,00 100,0 100,0

6.000,0040401 Stroški občinskega praznika 6.000,006.000,00 100,0 100,0

6.000,0040299900 Stroški občinskega praznika 6.000,006.000,00 100,0 100,0

260.156,9506 LOKALNA SAMOUPRAVA 254.897,95254.615,74 102,2 102,1

19.900,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni

19.900,0010.354,70 192,2 100,0

19.900,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 19.900,0010.354,70 192,2 100,0

2.400,0040618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric 2.400,002.318,00 103,5 100,0

2.400,0041200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.400,002.318,00 103,5 100,0

1.800,0040626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS) 1.800,001.800,00 100,0 100,0

1.800,00402923 Druge članarine 1.800,001.800,00 100,0 100,0

4.900,0040627 Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice 4.900,005.436,70 90,1 100,0

4.900,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.900,005.436,70 90,1 100,0

800,0040628 Sofinanciranje projektov MRA-RRA 800,00800,00 100,0 100,0

800,00413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00 100,0 100,0

10.000,0040629 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev (razpisi ESRR) 10.000,000,00 --- 100,0

10.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 10.000,000,00 --- 100,0

240.256,950603 Dejavnost občinske uprave 234.997,95244.261,04 98,4 102,2

189.991,9506039001 Administracija občinske uprave 188.232,95190.039,04 100,0 100,9

149.130,9540601 Stroški dela občinske uprave 146.671,95150.916,00 98,8 101,7

111.430,00400000 Osnovne plače 110.000,00106.800,00 104,3 101,3

6.585,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 6.500,006.300,00 104,5 101,3

3.953,65400100 Regres za letni dopust 3.953,653.086,00 128,1 100,0

4.300,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 4.244,004.110,00 104,6 101,3

2.710,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.675,002.590,00 104,6 101,3

500,00400900 Jubilejne nagrade 0,00289,00 173,0 ---

0,00400901 Odpravnine 0,009.250,00 0,0 ---

10.444,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10.310,009.980,00 104,7 101,3

7.715,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.616,007.373,00 104,6 101,3

638,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 630,00610,00 104,6 101,3

75,30401200 Prispevek za zaposlovanje 74,5072,00 104,6 101,1

120,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 118,80115,00 104,4 101,0

660,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 550,00270,00 244,4 120,0

0,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 0,0071,00 0,0 ---
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Ocena

realizacije

2016

Predlog

proračuna

2017

Predlog

proračuna

2018

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

23.468,0040602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 23.468,0023.055,00 101,8 100,0

2.800,00402000 Pisarniški material in storitve 2.800,002.800,00 100,0 100,0

1.300,00402001Čistilni material in storitve 1.300,001.300,00 100,0 100,0

1.920,00402004Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.920,001.920,00 100,0 100,0

2.500,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.500,002.500,00 100,0 100,0

800,00402009 Izdatki za reprezentanco 800,00800,00 100,0 100,0

3.700,00402200 Električna energija 3.700,003.700,00 100,0 100,0

3.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.000,002.600,00 115,4 100,0

350,00402203 Voda in komunalne storitve 350,00350,00 100,0 100,0

550,00402204 Odvoz smeti 550,00550,00 100,0 100,0

3.600,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.600,003.600,00 100,0 100,0

2.900,00402206 Poštnina in kurirske storitve 2.900,002.900,00 100,0 100,0

48,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 48,0035,00 137,1 100,0

1.300,0040604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 2.000,001.000,00 130,0 65,0

1.300,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.000,001.000,00 130,0 130,0

0,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.000,000,00 --- 0,0

8.880,0040605 Pogodbena dela 8.880,007.700,00 115,3 100,0

600,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 600,00570,00 105,3 100,0

7.080,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.080,005.930,00 119,4 100,0

1.200,0040299913 Nagrada dijaku in študentu 1.200,001.200,00 100,0 100,0

7.213,0040619 Skupne občinske uprave 7.213,007.368,04 97,9 100,0

7.213,0040299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.213,007.368,04 97,9 100,0

50.265,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave

46.765,0054.222,00 92,7 107,5

1.160,0040603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil 1.160,001.050,00 110,5 100,0

1.100,00402402 Stroški prevoza v državi 1.100,001.000,00 110,0 100,0

60,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 60,0050,00 120,0 100,0

23.800,0040606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 23.800,0023.800,00 100,0 100,0

1.400,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.400,001.400,00 100,0 100,0

2.000,00402504 Zavarovalne premije za objekte 2.000,002.000,00 100,0 100,0

19.200,00402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 19.200,0019.200,00 100,0 100,0

1.200,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.200,001.200,00 100,0 100,0

14.000,0040607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 10.500,0015.470,00 90,5 133,3

2.000,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.000,002.000,00 100,0 100,0

2.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,003.500,00 57,1 100,0

2.000,00420204 Nakup drugega pohištva 2.000,003.000,00 66,7 100,0

4.000,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.000,001.000,00 400,0 400,0

300,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 300,00300,00 100,0 100,0

700,00420239 Nakup avdiovizualne opreme 700,00670,00 104,5 100,0

3.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.500,005.000,00 60,0 120,0

11.305,0040608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 11.305,0013.902,00 81,3 100,0

5.000,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.000,005.500,00 90,9 100,0

4.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 4.000,005.000,00 80,0 100,0

225,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 225,00225,00 100,0 100,0

80,00402931 Plačila bančnih storitev 80,0077,00 103,9 100,0

2.000,0040299904 Drugi odhodki 2.000,003.100,00 64,5 100,0

28.560,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 47.446,0032.360,00 88,3 60,2

28.560,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 47.446,0032.360,00 88,3 60,2

1.500,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.500,001.500,00 100,0 100,0

1.500,0040703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 1.500,001.500,00 100,0 100,0

1.500,0040229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.500,001.500,00 100,0 100,0
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27.060,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 45.946,0030.860,00 87,7 58,9

14.404,0040701 Sofinanciranje  GZ Lenart in PGD Sveta Ana 14.404,0012.404,00 116,1 100,0

6.365,0041200011 Gasilska zveza Lenart 6.365,006.365,00 100,0 100,0

8.039,0041200027 PGD Sveta Ana 8.039,006.039,00 133,1 100,0

12.656,0040702 Investicije v gasilstvo 31.542,0018.456,00 68,6 40,1

4.200,0043100000 PGD Sveta Ana - taksa 17.086,000,00 --- 24,6

1.456,0043100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 1.456,003.456,00 42,1 100,0

7.000,0043100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu 0,000,00 --- ---

0,0043100005 PGD Sveta Ana - sofinanciranje nakupa GV 13.000,0015.000,00 0,0 0,0

300,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 300,00500,00 60,0 100,0

300,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 300,00500,00 60,0 100,0

300,0008029001 Prometna varnost 300,00500,00 60,0 100,0

300,0040801 Svet za preventivo 300,00500,00 60,0 100,0

300,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 300,00500,00 60,0 100,0

6.230,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.433,0013.534,00 46,0 46,4

6.230,001003 Aktivna politika zaposlovanja 13.433,0013.534,00 46,0 46,4

6.230,0010039001 Povečanje zaposljivosti 13.433,0013.534,00 46,0 46,4

6.230,0040621 Program javnih del 6.230,006.230,00 100,0 100,0

1.230,0041330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 1.230,001.230,00 100,0 100,0

1.000,0041330249 VDC Polž - sof. javnih del 1.000,001.000,00 100,0 100,0

4.000,0041330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 4.000,004.000,00 100,0 100,0

0,0041001 Program javnih del na področju športa 7.203,007.304,00 0,0 0,0

0,00400000 Osnovne plače 5.100,005.100,00 0,0 0,0

0,00400100 Regres za letni dopust 465,00465,00 0,0 0,0

0,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 525,00525,00 0,0 0,0

0,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 200,00200,00 0,0 0,0

0,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 500,00500,00 0,0 0,0

0,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 370,00370,00 0,0 0,0

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 33,0033,00 0,0 0,0

0,00401200 Prispevek za zaposlovanje 4,004,00 0,0 0,0

0,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 6,006,00 0,0 0,0

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,0030,00 0,0 ---

0,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 0,0071,00 0,0 ---

8.660,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 660,00660,00 --- ---

8.000,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0,000,00 --- ---

8.000,0011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 0,000,00 --- ---

8.000,0041106 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 0,000,00 --- ---

8.000,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 0,000,00 --- ---

660,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 660,00660,00 100,0 100,0

660,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 660,00660,00 100,0 100,0

660,0041105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 660,00660,00 100,0 100,0

660,0041200040 Poraba koncesijske dajatve 660,00660,00 100,0 100,0
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411.465,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 663.380,00408.602,00 100,7 62,0

411.465,001302 Cestni promet in infrastruktura 663.380,00408.602,00 100,7 62,0

124.965,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 127.500,00204.750,00 61,0 98,0

124.965,0041315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 127.500,00204.750,00 61,0 98,0

3.500,0040229922 Vzdrževanje gozdnih cest 3.500,003.500,00 100,0 100,0

86.465,0040229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 87.000,00159.250,00 54,3 99,4

30.000,0040229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 30.000,0035.000,00 85,7 100,0

5.000,0042080403 Geodetske storitve 7.000,007.000,00 71,4 71,4

262.500,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 496.880,00170.412,00 154,0 52,8

7.500,0041319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 7.500,0010.000,00 75,0 100,0

2.500,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.500,005.000,00 50,0 100,0

5.000,0042080401 Projekti 5.000,005.000,00 100,0 100,0

100.000,0041321 Pločnik (Sveta Ana- Zg.Ščavnica) 100.000,0050.000,00 200,0 100,0

100.000,0042040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica) 100.000,0050.000,00 200,0 100,0

0,0041324 Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2015) 0,0033.362,00 0,0 ---

0,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 0,0033.362,00 0,0 ---

0,0041325 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana  (2016) 0,0077.050,00 0,0 ---

0,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 0,0077.050,00 0,0 ---

20.000,0041327 Ureditev hodnika za pešče in križišča na regionalni cesti R3-730 97.840,000,00 --- 20,4

20.000,0042040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 97.840,000,00 --- 20,4

0,0041329 Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2017) 130.000,000,00 --- 0,0

0,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 130.000,000,00 --- 0,0

0,0041331 Sofinanciranje obnove ceste  R3-433/1288 Lenart-Trate 81.540,000,00 --- 0,0

0,0042040203 Sof. obnove ceste R3-433/1288 81.540,000,00 --- 0,0

0,0041332 Ureditev pločnika s kolesarsko cesto (Zg. Ročica - Froleh) 50.000,000,00 --- 0,0

0,0042040133 Izgradnja pločnika s kolesarsko cesto 50.000,000,00 --- 0,0

135.000,0041334 Modernizacija občinksih cest v Občini Sveta Ana (2018/2019) 0,000,00 --- ---

135.000,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 0,000,00 --- ---

0,0041336 Ureditev ulice Zg. Ročica ( večstanovanjski objekt) 30.000,000,00 --- 0,0

0,0042040205 Ureditev ulic 30.000,000,00 --- 0,0

0,0013029003 Urejanje cestnega prometa 0,004.440,00 0,0 ---

0,0041328 Ureditev parkirišča pri Evangeličanskem pokopališču 0,004.440,00 0,0 ---

0,0042040111 Ureditev parkirišča 0,004.440,00 0,0 ---

24.000,0013029004 Cestna razsvetljava 39.000,0029.000,00 82,8 61,5

24.000,0041305 Vzdrž.JR in poraba elek.energije 39.000,0029.000,00 82,8 61,5

13.000,0040229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.000,0013.000,00 100,0 100,0

3.000,0040229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 3.000,003.000,00 100,0 100,0

5.000,0042040131 Javna razsvetljava 20.000,0010.000,00 50,0 25,0

3.000,00420501 Obnove 3.000,003.000,00 100,0 100,0

74.338,0514 GOSPODARSTVO 468.218,1142.866,26 173,4 15,9

74.338,051403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 468.218,1142.866,26 173,4 15,9

7.870,0014039001 Promocija občine 7.870,0010.870,00 72,4 100,0

6.000,0041404 Pospeševanje razvoja turizma 6.000,009.000,00 66,7 100,0

3.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.000,006.000,00 50,0 100,0

2.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 100,0 100,0

1.000,0040299904 Drugi odhodki 1.000,001.000,00 100,0 100,0

100,0041410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica 100,00100,00 100,0 100,0

100,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 100,0 100,0
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800,0041411 Spominska soba  dr. Romanu Lestniki 800,00800,00 100,0 100,0

800,00402099 Drugi splošni material in storitve 800,00800,00 100,0 100,0

600,0041412 Postičevi dnevi 600,00600,00 100,0 100,0

600,00402099 Drugi splošni material in storitve 600,00600,00 100,0 100,0

370,0041413 Kmečka tržnica 370,00370,00 100,0 100,0

150,00402099 Drugi splošni material in storitve 150,00150,00 100,0 100,0

220,00402504 Zavarovalne premije za objekte 220,00220,00 100,0 100,0

66.468,0514039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 460.348,1131.996,26 207,7 14,4

45.130,7541414 CB Matching tradition (SI - AT) 152.512,950,00 --- 29,6

1.100,75402000 Pisarniški material in storitve 3.719,830,00 --- 29,6

35.891,67402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 23.958,330,00 --- 149,8

7.338,3340229929 Stroški osebja 24.798,850,00 --- 29,6

800,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 800,000,00 --- 100,0

0,0042029905 Nakup druge opreme 99.235,940,00 --- 0,0

6.913,0041415 Escape (SI-HU) 112.057,500,00 --- 6,2

93,00402000 Pisarniški material in storitve 1.507,500,00 --- 6,2

5.200,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 16.500,000,00 --- 31,5

620,0040229929 Stroški osebja 10.050,000,00 --- 6,2

1.000,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 1.000,000,00 --- 100,0

0,0042029905 Nakup druge opreme 3.000,000,00 --- 0,0

0,0042040130 Ureditev kulturnega spomenika 80.000,000,00 --- 0,0

4.424,3041416 Detox (SI-HR) 140.777,663.000,00 147,5 3,1

94,30402000 Pisarniški material in storitve 1.100,00800,00 11,8 8,6

3.500,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 27.500,000,00 --- 12,7

530,0040229929 Stroški osebja 10.761,612.000,00 26,5 4,9

300,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 500,00200,00 150,0 60,0

0,0042029905 Nakup druge opreme 12.600,000,00 --- 0,0

0,0042040132 Ureditev stavb kulturne dediščine 88.316,050,00 --- 0,0

0,0041417 Priprava na razpis čezmejno sodelovanje 0,0017.488,00 0,0 ---

0,0040229928 Drugi stroški na projektih 0,0012.638,00 0,0 ---

0,0042080401 Projekti 0,004.850,00 0,0 ---

10.000,0041418 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev 10.000,0011.508,26 86,9 100,0

10.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 10.000,0011.508,26 86,9 100,0

0,0041419 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe 45.000,000,00 --- 0,0

0,0042040134 Ureditev prostora za degustacijo 45.000,000,00 --- 0,0

361.500,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 361.500,00356.000,00 101,5 100,0

361.500,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 361.500,00356.000,00 101,5 100,0

0,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.500,001.500,00 0,0 0,0

0,0041513 Stroški izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 1.500,001.500,00 0,0 0,0

0,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.500,001.500,00 0,0 0,0

361.500,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 360.000,00354.500,00 102,0 100,4

18.500,0041503 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 17.000,0013.000,00 142,3 108,8

5.000,0040229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 5.000,005.000,00 100,0 100,0

13.500,0043140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 12.000,008.000,00 168,8 112,5

6.380,0041509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 6.380,006.380,00 100,0 100,0

2.200,00402200 Električna energija 2.200,002.200,00 100,0 100,0

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,00100,00 100,0 100,0

380,00402204 Odvoz smeti 380,00380,00 100,0 100,0

3.700,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.700,003.700,00 100,0 100,0
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300.000,0041510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 300.000,00300.000,00 100,0 100,0

300.000,0042040126 Izgradnja čistilne naprave 300.000,00300.000,00 100,0 100,0

32.000,0041511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 32.000,0030.500,00 104,9 100,0

32.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 32.000,0030.500,00 104,9 100,0

4.620,0041512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 4.620,004.620,00 100,0 100,0

1.500,00402200 Električna energija 1.500,001.500,00 100,0 100,0

120,00402203 Voda in komunalne storitve 120,00120,00 100,0 100,0

3.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000,003.000,00 100,0 100,0

413.095,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

506.955,00421.146,00 98,1 81,5

30.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 30.000,0023.180,00 129,4 100,0

30.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 30.000,0023.180,00 129,4 100,0

30.000,0041610 Prostorski dokumenti občine 30.000,0023.180,00 129,4 100,0

30.000,0042080405 OPN Sveta Ana 30.000,000,00 --- 100,0

0,0042080423 Priprava strokovnih podlag za poselitev 0,0023.180,00 0,0 ---

27.900,001603 Komunalna dejavnost 27.900,0050.692,00 55,0 100,0

11.200,0016039001 Oskrba z vodo 11.200,0018.492,00 60,6 100,0

11.200,0041606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 11.200,0018.492,00 60,6 100,0

1.200,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,001.200,00 100,0 100,0

0,0040299905 Pregled hidrantov 0,001.292,00 0,0 ---

10.000,0042040110 Izgradnja vodovoda 10.000,0016.000,00 62,5 100,0

5.200,0016039003 Objekti za rekreacijo 5.200,0020.700,00 25,1 100,0

5.200,0041616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 5.200,0020.700,00 25,1 100,0

2.200,0040229915 Vzdrževanje športnih igrišč 2.200,002.200,00 100,0 100,0

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,009.000,00 0,0 ---

0,0042040107 Nadstrešnica pri športnem igrišču Sveta Ana 0,006.000,00 0,0 ---

3.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,003.500,00 85,7 100,0

6.500,0016039004 Praznično urejanje naselij 6.500,006.500,00 100,0 100,0

6.500,0041617 Prednovoletna okrasitev 6.500,006.500,00 100,0 100,0

6.500,0040229920 Božična okrasitev centrov 6.500,006.500,00 100,0 100,0

5.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 5.000,005.000,00 100,0 100,0

5.000,0041618 Stroški komunalne dejavnosti 5.000,005.000,00 100,0 100,0

5.000,0040229902 Vzdrževanje okolice centrov 5.000,005.000,00 100,0 100,0

230.170,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 251.395,00107.569,00 214,0 91,6

229.550,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 250.775,00106.949,00 214,6 91,5

229.550,0041611 Spodbujanje stanovanjske gradnje 250.775,00106.949,00 214,6 91,5

229.550,0042040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 230.775,00100.000,00 229,6 99,5

0,0042080403 Geodetske storitve 0,001.177,00 0,0 ---

0,0042080430 Projektna dokumentacija 20.000,005.772,00 0,0 0,0

620,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 620,00620,00 100,0 100,0

620,0041619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 620,00620,00 100,0 100,0

120,0040229911 Upravljanje stanovanj 120,00120,00 100,0 100,0

500,0040229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 500,00500,00 100,0 100,0
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125.025,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)

197.660,00239.705,00 52,2 63,3

90.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 145.000,0077.000,00 116,9 62,1

90.000,0041608 Stroški urejanja zemljišč 145.000,0047.000,00 191,5 62,1

80.000,0042040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 130.000,0025.000,00 320,0 61,5

10.000,0042080403 Geodetske storitve 10.000,0012.000,00 83,3 100,0

0,0042080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo 5.000,0010.000,00 0,0 0,0

0,0041613 Obrtna cona 0,0030.000,00 0,0 ---

0,0042040001 Komunalna oprema industrijske cone 0,0030.000,00 0,0 ---

35.025,0016069002 Nakup zemljišč 52.660,00162.705,00 21,5 66,5

35.025,0041609 Nakupi zemljišč 52.660,00162.705,00 21,5 66,5

35.025,004206005 Nakup zemljišč 52.660,00162.705,00 21,5 66,5

28.000,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 28.000,0028.000,00 100,0 100,0

28.000,001707 Drugi programi na področju zdravstva 28.000,0028.000,00 100,0 100,0

26.000,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 26.000,0026.000,00 100,0 100,0

26.000,0041703 Prisp.za obvez.zdrva.zav. 26.000,0026.000,00 100,0 100,0

26.000,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 26.000,0026.000,00 100,0 100,0

2.000,0017079002 Mrliško ogledna služba 2.000,002.000,00 100,0 100,0

2.000,0041701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 2.000,002.000,00 100,0 100,0

2.000,0041330213 Mrliško pregledna služba 2.000,002.000,00 100,0 100,0

93.039,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 103.004,00145.548,64 63,9 90,3

49.732,001803 Programi v kulturi 52.197,0048.931,64 101,6 95,3

26.804,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 26.804,0026.803,64 100,0 100,0

26.804,0041801 Javni zavod - knjižnica Lenart 26.804,0026.803,64 100,0 100,0

26.804,0041330212 Javni zavod knjižnica Lenart 26.804,0026.803,64 100,0 100,0

6.593,0018039003 Ljubiteljska kultura 6.593,006.593,00 100,0 100,0

6.593,0041803 Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti, društva 6.593,006.593,00 100,0 100,0

228,00402099 Drugi splošni material in storitve 228,00228,00 100,0 100,0

4.895,0041200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,004.895,00 100,0 100,0

1.470,0041330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 1.470,001.470,00 100,0 100,0

6.000,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 6.000,006.125,00 98,0 100,0

1.000,0041816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur 1.000,001.000,00 100,0 100,0

1.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.000,001.000,00 100,0 100,0

5.000,0041828 Izdaja medobčinskega časopisa 5.000,005.125,00 97,6 100,0

5.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.125,00 97,6 100,0
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10.335,0018039005 Drugi programi v kulturi 12.800,009.410,00 109,8 80,7

10.335,0041820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 12.800,009.410,00 109,8 80,7

650,00402001Čistilni material in storitve 650,00650,00 100,0 100,0

1.700,00402200 Električna energija 1.700,001.700,00 100,0 100,0

1.400,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.400,001.400,00 100,0 100,0

370,00402203 Voda in komunalne storitve 370,00370,00 100,0 100,0

300,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00310,00 96,8 100,0

2.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.000,002.100,00 95,2 100,0

380,00402504 Zavarovalne premije za objekte 380,00380,00 100,0 100,0

3.535,00420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.000,000,00 --- 117,8

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,002.500,00 0,0 0,0

5.000,001804 Podpora posebnim skupinam 5.000,005.000,00 100,0 100,0

5.000,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000,005.000,00 100,0 100,0

5.000,0041832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis) 5.000,005.000,00 100,0 100,0

5.000,0041200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,005.000,00 100,0 100,0

38.307,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 45.807,0091.617,00 41,8 83,6

38.307,0018059001 Programi športa 45.807,0091.617,00 41,8 83,6

4.557,0041812 Sofinanciranje programov športa 4.557,004.557,00 100,0 100,0

4.557,0041200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.557,00 100,0 100,0

1.000,0041818 Investicije v športne objekte-športna dvorana 1.000,002.000,00 50,0 100,0

1.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,002.000,00 50,0 100,0

7.750,0041829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 7.750,008.060,00 96,2 100,0

2.600,00402001Čistilni material in storitve 2.600,002.700,00 96,3 100,0

1.700,00402200 Električna energija 1.700,001.700,00 100,0 100,0

1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,0 100,0

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,00110,00 90,9 100,0

150,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 150,00150,00 100,0 100,0

1.100,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.100,001.350,00 81,5 100,0

1.100,00402504 Zavarovalne premije za objekte 1.100,001.050,00 104,8 100,0

0,0041831 Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani 7.500,0050.000,00 0,0 0,0

0,0042040119 Društveni prostori pri ŠD 7.500,0050.000,00 0,0 0,0

25.000,0041833 Ureditev športno rekreacijskega centra 25.000,0027.000,00 92,6 100,0

25.000,0042040103 Izgradnja športnega centra 25.000,0027.000,00 92,6 100,0

716.984,3219 IZOBRAŽEVANJE 645.508,00457.837,05 156,6 111,1

591.420,321902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 521.334,00331.085,63 178,6 113,4

591.420,3219029001 Vrtci 521.334,00331.085,63 178,6 113,4

332.325,0041901 Plačila vrtcu 331.534,00268.521,63 123,8 100,2

330.332,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 329.577,00258.556,09 127,8 100,2

1.993,0041330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 1.957,001.915,54 104,0 101,8

0,0042029905 Nakup druge opreme 0,008.050,00 0,0 ---

219.295,3241908 Dozidava vrtca Sveta Ana 150.000,0022.814,00 961,2 146,2

219.295,3242040116 Izgradnja prizidka vrtca 150.000,000,00 --- 146,2

0,0042080426 PD za izgradnjo prizidka vrtca k OŠ sveta Ana 0,0022.814,00 0,0 ---

39.800,0041922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 39.800,0039.750,00 100,1 100,0

39.800,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 39.800,0039.750,00 100,1 100,0
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82.225,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 81.174,0083.751,42 98,2 101,3

82.225,0019039001 Osnovno šolstvo 81.174,0083.751,42 98,2 101,3

64.462,0041902 OŠ - materialni stroški 63.446,0061.719,77 104,4 101,6

57.454,0041330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 56.438,0055.222,91 104,0 101,8

1.008,0041330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.008,00496,86 202,9 100,0

6.000,0041330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 6.000,006.000,00 100,0 100,0

500,0041903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju 492,00481,28 103,9 101,6

500,0041330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 492,00481,28 103,9 101,6

5.503,0041904 OŠ - dodatne dejavnosti 5.476,007.204,50 76,4 100,5

2.508,0041330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.508,003.478,71 72,1 100,0

0,0041330208 OŠ Sveta Ana - varstvo vozačev 0,002.288,77 0,0 ---

1.495,0041330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.468,001.437,02 104,0 101,8

1.500,0041330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi 1.500,000,00 --- 100,0

2.950,0041905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 2.950,005.539,87 53,3 100,0

1.450,0040299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.450,002.665,70 54,4 100,0

1.500,0043230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,002.874,17 52,2 100,0

4.000,0041914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih  osnovne šole 4.000,004.000,00 100,0 100,0

4.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,004.000,00 100,0 100,0

4.810,0041916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane 4.810,004.806,00 100,1 100,0

350,00402001Čistilni material in storitve 350,00350,00 100,0 100,0

1.500,00402200 Električna energija 1.500,001.500,00 100,0 100,0

1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,0 100,0

80,00402203 Voda in komunalne storitve 80,0080,00 100,0 100,0

100,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 100,00100,00 100,0 100,0

1.100,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.100,001.100,00 100,0 100,0

680,00402504 Zavarovalne premije za objekte 680,00676,00 100,6 100,0

43.339,001906 Pomoči šolajočim 43.000,0043.000,00 100,8 100,8

43.339,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 43.000,0043.000,00 100,8 100,8

43.339,0041907 Regresiranje prevozov v šolo 43.000,0043.000,00 100,8 100,8

43.339,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 43.000,0043.000,00 100,8 100,8

166.704,0020 SOCIALNO VARSTVO 168.667,00171.577,00 97,2 98,8

7.820,002002 Varstvo otrok in družine 7.820,007.820,00 100,0 100,0

7.820,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 7.820,007.820,00 100,0 100,0

5.300,0042002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka 5.300,005.300,00 100,0 100,0

300,00402099 Drugi splošni material in storitve 300,00300,00 100,0 100,0

5.000,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 5.000,005.000,00 100,0 100,0

1.000,0042003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 1.000,001.000,00 100,0 100,0

1.000,0041199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.000,001.000,00 100,0 100,0

1.520,0042004 Svetovalni centri v pomoč družini 1.520,001.520,00 100,0 100,0

1.520,0041330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.520,00 100,0 100,0

158.884,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 160.847,00163.757,00 97,0 98,8

14.994,0020049001 Centri za socialno delo 14.957,0014.567,00 102,9 100,3

12.915,0042005 CSD Lenart - socialna oskrba na domu 12.884,0012.535,00 103,0 100,2

12.915,0041330200 CSD Lenart - materialni stroški 12.884,0012.535,00 103,0 100,2

2.079,0042006 Delovanje CSD Lenart 2.073,002.032,00 102,3 100,3

2.079,0041330200 CSD Lenart - materialni stroški 2.073,002.032,00 102,3 100,3
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30.000,0020049002 Socialno varstvo invalidov 30.000,0030.600,00 98,0 100,0

30.000,0042011 Financiranje družinskih pomočnikov 30.000,0030.600,00 98,0 100,0

30.000,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku 30.000,0030.600,00 98,0 100,0

110.000,0020049003 Socialno varstvo starih 112.000,00115.000,00 95,7 98,2

110.000,0042009 Financiranje domskega varstva 112.000,00115.000,00 95,7 98,2

110.000,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 112.000,00115.000,00 95,7 98,2

1.000,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.000,00700,00 142,9 100,0

1.000,0042010 Pomoč pri uporabi stanovanja 1.000,00700,00 142,9 100,0

1.000,00411920 Subvencioniranje stanarin 1.000,00700,00 142,9 100,0

2.890,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.890,002.890,00 100,0 100,0

2.890,0042007 Sofinanciranje  delovanja OZ RK Lenart 2.890,002.890,00 100,0 100,0

2.890,0041200004 Območno združenje RK Lenart 2.890,002.890,00 100,0 100,0

150,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.000,00249,48 60,1 7,5

150,002201 Servisiranje javnega dolga 2.000,00249,48 60,1 7,5

150,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.000,00249,48 60,1 7,5

150,0042201 Odplačila zadolževanja 2.000,00249,48 60,1 7,5

150,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 2.000,00249,48 60,1 7,5

29.610,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 29.333,5829.114,76 101,7 100,9

24.610,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 24.333,5824.064,76 102,3 101,1

24.610,0023029001 Rezerva občine 24.333,5824.064,76 102,3 101,1

24.610,0042301 Rezerva za naravne nesreče 24.333,5824.064,76 102,3 101,1

24.610,00409100 Proračunska rezerva 24.333,5824.064,76 102,3 101,1

5.000,002303 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.050,00 99,0 100,0

5.000,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.050,00 99,0 100,0

5.000,0042302 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.050,00 99,0 100,0

5.000,00409000 Splošna proračunska rezervacija 5.000,005.050,00 99,0 100,0
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41 REŽIJSKI OBRAT 94.082,7388.723,4696.507,00 97,5 106,0

38.541,7306 LOKALNA SAMOUPRAVA 30.269,4628.917,00 133,3 127,3

38.541,730603 Dejavnost občinske uprave 30.269,4628.917,00 133,3 127,3

32.661,7306039001 Administracija občinske uprave 24.389,4621.977,00 148,6 133,9

16.283,7340613 Stroški dela režijskega obrata 16.232,7314.842,00 109,7 100,3

11.500,00400000 Osnovne plače 11.500,0010.360,00 111,0 100,0

1.000,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1.000,001.000,00 100,0 100,0

790,73400100 Regres za letni dopust 790,73792,00 99,8 100,0

830,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 820,00800,00 103,8 101,2

1.065,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.050,001.000,00 106,5 101,4

780,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 775,00750,00 104,0 100,7

76,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 75,0070,00 108,6 101,3

9,00401200 Prispevek za zaposlovanje 9,008,00 112,5 100,0

13,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 13,0012,00 108,3 100,0

120,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 100,0050,00 240,0 120,0

100,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 100,000,00 --- 100,0

0,0040624 Stroški dela vzdrževalca 0,007.135,00 0,0 ---

0,00400000 Osnovne plače 0,004.667,00 0,0 ---

0,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0,00412,00 0,0 ---

0,00400100 Regres za letni dopust 0,00330,00 0,0 ---

0,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 0,00483,00 0,0 ---

0,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 0,00102,00 0,0 ---

0,00400901 Odpravnine 0,00285,00 0,0 ---

0,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,00457,00 0,0 ---

0,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0,00339,00 0,0 ---

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,0028,00 0,0 ---

0,00401200 Prispevek za zaposlovanje 0,004,00 0,0 ---

0,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 0,006,00 0,0 ---

0,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0,0022,00 0,0 ---

16.378,0040630 Stroški dela upravnika športne dvorane 8.156,730,00 --- 200,8

12.250,00400000 Osnovne plače 5.675,730,00 --- 215,8

450,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 370,000,00 --- 121,6

396,00400100 Regres za letni dopust 396,000,00 --- 100,0

900,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 600,000,00 --- 150,0

250,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 120,000,00 --- 208,3

1.085,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 530,000,00 --- 204,7

820,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 400,000,00 --- 205,0

82,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 15,000,00 --- 546,7

10,00401200 Prispevek za zaposlovanje 4,000,00 --- 250,0

15,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 6,000,00 --- 250,0

120,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 40,000,00 --- 300,0

5.880,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave

5.880,006.940,00 84,7 100,0

3.170,0040614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 3.170,003.130,00 101,3 100,0

1.500,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.500,001.500,00 100,0 100,0

1.000,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,001.000,00 100,0 100,0

170,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 170,00160,00 106,3 100,0

500,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 500,00470,00 106,4 100,0

1.000,0040615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 1.000,002.000,00 50,0 100,0

1.000,00420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 1.000,002.000,00 50,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

41 - REŽIJSKI OBRAT

Ocena

realizacije

2016

Predlog

proračuna

2017

Predlog

proračuna

2018

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

1.710,0040616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 1.710,001.810,00 94,5 100,0

300,00402100 Uniforme in službena obleka 300,00400,00 75,0 100,0

350,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 350,00350,00 100,0 100,0

60,00402402 Stroški prevoza v državi 60,0060,00 100,0 100,0

1.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,001.000,00 100,0 100,0

43.541,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 46.454,0045.590,00 95,5 93,7

43.541,001003 Aktivna politika zaposlovanja 46.454,0045.590,00 95,5 93,7

43.541,0010039001 Povečanje zaposljivosti 46.454,0045.590,00 95,5 93,7

43.541,0040617 Program javnih del 46.454,0045.590,00 95,5 93,7

28.303,00400000 Osnovne plače 30.000,0029.540,00 95,8 94,3

3.000,00400100 Regres za letni dopust 3.000,002.900,00 103,5 100,0

2.300,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.000,003.100,00 74,2 76,7

1.200,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.600,001.570,00 76,4 75,0

5.000,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.050,005.000,00 100,0 99,0

2.700,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.750,002.700,00 100,0 98,2

180,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 193,00190,00 94,7 93,3

20,00401200 Prispevek za zaposlovanje 22,0022,00 90,9 90,9

38,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 39,0037,00 102,7 97,4

120,00402099 Drugi splošni material in storitve 120,0060,00 200,0 100,0

400,00402100 Uniforme in službena obleka 400,00400,00 100,0 100,0

280,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 280,0071,00 394,4 100,0

2.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.000,002.000,00 100,0 100,0

2.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 2.000,002.000,00 100,0 100,0

2.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.000,002.000,00 100,0 100,0

2.000,0041318 Urejanje občinskih cest 2.000,002.000,00 100,0 100,0

2.000,0040229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.000,002.000,00 100,0 100,0

10.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

10.000,0020.000,00 50,0 100,0

10.000,001603 Komunalna dejavnost 10.000,0020.000,00 50,0 100,0

10.000,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.000,0020.000,00 50,0 100,0

10.000,0041615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 10.000,0020.000,00 50,0 100,0

10.000,0040229903 Vzdrževanje pokopališč 10.000,0010.000,00 100,0 100,0

0,0042080401 Projekti 0,0010.000,00 0,0 ---
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Ocena

realizacije

2016

Predlog

proračuna

2017

Predlog

proračuna

2018

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

40 OBČINSKA UPRAVA 78.186,00182.666,8366.666,83 117,3 42,8

78.186,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 182.666,8366.666,83 117,3 42,8

78.186,002201 Servisiranje javnega dolga 182.666,8366.666,83 117,3 42,8

78.186,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 182.666,8366.666,83 117,3 42,8

78.186,0042201 Odplačila zadolževanja 182.666,8366.666,83 117,3 42,8

0,00550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 116.000,000,00 --- 0,0

78.186,00550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,8366.666,83 117,3 117,3

Stran: 182 od 182



NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2018 - 2021

Proračun občine Sveta Ana

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

40 OBČINSKA UPRAVA 4.262.244 1.336.529 1.330.000 214.500 129.500 5.000

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 176.977 15.000 10.300 5.300 5.300 0

0603 Dejavnost občinske uprave 176.977 15.000 10.300 5.300 5.300 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 176.977 15.000 10.300 5.300 5.300 0

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo 13.000 2.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.20080

13.000 2.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje 8.500 4.000 500 500 500 031.12.202501.01.20080

8.500 4.000 500 500 500 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema 3.623 300 300 300 300 031.12.202501.01.20080

3.623 300 300 300 300 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema 43.854 2.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.20080

43.854 2.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0007 Nakup drugega pohištva 8.200 2.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.20080

8.200 2.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje 29.000 1.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.20080

29.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0010 Nakup audiovizualne opreme 5.190 700 500 500 500 031.12.202501.01.20090

5.190 700 500 500 500 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-09-0002 Ureditev občinskih prostorov 65.610 3.000 5.000 0 0 031.12.202501.01.20110

65.610 3.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 57.794 12.656 6.200 6.200 6.200 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 57.794 12.656 6.200 6.200 6.200 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 57.794 12.656 6.200 6.200 6.200 0

OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost 31.884 4.200 4.200 4.200 4.200 031.12.202501.01.20080

31.884 4.200 4.200 4.200 4.200 0PV - Transfer iz državnega proračuna

OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževalna dela v GD 0 7.000 0 0 0 031.12.202501.01.20080

0 7.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje 25.910 1.456 2.000 2.000 2.000 031.12.202501.01.20080

25.910 1.456 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 8.000 8.000 8.000 8.500 8.500 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 8.000 8.000 8.000 8.500 8.500 0

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 8.000 8.000 8.000 8.500 8.500 0

OB181-13-0009 Pomoč pri razvoju kmetijstva 8.000 8.000 8.000 8.500 8.500 031.12.201401.01.20120

8.000 8.000 8.000 8.500 8.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 468.000 268.000 440.000 80.000 5.000 5.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 468.000 268.000 440.000 80.000 5.000 5.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 325.000 260.000 435.000 75.000 0 0

OB181-07-0018 JP Lokavec - Pogled 704-670 0 0 0 70.000 0 031.12.202001.01.202070.000

0 0 0 70.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0019 JP Zg.Ščavnica-Rožengrunt 704-421 0 20.000 80.000 0 0 031.12.201801.01.2017100.000

0 20.000 80.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0028 JP Rožengrunt-Grabe 3 704-663 0 0 30.000 0 0 031.12.201901.01.201930.000

0 0 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0029 JP Lokavec -Rožengrunt 1 704-631 0 25.000 65.000 0 0 031.12.201901.01.201890.000

0 25.000 65.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0030 JP Žice -Škof-Perko 704-300 0 20.000 45.000 0 0 031.12.201901.01.201865.000

0 20.000 45.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0031 JP Žice - Sp.Ročica 704-280 0 25.000 65.000 0 0 031.12.201901.01.201890.000

0 25.000 65.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste,križišča, pločniki) 55.000 5.000 5.000 5.000 0 031.12.202001.01.20140

55.000 5.000 5.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-15-0005 Pločnik Sveta Ana -Zg.Ščavnica 150.000 100.000 0 0 0 031.12.201801.10.2016250.000

150.000 100.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-730 120.000 20.000 0 0 0 031.12.201801.01.2016117.840

120.000 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0001 JP Sveta Ana - Ruhitel - Kocbek 704-1052 0 25.000 0 0 0 031.12.201801.01.201825.000

0 25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0002 JP Zg. Ščavnica - Irgolič 704-171 0 20.000 75.000 0 0 031.12.201901.01.201895.000

0 20.000 75.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0001 Urica Krivi Vrh (Gutman) 0 0 70.000 0 0 031.12.201901.01.201970.000

0 0 70.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 143.000 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000

OB181-08-0006 Cestna razsvetljava (obnove) 121.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.00001.01.202001.01.20140

121.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja) 22.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.00031.12.201901.01.20160

22.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 413.198 56.468 0 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 413.198 56.468 0 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 413.198 56.468 0 0 0 0

OB181-16-0001 CB Matching tradition (SI-AT) 152.513 45.131 0 0 0 031.12.201801.01.2016197.644

22.877 6.770 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

129.636 38.361 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB181-16-0002 Escape (SI-HU) 112.058 6.913 0 0 0 031.12.201801.01.2016118.971

16.809 1.037 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

95.249 5.876 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB181-16-0003 Detox (SI-HR) 148.628 4.424 0 0 0 031.12.201801.01.2016148.202

26.417 664 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

122.211 3.760 0 0 0 0PV - EU sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 682.643 313.500 491.000 30.000 30.000 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 682.643 313.500 491.000 30.000 30.000 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 682.643 313.500 491.000 30.000 30.000 0

OB181-07-0045 Izg.malih ČN-sofinanciranje 82.643 13.500 25.000 30.000 30.000 031.12.202001.01.20080

82.643 13.500 25.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 600.000 300.000 466.000 0 0 031.12.201924.02.20161.366.000

345.584 176.645 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

254.416 123.355 466.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.660.013 402.575 338.000 73.000 63.000 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 30.000 30.000 0 0 0 0

16029003 Prostorsko načrtovanje 30.000 30.000 0 0 0 0

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana 30.000 30.000 0 0 0 031.12.201801.01.201760.000

30.000 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 32.500 13.000 13.000 8.000 8.000 0

16039001 Oskrba z vodo 26.000 10.000 10.000 5.000 5.000 0

OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastukture 26.000 10.000 10.000 5.000 5.000 031.12.201901.01.20160

26.000 10.000 10.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 6.500 3.000 3.000 3.000 3.000 0

OB181-07-0065 Inv.vzdrževanje športnih igrišč 6.500 3.000 3.000 3.000 3.000 031.12.201601.01.20160

6.500 3.000 3.000 3.000 3.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 452.255 229.550 240.000 0 0 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 452.255 229.550 240.000 0 0 0

OB181-07-0067 Večstanovanjska stavba 452.255 229.550 240.000 0 0 031.12.201701.01.20140

54.775 109.550 120.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

397.480 120.000 120.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.145.258 130.025 85.000 65.000 55.000 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 678.142 95.000 55.000 35.000 35.000 0

OB181-07-0069 Komunalna oprema stavb.zemljišč Sveta Ana 257.442 30.000 20.000 20.000 20.000 031.12.201901.01.20080

257.442 30.000 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0070 Komunalna oprema stavb.zemljišč Lokavec 217.000 50.000 20.000 10.000 10.000 031.12.201901.01.20100

217.000 50.000 20.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0081 Geodetske storitve 203.700 15.000 15.000 5.000 5.000 031.12.201901.01.20080

203.700 15.000 15.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

16069002 Nakup zemljišč 467.116 35.025 30.000 30.000 20.000 0

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo 467.116 35.025 30.000 30.000 20.000 031.12.201901.01.20080

467.116 35.025 30.000 30.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 327.596 29.535 24.000 1.000 1.000 0

1803 Programi v kulturi 3.250 3.535 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 3.250 3.535 0 0 0 0

OB181-17-0009 Ozvočenje 3.250 3.535 0 0 0 031.05.201801.11.20176.535

3.250 3.535 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 324.346 26.000 24.000 1.000 1.000 0

18059001 Programi športa 324.346 26.000 24.000 1.000 1.000 0

OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 272.346 1.000 1.000 1.000 1.000 031.12.201901.01.20110

272.346 1.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-16-0008 Ureditev šporno rekreacijskega centra 52.000 25.000 23.000 0 0 031.12.201901.01.2016100.000

52.000 25.000 23.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 436.824 224.795 5.500 3.500 3.500 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 172.814 219.295 0 0 0 0

19029001 Vrtci 172.814 219.295 0 0 0 0

OB181-16-0014 Dozidava vrtca Sveta Ana 172.814 219.295 0 0 0 031.12.201801.11.2016392.109

172.814 219.295 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 264.010 5.500 5.500 3.500 3.500 0

19039001 Osnovno šolstvo 264.010 5.500 5.500 3.500 3.500 0

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 23.752 1.500 1.500 1.500 1.500 031.12.201901.01.20080

23.752 1.500 1.500 1.500 1.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-11-0001 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne 240.258 4.000 4.000 2.000 2.000 031.12.201901.01.20120

145.748 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

94.510 4.000 4.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 20 SOCIALNO VARSTVO 31.200 6.000 7.000 7.000 7.000 0

2002 Varstvo otrok in družine 28.000 5.000 6.000 6.000 6.000 0

20029001 Drugi programi v pomoč družini 28.000 5.000 6.000 6.000 6.000 0

OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka 28.000 5.000 6.000 6.000 6.000 031.12.201901.01.20120

28.000 5.000 6.000 6.000 6.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 3.200 1.000 1.000 1.000 1.000 0

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 3.200 1.000 1.000 1.000 1.000 0

OB181-13-0011 Subvencija stanarin 3.200 1.000 1.000 1.000 1.000 031.12.201901.01.20120

3.200 1.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

4.262.244 1.336.529 1.330.000 214.500 129.500 5.000Skupaj NRP:

347.096 47.997 0 0 0 0PV-EU PV - EU sredstva

3.337.158 998.137 1.205.800 210.300 125.300 5.000PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

577.991 290.395 124.200 4.200 4.200 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

4.262.244 1.336.529 1.330.000 214.500 129.500 5.000Skupaj PV - Proračunski viri

Stran 187 od 187Občina Sveta Ana - Predlog proračuna



FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018

Opis Proračun 2018

2 3

2.792.316,81

JAVNA UPRAVA 606.501,44

Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 290.765,44

Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 2.100,00

Druge splošne zadeve in storitve 196.520,00

Druge dejavnosti javne uprave 38.780,00

Servisiranje javnega dolga države 78.336,00

OBRAMBA 1.500,00

Civilna zaščita 1.500,00

JAVNI RED IN VARNOST 27.360,00

Policija 300,00

Protipožarna varnost 27.060,00

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 548.934,05

Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 7.870,00

Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 49.771,00

Kmetijstvo 8.660,00

Cestni promet 389.465,00

Turizem 66.468,05

Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 26.700,00

VARSTVO OKOLJA 361.500,00

Ravnanje z odpadno vodo 361.500,00

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 295.370,00

Stanovanjska dejavnost 230.170,00

Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 30.000,00

Oskrba z vodo 11.200,00

Cestna razsvetljava 24.000,00

ZDRAVSTVO 28.000,00

Splošne zdravstvene storitve 28.000,00

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS95.929,00

Dejavnosti na področju športa in rekreacije 38.307,00

Kulturne dejavnosti 43.732,00

Dejavnosti radia in televizije ter založništva 6.000,00

Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 7.890,00

IZOBRAŽEVANJE 716.984,32

Predšolska vzgoja 591.420,32

Osnovnošolsko izobraževanje 82.225,00

Podporne storitve pri izobraževanju 43.339,00

SOCIALNA VARNOST 188.424,00

Varstvo invalidnih oseb 30.000,00

Varstvo otrok in družine 7.820,00

Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 111.000,00

Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 39.604,00
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LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN 

STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE SVETA ANA ZA 

LETO 2018 

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj 

namerava občina v prihodnjem letu prodati , in sicer upoštevajoč 80.  člen ZJF, Zakon o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list  RS št. 86/10 

in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS št. 34(2011, 42/2012 in 24/2013). Ta program določa spremembe v bilanci 

stanja občinskega finančnega premoženja. 

 

Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja predlaga 

občinskemu svetu župan. Program prodaje občinskega finančnega premoženja vsebuje 

okviren seznam prodaje naložb in vrednotnih papirjev. Program lahko občinski svet med 

letom dopolnjuje in spreminja. 

 

V zvezi s 13. členom ZSPDSLS in 12. členom uredbe se ugotavlja, da občina ne bo 

pridobivala ali razpolagala s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 

EUR, zato načrt ravnanja s premičnim premoženjem ne bo izdelan. 

 

Nakupi bodo izvedeni v skladu z razpoložljivimi finančnimi možnostmi in drugimi pogoji, 

ob upoštevanju dejstva, da so potrebe na tem področju večje od letnih finančnih možnosti 

proračuna. 
 

 

 

A. PROGRAM RAZPOLAGANJA –  PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA 

PRODAJA: 

 

Na območju stanovanjske zazidave v Lokavcu se bo uredila naslednja faza komunalne 

opreme. Za tri parcele se je že izvedla parcelacija, v nadaljevanju pa se načrtuje še 

parcelacija preostalih osem parcel.  Parcele se bodo na osnovi že opravljene cenitev 

prodajale po 8 €/m
2
 in 22% DDV, kar znese skupaj 9,76 €/m

2
. 

 

 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m
2
 

Cena/m
2 

brez DDV 

Stavbno 
zemljišča 

 
Lokavec 

(zazidalno 
naselje) 

 8,00 
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B.  PROGRAM RAZPOLAGANJA –  NAKUPA STVARNEGA PREMOŽENJA  : 

C. PROGRAM RAZPOLAGANJA –  ZAKUP STVARNEGA PREMOŽENJA :   

 

D. PROGRAM ODDAJE V NAJEM OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA: 

 

Parcelna števila k.o. Opis predmeta oddaje 
/ najem 

Namen 

58/4 Krivi Vrh Poslovni prostori 

Sveta Ana 17 

Najemnik KGZS 

58/4 Krivi Vrh Poslovni prostori 

Sveta Ana 17 

Najemnik Telekom 

328/2 Kremberk Ambulantni prostori  Zdravstvena oskrba 

občanov 

69/12 Krivi Vrh Športna dvorana Za izvajanje športne in 

društvene dejavnosti  

69/12 Krivi Vrh Klubski prostori Izvajanje društvene 

dejavnosti 

29 Krivi Vrh  Pokopališče  Najem grobnih mest 

 

50/4 Krivi Vrh  Mrliška veža  Uporaba veže  

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m
2
 

Cena/m
2 

brez DDV 

Stavbno 
zemljišče 

372/2 Zg. Ščavnica 2.335 cenitev 

4 stanovanja 90/10 Zg. Ročica cca 200 1.050 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m
2
 

Sadovnjak 129 Lokavec  23.504 (del parcela) 

Sadovnjak 78/3 Lokavec  21.271 (del parcela) 
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322/5 Kremberk  KTC Izvajanje kulturne in 

društvene dejavnosti   

322/5 Kremberk  KTC Izvajanje kulturne in 

društvene dejavnosti   

5/21 Krivi Vrh Lovski dom  

 



192 

 

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA  

ZA LETO 2017 - 2019 

 

 
 

 

I. UVOD 

 

 

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v 

skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in 

sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU, Zakon o javnih uslužbencih.  

 

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v 

številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik 

– župan ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom 

proračuna.  

Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik  župan, in sicer v 60 

dneh po uveljavitvi proračuna.  

 

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v 

številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in 

postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06 in 

70/07) se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta, dovoljeno št. zaposlenih na 

dan 31. 12 iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za 

naslednji dve proračunski leti. 

 

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse 

zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.  

Dovoljeno število zaposlenih vključuje:  

- število funkcionarjev  

- število zaposlenih za nedoločen čas,  

- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne 

javne uslužbence (in se sredstva za plače refundirajo).  

 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2 in 76/08)  ter ZJU predvidevata 

tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi 

predstojnik. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 

organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 58/03, 

81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04-popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 

9/07, 33/08, 66/08 in 88/08) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki 

so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje 

delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom. Iz navedenega sledi, da skupno število 

sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od števila zapolnjenih delovnih mest, 

dovoljenih v kadrovskem načrtu.  
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II. PRAVNE PODLAGE 

 

- Zakon o javnih uslužbencih- ZJU (Uradni list RS št. 56/2002 s spremembami) 

- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni 

list RS št. 60/06, 83/2006, 70/2007 in 96/2009)  

- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveta Ana  

(Uradni list RS, št. 31/99 in 86/2002) 

 

 

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2017 in 2018 

 

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2015 

 

Na dan 31. 12. 2015 je v občinski upravi Občine Sveta Ana bilo zaposlenih 8 javnih 

uslužbencev.  

Župan je v rednem delovnem razmerju in svojo funkcijo opravlja profesionalno, med tem, ko 

podžupan svojo funkcijo opravlja neprofesionalno. Strokovno tehnično delovno mesto 

čistilke, je zasedeno zgolj za 0,18 delovnega mesta, prav tako je za določen čas zasedeno 

delovno mesto Upravnik športne dvorane.  

 

 

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2016 

 

V skladu z določili Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski 

upravi Občine Sveta Ana je v občini upravi sistemiziranih 9 delovnih mest. Od tega je 

dejansko zasedenih 8. Nezasedeno je sistemizirano delovno mesto Višji svetovalec za pravne 

zadeve. Delovno mesto čistilke je sistemizirano samo v  višini 0,20 delovnega mesta, od tega 

je dejansko zasedeno 0,18. 

V letu 2016 je prišlo do upokojitve tajnika - direktorja občinske uprave, zato je v letu 2016 bil 

izveden javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta, direktor - tajnik občinske uprave. 

Do 31. 5. 2016 je bilo zasedeno delovno mesto Upravnik športne dvorane.   

 

 

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12.  2017 

 

V letu 2017 je predvideno, da bo občinska uprava štela 9 javnih uslužbencev. Predvidena sta 

dva funkcionarja in sicer župan in podžupan. Funkcija župana se bo opravljala poklicno, med 

tem, ko bo podžupan svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Delovno mesto čistilke  

V letu 2017 je planirana sprememba  in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. S 1. 6. 2016 je v planu 

zaposlitev na delovnem mestu Upravnik športne dvorane za določen čas. 

 

Nezasedeno delovno Višji svetovalec za pravne zadeve ostaja  nezasedeno tudi  v letu 2017.   
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Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2018 

 

V letu 2018 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V tem letu dodatne 

zaposlitve niso planirane.   

 

 

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2019 

 

V letu 2019 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V letu 2019 ni planiranih 

dodatnih zaposlitev.  

 

 

 

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE  

OD  2016  DO  2019 

 

 

 

 

Na dan 31. 

12. 2015 

Na dan 31. 

12. 2016 

Predvideno 

na dan 31. 

12. 2017 

Predvideno 

na dan 31. 

12. 2018 

Predviden

o na dan 

31. 12. 

2019 

Funkcionarji 

(župan, podžupan)  

 

2
1
 2 2 2 2 

Javni uslužbenci 

 

     

A)Uradniki 

 

 

4 4 4 4 4 

B) Strokovno 

tehnični delavci  

 

 

4
2
 3

3 
4

4
 4

5
 4

6
 

C)Pripravniki 

 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Podžupan svojo funkcijo v celotnem obdobju opravlja neprofesionalno. 

2
 Delovno mesto čistilke v obsegu 0,18 in upravnik športne dvorane za določen čas. 

3
 Delovno mesto upravnik dvorane za določen čas do 31. 5. 2016. 

4
 Od 1. 6. 2017 se sistemizira delovno mesto upravnik športne dvorane za nedoločen čas. 

5
 Delovno mesto čistilke v obsegu 0,18 delovnega mesta . 

6
 Delovno mesto čistilke v obsegu 0,18 delovnega mesta. 
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PRO RA Č UN  O BČ INE  

za  l e t o  2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2016  
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IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA OBČINE SVETA 

ANA 2018 

 
 

 
I. UVOD  

 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 - popr. 101/13 in 55/15-ZFisP; 

ZJF) opredeljuje proračun kot akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter 

odhodki in drugi izdatki občine za določeno koledarsko leto. Gre za akt, ki določa programe 

občinskih organov in pravice porabe. Pravica porabe neposrednega uporabnika pomeni 

prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki, kontu. Eno 

od temeljnih proračunskih načel je načelo pravočasnosti, ki pomeni, da je proračun sprejet pred 

obdobjem, v katerem bo veljal. Občine smo pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike 

avtonomne, pri čemer smo zavezane, da upoštevamo veljavne predpise s področja javnih financ. 

 

Na podlagi 13.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo) lahko tudi občine pripravijo in sprejemajo proračun za dve leti, vendar lahko župan 

predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi 

predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski 

svet izvoljen. V letu 2016 občine tako lahko pripravijo proračun za leti 2017 in 2018.  

 

Pri pripravi proračuna občine smo upoštevali dani makroekonomski okvir, v katerem smo določili 

fiskalne zmožnosti občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov) . Na podlagi tekočih nalog in 

razvojnih prioritet občine, smo določili okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih nalogah 

občine, ki smo jih nato podrobneje opredelili v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov 

proračuna in predstavljajo za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe. 

 

Proračun je sestavljen iz vrste dokumentov, s katerimi smo načrtovali globalni obseg po 

ekonomskih namenih, notranji strukturi, obsegu in vsebini proračuna po posameznih programih. 

Naloge in projekte, ki se financirajo v okviru letnega proračuna, smo opredelili v posebnem delu 

proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih 

programov. 

 

V skladu z zakonodajo smo javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina Sveta Ana, 

posredovali izhodišča za pripravo finančnih načrtov. Pozvali smo jih, naj pripravijo svoje finančne 

načrte skrbno, tehtno in varčevalno. 

 

Pri pripravi proračuna smo zasledovali cilje izvajanja proračunske reforme, in sicer: uskladitev 

javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti ter odgovornosti pri razpolaganju s 

proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri 

spremljanju ter ocenjevanju izvajanja proračuna. Cilji zasledujejo odgovore na tri ključna 

vprašanja javne porabe: KDO oziroma katere institucije porabljajo proračunska sredstva, KAKO 

jih porabljajo oziroma KAJ se plačuje iz javnih sredstev (področja porabe) ter za kakšen namen se 

porabljajo javna sredstva (nameni porabe). V skladu z navedenimi cilji in po predpisani 

klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov je občina Sveta Ana ovrednotila programe in 

pripravila predlog proračuna za leto 2018. 



 

197 

 

 

V predlogu proračuna občine Sveta Ana za leto 2018 smo upoštevali tekoče zakonske obveznosti 

občine, potrebe in interese lokalne skupnosti in občanov ter njeno razvojno naravnanost. 

 

Izhodišča in prioritete, ki smo jih upoštevali na osnovi sprejetih kriterijev župana, so: 

- prevzete obveznosti na podlagi že sklenjenih pogodb, ki so bile planirane v proračunu 

tekočega leta, plačilo pa bo realizirano v prihodnjem letu; 

- nadaljevanje večletnih investicij;  

- izvajanje postopkov za pripravo občinskih prostorskih aktov;  

- zagotavljanje sredstev za delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina 

Sveta Ana;  

- zagotavljanje sredstev za izvedbo javnih razpisov za nevladne organizacije in društva ter  

- zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje občinske uprave.  

 

Pri tem smo sledili načelom javne porabe, ki mora biti zakonita, gospodarna in učinkovita. 

 

II. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA  
 

Pri pripravi predloga proračuna občine Sveta Ana in finančnih načrtov neposrednih in posrednih 

uporabnikov za leto 2017 smo upoštevali naslednje predpise: 
 
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - 

popr. 101/13 in 55/15-ZFisP; ZJF),  
 
• Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15-ZUUJFO)   
 
• Predlog Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018  

• Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) 
 
• Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  

44/07 in 54/10),  
 
• Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),  
 
• Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.  
 

57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in  
 
• Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).  

 

Priprava proračuna za leto 2018 je usklajena tudi s podzakonskimi predpisi Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; ZR), in sicer: 
 
• Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

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

 

Proračun, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, je usklajen z: 
 
• Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; UEM),  

• Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; ZSDrP).  

 

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo kadrovskega načrta, smo upoštevali Zakon o javnih 

uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07– UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl. 
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US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; ZJU). 

 
 

 

III. TEMELJNA IZHODIŠČA PRIPRAVE PRORAČUNA ZA LETO 2018  

 

1. Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije  
 

Zakon o javnih financah v svojem 17. členu nalaga pristojnemu ministrstvu, da obvesti občine o 

temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, hkrati pa mora 

posredovati globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Iz omenjenih okvirov navajamo 

naslednje napovedi (povzeto po UMAR: Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike 

Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 2016), ki hkrati predstavljajo tudi kvantitativna 

izhodišča pri pripravi občinskega proračuna za leto 2017 in 2018: 
 

- pozitivna realna rast bruto družbenega proizvoda BDP, in sicer 2,3 %;  

- pozitivna realna rast izvoza proizvodov in storitev, in sicer 4,9 %;  

- pozitivna rast števila zaposlenih, in sicer 0,7 %;  

- stopna registrirane brezposelnosti naj bi v letu 2018 znašala 6,2 %;  

- načrtovano število prebivalcev v Sloveniji: 2.065.000;  

- pozitivna zasebna potrošnja, ki naj bi znašala 1,7 %, medtem ko realna rast državne potrošnje 

ostaja negativna, in sicer 0,1 %;  

- realna rast investicij v osnovna sredstva je pozitivna, in sicer 45%;  

- letna stopna inflacije v letu 2018: 101,4 % (dec./dec. predhodnega leta),  

- povprečna letna rast cen pa 101,3 % (I.-XII. tekočega leta/I-XII. preteklega leta).  

 

Kot pripomoček za lažjo pripravo predloga proračuna je Ministrstvo za finance posredovalo 

proračunski priročnik, ki naj bi služil občinam pri enotnem oblikovanju proračunov. V 

Proračunskem priročniku za leti 2017 in 2018 so novosti glede sestave proračuna v tem, da je 

potrebno pri sestavi proračuna upoštevati tudi Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki določa v 

katerih primeru in za katere namene lahko posamezna institucionalna enota sektorja države uporabi 

presežek preteklih let. Podrobnejša ureditev uporabe presežkov preteklih let iz ZFisP je za leti 2017 

in 2018 predlagan v Predlogu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018. Glede na to, 

da je predlog Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018 še v postopku sprejemanja v 

državnem zboru, bo dokončen način izračuna presežka znan po uveljavitvi tega zakona. 

 

2.  Povprečnina, primerna poraba občine 
 

Za pripravo proračunov potrebujemo občine podatke o primerni porabi občine, dohodnini in 

finančni izravnavi. Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin 

po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno posredovati podatke o prihodkih občine za 

financiranje primerne porabe oziroma zneske dohodnine in zneske finančne izravnave. Primerna 

poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo 

za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih 

poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let, in deleža prebivalcev, starejših 

od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za 

financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za 

financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za 

financiranje primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem 

proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne 
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more financirati svoje primerne porabe. 

 

Povprečnina za leti 2017 in 2018 je v Predlogu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 

2018 predlagana v višini 530,00 eurov za leto 2017 in 536,00 eurov za leto 2018. O končnih 

podatkih o dohodnini in finančni izravnavi za leti 2017 in 2018 bomo obveščeni v zakonsko 

določenih rokih (po sprejemu državnega proračuna). 

 

Povprečnina je za občino zelo pomemben vir, saj se iz njenega naslova (v skladu z Zakonom o 

financiranju občin) financira izvajanje prenesenih nalog, ki jih morajo občine izvajati v skladu s 

sprejeto zakonodajo. Te naloge so vezane predvsem na zagotavljanje javnih služb in izvajanje 

javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, zdravstvenega varstva in 

zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, kulture ipd. Zaradi nenehnega zniževanja višine 

povprečnine v zadnjih letih (v letu 2011 je znašala 554,50 EUR, kar primerjalno z letom 2016 

pomeni upad za približno 6 %), le-ta ne zadošča niti za pokrivanje tekočih stroškov občine. 

Praviloma bi moralo znižanju povprečnine nujno slediti tudi znižanje stroškov oz. obsega izvajanja 

zakonskih nalog občin, kar pa se dejansko ne izvaja. Pri izračunu in pripravi predloga proračuna 

občine Sveta Ana za leto 2018 je bil upoštevan znesek povprečnine na prebivalca 536,00 eurov.  

 

3.  Vsebina in struktura predloga proračuna za leto 2018 

 

• Predlog odloka o proračunu kot osnovni dokument določa proračun, postopke njegovega 

izvrševanja, obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja na ravni občine. V 

skladu z ZJF so v odloku opredeljene naslednje vsebine:  
 

- določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna, ki je 

ZJF ne določa;  

- izvrševanje proračuna (pooblastila županu pri izvrševanju proračuna; višina prihodkov 

proračuna, ki se odvedejo v proračunsko rezervo; določitev zgornje meje sredstev 

proračunske rezerve, o uporabi katere na predlog za finance pristojnega organa občinske 

uprave odloča župan; določitev namenov in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo 

plačilo v naslednjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu ter 

spreminjanje načrta razvojnih programov; določbe o načinu porabe sredstev splošne 

proračunske rezervacije);  
 

- posebnosti upravljanja, prodaje in finančnega premoženja občine (določitev višine 

dolga, ki ga lahko župan delno ali v celoti odpiše, če bi bili stroški postopka izterjave v 

nesorazmerju z višino terjatve);  

- obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja (višina zadolžitve občine za 

izvrševanje proračuna in izdanih poroštev občine posrednim uporabnikom in javnim 

podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter pogoji za izdajo poroštev; višina 

zadolžitve in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna – javnih 

zavodov, javnih skladov in agencij, javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, 

katerih ustanoviteljica je občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina 

neposredno ali posredno prevladujoč vpliv; višina zadolžitve občine za upravljanje z 

dolgom občinskega proračuna).  

 

10. člen ZJF določa, da proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov: 
 

• Splošni del proračuna sestavljajo: skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih 



 

200 

 

terjatev in naložb ter račun financiranja.  
 

• Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednega uporabnika – občinske uprave, 

in sicer po področjih proračunske porabe iz Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih 

izdatkov in po proračunskih postavkah – kontih. Obrazložitev posebnega dela je podana v 

prvem delu po programski klasifikaciji (področja proračunske porabe, glavni programi in 

podprogrami), v drugem delu pa po proračunskih uporabnikih in po proračunskih postavkah. 

Proračunski uporabniki občine Sveta Ana so 10 – občinski svet 20 – nadzorni odbor, 30 – 

župan, 40 – občinska uprava, 41 – režijski obrat.  
 

• Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov 

neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, 

s posebnimi zakoni in drugimi predpisi.  

 

Predlogu proračuna je priložen: 
 

• Kadrovski načrt  
 

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi  viri na občinski ravni poteka v skladu s 

kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na 

podlagi 42. do 45. člena ZJU-UPB3 (Zakon o javnih uslužbencih, uradno prečiščeno besedilo). 

 

S kadrovskim načrtom prikazujemo dejansko stanje zaposlenosti. V skladu z delovnim področjem 

in delovnim programom organa (neposredni uporabniki občinskega proračuna) pa smo za obdobje 

dveh let določili predvideno ciljno stanje zaposlenosti, v katerih se sklene delovno razmerje za 

nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas. V kadrovskem načrtu smo prikazali tudi 

predvideno število pripravnikov. 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

4 ODHODKI 2.792.317  €  

40 TEKOČI ODHODKI 766.553 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 234.951 € 

Obrazložitev konta 

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, 

povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, 

drugi izdatki zaposlenim  ter druge izdatke zaposlenim (povračilo stroškov prehrane in stroškov 

prevoza na delo in iz dela), in sicer v skladu s kadrovskim načrtom. Načrtovana sredstva so v 

skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 58/2008 – dopolnitve). 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST   38.469 € 

Obrazložitev konta 

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, 

prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 

javne uslužbence v letu 2018 načrtujemo 37.972 €. 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 463.372 € 

Obrazložitev konta 

V okviru teh izdatkov so zajeta sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega 

blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov. Pokrivajo izdatke, ki so 

namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih 

nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za energijo, komunalne storitve in 

komunikacije, založniške in tiskarske storitve, za službena potovanja, za stroške tekočega 

vzdrževanja, za pogodbena in študentska dela, za različne članarine v neprofitnih institucijah, 

sejnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 150 € 

Obrazložitev konta 

Za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov se v letu 2018 načrtuje 150 €. 

409 REZERVE 29.610 € 

Obrazložitev konta 

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno 

proračunsko rezervo na podlagi 49. člena ZJF, v višini 24.610 € in se namenja za odpravo 

posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, toča ter druge 

nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Načrtujemo tudi oblikovanje stalne 

proračunske rezervacije v višini 5.000 €, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile 

predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
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41 TEKOČI TRANSFERI 759.703 € 

410 SUBVENCIJE  8.000 €  

Na podlagi predhodno sprejetega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja  

in javnega razpisa se bo v letu 2018 namenilo 8.000 €.     

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 563.121 € 

Obrazložitev konta 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim 

dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferov 

urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od 

gibanja števila upravičencev. 

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi 

posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in 

plačili staršev, plačila šolskih prevozov učencev, regresiranje prehrane učencev, finančna 

spodbuda za novorojence, denarne nagrade dijakom in študentom, regresiranje oskrbe v 

domovih, ter izplačila namenjena za financiranje družinskega pomočnika. 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
 36.306 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu 

sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (gasilska, kulturna, 

športna, humanitarna, invalidska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo 

programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 152.276 € 

Obrazložitev konta 

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere  občinam, tekoče transfere v sklade 

socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. Na kontu 

tekoči transferi občinam so zajeta predvsem sredstva za  sofinanciranje skupnih program javnih 

del, ki se izvajajo za vse občine na območju UE Lenart.  V sklopu tekočih transferov v skladu 

socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega 

zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči 

transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, so namenjeni 

za plačilo obveznosti koncesionarjev za vzdrževanje lokalnih cest in zimsko službo ter pomoč 

družini na domu. Tekoči transferi v javne zavode so  namenjeni delovanju javnih zavodov na 

področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo 

tudi za našo občino. 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.238.405 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.238.405 € 

Obrazložitev konta 

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 

(podskupina 420), zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za 
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novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup 

zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, 

projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring. 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 27.656 € 

431 INV.TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO 

PRORAČ. UP 27.656 € 

Obrazložitev konta 

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskemu društvu za sofinanciranje 

nakupa gasilske opreme iz namenskih sredstev požarne takse ter sredstva dodeljena fizičnim 

osebam na podlagi razpisov (male komunalne čistilne naprave). 

432 INV.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 1.500 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferi zajemajo transfere OŠ Sveta Ana  za nakup računalniške opreme. 

 

7 PRIHODKI 2.749.683  €  

 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.737.469 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.640.604 € 

Obrazložitev konta 

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje 

primerne porabe. Zakon o financiranju občin vsebinsko opredeljuje način izračuna primerne 

porabe občin. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 

določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi 

dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 

let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.  

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, 

ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne 

porabe. Povprečnina je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in 

finančne izravnave.  

Pri pripravi proračuna za leto 2018 smo upoštevali  podatke Ministrstva za finance in znašajo 

davčni prihodki 1.640.604 € v letu 2018.  Povprečnina za leto 2016 je znašala 522 € , za leto 

2017 530 €, medtem ko je za leto 2018 predvidena povprečnina v višini 536 €. Višina 

povprečnine še ni dokončna, saj so še predmet pogajanj med Vlado Republike Slovenije in 

združenji občin. Po zaključnih pogajanjih bodo znane višine primerne porabe, dohodnine in 

morebitne finančne izravnave.  
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703 DAVKI NA PREMOŽENJE 62.520 € 

Obrazložitev konta 

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki od prometa nepremičnin in 

nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča. Sem spadajo še davki na dediščine in darila, davek 

od prometa nepremičnin in zamudne obresti občanov za omenjene davke. Načrtujemo, da bo v 

letu 2018 iz tega naslova za 61.520 € prihodkov . 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 34.345 € 

Obrazložitev konta 

Znotraj domačih davkov na blago in storitve smo načrtovali davke na dobitke od iger na srečo, 

turistične takse, okoljske dajatve, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2017 

načrtujemo 34.345 € prihodkov . 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 392.130 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV 

PRIH.NAD ODHOD 78.615 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od 

obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij in 

prihodke od premoženja. Od leta 2010 pa tudi najemnine za komunalno infrastrukturo. Osnova 

za višino najemnine je strošek amortizacije.  

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 4.000 € 

Obrazložitev konta 

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo  plačilo za 

opravljeno storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja 

neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. V skladu z zakonodajo je vse 

več storitev, ki so oproščena plačila takse, zato se višina prihodkov od upravnih taks v primerjavi 

s preteklimi leti znižuje. V letu 2018 jih načrtujemo v višini 4.000 €. 

712 DENARNE KAZNI 1.600 € 

Obrazložitev konta 

Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in 

uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po 

različnih zakonih. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 79.400 € 

Obrazložitev konta 

Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev načrtujemo prihodke iz naslova vzdrževanja 

pokopališča, prihodke iz naslova plačil vrtca otrok iz drugih občin (plačilo razlike ekonomske 

cene programa vrtca). 
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714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 228.515 € 

Obrazložitev konta 

Med drugimi nedavčnimi prihodki načrtujemo največji delež prihodki iz komunalnega prispevka. 

Komunalni prispevek je namenjen za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, z vodo, 

kanalizacijo, cestami. Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu predvidimo tudi prihodke 

iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika. Drugi nedavčni prihodki zajemajo tudi 

prihodke za najem, prihodki iz naslova pobiranja okoljskih dajatev, prihodki iz naslova 

nadomestil za uporabo javne površine. 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 294.662 € 

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV 229.550 € 

Obrazložitev konta 

Načrtuje se prodaja stanovanj v stanovanjskem objektu, katerega gradnja poteka in bo 

predvidoma končan v drugi polovici  leta 2017. 

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA65.112€ 

Obrazložitev konta 

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje zemljišč. Višina kapitalskih prihodkov izhaja 

iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine 

Na območju stanovanjske zazidave v Lokavcu se bo uredila naslednja faza komunalne opreme. 

Za tri parcele se je že izvedla parcelacija, v nadaljevanju pa se načrtuje še parcelacija preostalih 

osem parcel.  Parcele se bodo na osnovi že opravljene cenitev prodajale po 8 €/m
2
 in 22% DDV, 

kar znese skupaj 9,76 €/m
2
. 

  

74 TRANSFERNI PRIHODKI 325.422€ 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 

INSTITUCIJ 277.425 € 

Obrazložitev konta 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prihodke iz državnega 

proračuna, proračunov drugih občin, sklada socialnega zavarovanja in agencij. Iz državnega 

proračuna so planirana sredstva za investicije po 21. in 23. členu ZFO  v višini 103.675 €, 

sredstva požarnega sklada v višini 4.200 €,  sredstva za tekočo porabo v višini 60.000 €, ki 

zajemajo prihodek za sofinanciranje javnih del, sofinanciranje delovanja skupne občinske 

uprave, sofinanciranje družinskega pomočnika in vzdrževanje gozdnih cest.  

V letu 2018 načrtujemo nakup dveh stanovanj, preko Stanovanjskega sklada RS pri katerem je 

možno pridobiti 50 % sofinanciranje kar pomeni v našem primeru pridobitev štirih stanovanj od 

katerih sta dve v lasti občine dve pa v lasti Stanovanjskega sklada RS. Občina ima razpolagalno 

pravico za obe stanovanji pod pogojem, da ju odda v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju 

neprofitnih stanovanj v najem. 
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741 PREJETA SRED.IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SRED.PRORAČUNA EU 47.997 € 

Obrazložitev konta 

Planirana so sredstva oz. prihodki iz treh čezmejnih projektov podprtih s strani Evropske unije in 

sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 

 

1. Interreg SI – HR (Detox) v višini: 38.361,14 EUR, 

2. Interreg SI – AT (CB matching tradition) v višini: 3.760,66 EUR, 

3. Interreg SI – HU (Escape) v višini: 5.876,05 EUR. 

 

Planirana sredstva iz proračuna EU tako znašajo: 47.997 EUR. 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  7 . 5 2 8  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA  148.844  €  

Obrazložitev konta 

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s 

financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 

izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v 

računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe 

denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. 

50 ZADOLŽEVANJE 70.658 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 70.658 € 

Obrazložitev konta 

V letu 2018 bo občina v skladu s 56. členom ZIPRS1617 prejele 5% primerne porabe za 

sofinanciranje investicij 3 % nepovratnih sredstev ter 2 % povratnih.  

Povratni del sredstev bo občinam na razpolago istočasno kot nepovratni del, stopnja obrestne 

mere bo =0%, doba odplačila pa predvidoma med 7 in 10 let, začetek vračila leta 2020 in to v 

dveh obrokih - meseca marca in v začetku septembra. Sredstva, ki jih bodo občine pridobile iz 

povratnega dela za sofinanciranje investicij se ne bodo štele v kvoto zadolževanja. Povratni del 

sredstev znaša 70.658 €. 

 

55 ODPLAČILA DOLGA 78.186 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 78.186 € 

Obrazložitev konta 

Za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita načrtujemo sredstva v višini 66.666 €. Načrtujemo 

tudi odplačilo dveh obrokov povratnega dela primerne porabe za sofinanciranje investicij v 

skladu s 56. členom ZIPRS1617 kar znaša 11.520 €. 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA      12.000€ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 

podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, 

stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški 

občinskega sveta, financiranje političnih strank 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih 

sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 

političnega sistema v Občini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju 

zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - Politični sistem 

0101 Politični sistem 12.000 € 

Opis glavnega programa 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: 

- občinskega sveta. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski 

funkcionarji. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 

dolgoročnih ciljev političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov. 

Opis podprograma 

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitev v ožje 

dele občin, izvedba referendumov.  

10106 Izvedba volitev 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj občinske volilne komisije so načrtovana sredstva za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 

v višini 12.000 €. Potreben obseg sredstev se načrtuje na podlagi realizacije v letu 2014, ko so 

bile prejšnje lokalne volitve.  
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10 OBČINSKI SVET  7 . 1 5 0  €  

01 POLITIČNI SISTEM 7.150 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 

podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, 

stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški 

občinskega sveta, financiranje političnih strank 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih 

sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 

političnega sistema v Občini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju 

zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - Politični sistem 

0101 Politični sistem 7.150 € 

Opis glavnega programa 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: 

- občinskega sveta. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski 

funkcionarji. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 

dolgoročnih ciljev političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 7.150 € 

Opis podprograma 

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij 

in financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut 

Občine Sveta Ana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in 
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nagradah  članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilu stroškov, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega 

sveta in njegovih delovnih teles. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 

10101 Sejnine za občinski svet in odbore 4.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in odborov ter komisij, ki 

delujejo v okviru občinskega sveta občine Sveta Ana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na realizacijo preteklega leta. 

10102 Sofinanciranje političnih strank 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalne skupnosti lahko na podlagi 26. člena Zakon o političnih strankah financirajo stranke v 

skladu s tem zakonom. Občinski svet občine Sveta Ana je na svoji 2. redni seji dne 22. 12. 2010 

sprejel sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana. 

Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila 

glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število 

veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za 

financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno 

proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost 

zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih 

in zakonskih nalog. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

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

10103 Stroški izobraževanja 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za strokovno izobraževanje občinskih svetnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za izobraževanje občinskih svetnikov se v letu 2018 nameni 750 €. 
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20 NADZORNI ODBOR 2 . 1 0 0  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.100 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje 

finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju 

zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora 

občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 

zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0203 - Fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor 2.100 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora 

občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih 

zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega 

proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.100 € 

Opis podprograma 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij 

(sejnine), materialni stroški. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Sveta Ana, Pravilnik o 

usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ, Poslovnik o delu 

nadzornega sveta občine Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času 

nepoklicnega organa občine, čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi 
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zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu 

upravljanju javnih financ v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora. 

20201 Sejnine za nadzorni odbor 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obračun sejnin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah nadzornega odbora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt in program dela nadzornega odbora ter ocena na podlagi realizacije preteklega 

leta. 

20203 Materialni stroški nadzornega odbora 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški usposabljanja in izobraževanja članov nadzornega odbora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt in program dela nadzornega odbora ter ocena na podlagi realizacije preteklega 

leta. 

 

30 ŽUPAN  7 0 . 3 1 2  €  

01 POLITIČNI SISTEM 60.962 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 

podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, 

stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški 

občinskega sveta, financiranje političnih strank. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih 

sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje organov občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 

političnega sistema v Občini Sveta Ana  in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju 

zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - Politični sistem 
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0101 Politični sistem 60.962 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 

političnega sistema: 

- občinskega sveta, 

- župana in podžupanov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski 

funkcionarji. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 

dolgoročnih ciljev političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.962 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: stroški 

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

službenih poti, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut 

Občine Sveta Ana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in 

nagradah  članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilu stroškov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje 

ustavnih pravic državljank in državljanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje župana in podžupana. Zastavljeni cilj je 

izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore. 

30100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 48.987 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za plače in prispevke za poklicno opravljanje funkcije župana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in 

sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine. 

Župan občine Sveta Ana se uvrsti v funkcijo župan VI, plačni razred 49., katerega vrednost 

trenutno znaša 2.893,54 EUR (44. a člen ZSPJS).  

Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka na delovno dobo in znaša 0,33% od osnovne 

plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.  

Načrtovana sredstva so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 

58/2008 – dopolnitve). 

30102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 6.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta. 

30103 Nadomestilo plače podžupana 4.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podžupanu se plača določi podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z 

uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine.  

Podžupan Občine Sveta Ana, se uvrsti v funkcijo podžupan VI, katerega plačni razred je določen 

v razponu od 34 do 41. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega 

podžupanovih pooblastil.  

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo 

dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan prav tako ob upoštevanju 

obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.  

Podžupanom ne pripada sejnina na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega 

sveta. 

V preteklem mandatu je bil podžupan uvrščen v 34. plačni razred ter  funkcijo opravljal 

nepoklicno, za kar je prejemal plačilo v višini 20 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljala 

poklicno. 

30105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana 1.375 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za opravljanje službenih poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 9.350 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste 

dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 

uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, 

elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in 

razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti 

občinske uprave in ostalih administrativnih služb 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri 

prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in 

državnih praznikov 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, 

obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 - Kadrovska uprava  

0402 - Informatizacija uprave 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 9.350 € 

Opis glavnega programa 

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo 

protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim 

premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske Zagotavljano je celovito 

obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem tudi zadovoljevanje 

posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ter izvedba protokolarnih 

dogodkov uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih 

dogodkov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih dogodkih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
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04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.350 € 

Opis podprograma 

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo 

protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim 

premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

prostorih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljane pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da  protokolarni dogodki 

ostanejo na določenem nivoju. 

30401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim 2.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob praznovanju občinskega praznika se podelijo denarne nagrade nadarjenim dijakom in 

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

razpisa 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se načrtujejo v enaki višini, kot v preteklem letu. 

30402 Pokroviteljstvo občine 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obdaritev ob jubilejih in zlatih porokah naših občanov, kjer pripravimo 

za posameznika majhno protokolarno darilo. Prav tako se sredstva namenijo za različne sprejeme 

pri županu in protokolarna in poslovna darila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta. 

 

40 OBČINSKA UPRAVA  2 . 6 0 6 . 6 7 2  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 7.880 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih 

običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti  ni dokumentov 

dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od 

potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje 

pogojev za višji nivo občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 7.880 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje 

javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji 

nivo protokolarnih storitev in promocijo občine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 

dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.880 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pripravo in objavo gradiva in sredstva za 

celostno podobo občine ter obveščanje javnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

objava občinskih predpisov v uradnih glasil, 

- celostna podoba občine zaradi prepoznavnosti in promocije. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Seznaniti občane z novostmi, ki se dogajajo v sami občini (projekti, dogodki, ipd.). 
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40404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 680 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelava celotne podobe občine zaradi prepoznavnosti in promocije, v sklopu te postavke gre 

stroške vzdrževanja spletne strani. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

40405 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega so načrtovana sredstva za obveščanje občanov preko medijev, kot so radio, 

televizija, spletnih strani. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.000 € 

Opis podprograma 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine 

pri prireditvah ob praznovanju občinskega praznika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

prostorih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljane pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da  protokolarni dogodki 

ostanejo na določenem nivoju. 

40401 Stroški občinskega praznika 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  se načrtujejo za izvedbo občinskega praznika in vseh prireditev v sklopu občinskega 

praznika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana sredstva so v okviru veljavnega proračuna za leto 2016. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 260.157 € 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 19.900 € 

Opis glavnega programa 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali 

večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega 

premoženja in drugih skupnih zadev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki 

predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je 

odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog 

ob gospodarski porabi proračunskih sredstev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 19.900 € 

Opis podprograma 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (delovanje 

regionalne razvojne agencije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij 

javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o 

delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, 

Zakon o kazenskem postopku, Uredba o upravnem poslovanju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v nekaterih domačih organizacijah usmerjati aktivnosti v 

povezovanje občine z drugimi članicami v teh organizacijah, pridobivanje izkušenj od drugih 

članic na pomembnih področjih razvoja lokalnih skupnosti. Kazalci uspešnosti doseganja 

dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in 

izvedbenih nalog. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji, ki izhajajo iz dolgoročno zastavljene usmeritve občine na tem področju, se 

nanašajo predvsem na obveščenost občine kot redne članice o vseh najaktualnejših aktivnostih. 

Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji. 

40618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric 2.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveta Ana je ena izmed ustanoviteljic lokalne akcijske skupine LAS Ovtar Slovenskih 

goric in s tem zavezana sofinancirati delovanje društva. Gre za pogodbeno partnerstvo javnih in 
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zasebnih subjektov s skupnim namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja 

lokalnega območja občin članic društva 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt Društva LAS Ovtar Slovenske gorice. 

40626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS) 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveta Ana je članica dveh reprezentativnih združenj: Skupnosti občin Slovenije (SOS) in 

Združenja občin Slovenije (ZOS). Članstvo predstavlja možnost udeležbe na številnih cenovno 

ugodnejših seminarjih in izobraževanjih, obe instituciji pa dosledno skrbita za sprotno 

obveščanje o spremembah veljavne zakonodaje in drugih aktualnih predpisih pomembnih za 

občino. Obe instituciji zastopata občine članice pred vladnimi institucijami in sodelujeta v 

pogajanjih (npr. o financiranju občin,…). 

V navedeno postavko je vključen tudi strošek članarine v Društvu Genuss am Fluss (Užitek ob 

reki), katerega članica je občina od leta 2016 dalje. Gre za čezmejni projekt (SI – AT), ki na 

obeh straneh vključuje lokalne ponudnike v skupno blagovno znamko, ki je namenjena krepitvi 

prepoznavnosti regije in regionalnega gospodarstva (kulinarika, obrti, kultura, ekologija, voda, 

življenjski slog…) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroške načrtujemo glede na realizacijo preteklega leta. 

40627 Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice 4.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za uspešnejši dolgoročni razvoj morajo občine med seboj sodelovati in se povezovati v 

integracije. Ena izmed njih je tudi Območno razvojno partnerstvo (ORP) Slovenske gorice, 

katerega namen je skupno razvojno načrtovanje, usklajeno vključevanje v regionalne razvojne 

programe ter izvajanje skupnih razvojnih programov in projektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt Razvojne agencije Slovenske gorice. 

40628 Sofinanciranje projektov MRA-RRA 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana proračunska sredstva se namenijo za sofinanciranje dejavnosti Mariborske razvojne 

agencije (MRA), ki je nepridobitna strokovna organizacija in opravlja naloge regionalne 

razvojne agencije (RRA) Podravske regije. Njene naloge so: 

1. priprava in izvajanje Regionalnega razvojnega programa Podravske regije, 

2. spodbujanje regionalnega pristopa k obravnavi razvojnih vprašanj Podravske regije, 

3. privabljanje novih gospodarskih razvojnih iniciativ v regijo, 
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4. promocija trajnostnega razvoja ter razvoja turizma in podeželja, 

5. svetovanje podjetij pri internacionalizaciji poslovanja, 

6. povezovanje znanstvenega okolja in gospodarstva, 

7. sodelovanje z občinami in strokovnimi institucijami, ki skrbijo za prihodnost regije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu. 

40629 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev (razpisi ESRR)10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru ukrepa se bo pripravljala investicijska, projektna in druga dokumentacija za morebitne 

prijave na razpise čezmejnega sodelovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

0603 Dejavnost občinske uprave 240.257 € 

Opis glavnega programa 

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 189.992 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in 

prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno 

pokojninsko zavarovanje) materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave. Prav tako so 

znotraj tega podprograma načrtovana sredstva materialne stroške, stroške seminarjev, plačila 

pogodbenih del in stroški skupne občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z 

delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o 

financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o 

javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, 

Zakon o splošnem  upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, 

interni akti in  pravilniki. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih 

sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

40601 Stroški dela občinske uprave 149.131 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na postavkah:  

- stroški dela občinske uprave za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za 

prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). 

Načrtujejo se sredstva za 5 delovnih mest (direktorica občinske uprave, tajništvo – poslovna 

sekretarka, finance – višja svetovalka za finance, višja referentka za prostor in svetovalka za 

družbene dejavnosti, kulturo in turizem). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana sredstva so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 

58/2008 – dopolnitve). 

40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 23.468 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega so zajeti stroški pisarniškega materiala in storitev (papir, pisala in ostali drobni 

pisarniški material), čistilni material, časopisi, revije, električna energija, voda in komunalne 

storitve, odvoz smeti, telefon, elektronska pošta, poštnina in poštne storitve. Sredstva smo 

načrtovali v višini, ki je le nujno potrebna za nemoteno delovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu. 

40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za strokovno in kvalitetno izvajanje nalog občinske uprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtujejo se stroški udeleže zaposlenih na strokovnih seminarjih in predavanjih.  

40605 Pogodbena dela 8.880 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj proračunske postavke so zajeta avtorska dela, pogodbena dela in delo obvezne prakse 

študentov in dijakov. Sredstva so namenjena za lektoriranje in opravljanje storitev prevoza s 

šolskim avtobusom. Dijakom in študentom na obvezni praksi v občinski upravi pripada trenutno 
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mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse v skladu z ZUJF v višini 47,00 EUR za  dijake 

in 97,26 EUR za študente ter povračilo stroškov prevoza na delo in regres za prehrano, kot velja 

za javne uslužbence. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

40619 Skupne občinske uprave 7.213 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (v nadaljevanju MIRM) je organ skupne občinske 

uprave občin ustanoviteljic, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi. 

MIRM potrebuje za izvajaje zakonsko določenih nalog zagotavljanja javne varnosti, javnega 

reda, javne snage in čistoče ter zagotavljala varnega ter neoviranega prometa in varstva 

občinskih cest, določena finančna sredstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odhodki se načrtujejo na podlagi predloga finančnega načrta za leto 2017. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 50.265 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za službena potovanja, tekoče vzdrževanje 

poslovne stavbe in opreme, investicijsko opremljanje občinske uprave in razne stroške, ki so 

potrebni za delovanje občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o 

javnem naročanju 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin,  

- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,  

- zavarovanje premoženja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava,  

- dobava električne energije in energije za ogrevanje,  

- dobava vode in odvoz odpadkov,  

- varovanje stavbe. 

40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil 1.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za stroške na službeni poti. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklem letu. 

40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 23.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena stroškom tekočega vzdrževanja, zavarovanja, vzdrževanja programske 

opreme in vzdrževanja druge opreme (gasilni aparati,…). Sredstva so preračunana na podlagi 

višine trenutnih stroškov. Največji strošek predstavlja vzdrževanje programske opreme in 

zavarovalne premije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave in 

sicer za nakup pisarniškega pohištva in opreme ter programske opreme. V letu 2018 se načrtuje 

nakup zmogljivejšega fotokopirnega stroja, ker se obstoječi stroj, katerega smo nabavili v letu 

2008, večkrat kvari. Načrtujejo se stroški nakupa, mobilnega telefona in avdiovizualne opreme. 

Načrtujejo se tudi stroški manjših investicijsko vzdrževalnih del na občinski zgradbi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0001, OB181-07-0002, OB181-07-0003, OB181-07-0006, OB181-07-0003, OB181-

07-0010 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančnega načrta neposrednega uporabnika občinske uprave. 

40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 11.305 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na višino proračuna je občina dolžna zagotoviti revizijo. Revizija oz. zunanji nadzor mora 

zagotoviti, da finančno poslovodenje in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, 

preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Znotraj te postavke so načrtovana tudi 

sredstva za stroške, ki nastanejo v zvezi s sodnimi postopki in stroški notarjev. V podprogramu 

se načrtujejo tudi plačila stroškov vodenja podračunov pri UJP in stroški za prejemanje in 

izdajanje E-računov preko UJP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 28.560 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za 

posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. 

Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi naše občine pa se znotraj sistema nacionalne varnosti 

nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje 

delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih 

izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem 

področju je pomembno omeniti naslednje dokumente: 

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije  

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 28.560 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za 

izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred 

požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečanjem usposobljenosti 

in opremljenosti, z izboljševanjem organiziranosti); zviševanje ravni odpornosti in 

pripravljenosti na nesreče; hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljati pripravljenost, usposobljenost, operativnost in opremljenost gasilskih društev in 

enote civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.500 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je zajeto organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in 

služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje 

društev in drugih organizacij ter usposabljanje in opremljanje gasilcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilje je, da vzpostavimo potreben sistem civilne zaščite, ustrezno usposobljene in 

opremljene enote civilne zaščite za primer naravnih nesreč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Predvsem je pomembno spremljanje samih nevarnosti in nato izvajati zaščitne ukrepe. 

40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju severovzhodne Slovenije že več let izvaja obrambo pred točo Letalski center 

Maribor. Letalski center Maribor s protitočno obrambo pokriva 54 občin. Vsako leto se v ta 

namen podpiše sofinancerska pogodba. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 27.060 € 

Opis podprograma 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja 

organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih 

organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih 

gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme 

(financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki 

bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom 

na preventivi. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju. 

40701 Sofinanciranje  GZ Lenart in PGD Sveta Ana 14.404 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu 

sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana in za delovanja GZ Lenart v smislu 

sofinanciranja skupnih nalog gasilstva v okviru celotne UE Lenart. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt Prostovoljnega društva Sveta Ana in Gasilke zveze Lenart. 
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40702 Investicije v gasilstvo 12.656 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Požarna taksa je namenski prihodek občine, ki ga je občina dolžna razdeliti gasilskim društvom. 

Sredstva požarne takse se v skladu z zakonodajo lahko uporabijo izključno za nabavo opreme za 

zagotavljanje požarne varnosti. Višina sredstev je dejansko odvisna od pridobljenih sredstev 

požarnega sklada in se namenijo za investicijska dela na gasilskem domu.  

V letu 2018 se 7.000 € sredstev nameni za  investicijsko obnovo gasilskega doma (menjava 

garažnih vrat, menjava oken in vhodnih vrat in izvedba fasade).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0008, OB181-07-0014, OB181-0016 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt Prostovoljnega društva Sveta Ana. 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 300 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na 

podlagi področne zakonodaje. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o policiji 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je vzpostavitev varnega voznega reda, spoznavanje učencev ob negativnih 

varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave, vzpostavitev varnih šolskih poti, z 

različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, 

predvsem pa otroke. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 300 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti čim večjo varnost cestnega prometa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Čim bolj obvestiti vse udeležence cestnega prometa, predvsem pa šolarje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 - Prometna varnost 
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08029001 Prometna varnost 300 € 

Opis podprograma 

Sredstva so zajeta za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

kar pomeni predvsem obveščanje javnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o policiji 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

vzpostavitev varnega voznega reda, 

- spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te 

pojave, 

- vzpostavitev varnih šolskih poti, 

- z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, 

predvsem pa otroke. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilje je v organizaciji aktivnosti v katere so vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v 

osnovnih šolah, dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa. 

40801 Svet za preventivo 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup opreme, katera je potrebna za opravljanje izpitov v 

cestnem prometu za osnovnošolce. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 6.230 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne 

politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev 

brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Program ukrepov aktivnega 

zaposlovanja, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o 

izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Program Javna dela za posamezno leto. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 
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1003 Aktivna politika zaposlovanja 6.230 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja 

novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih 

programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-

varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma 

sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in 

preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je aktivna politika zaposlovanja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 Povečanje zaposljivosti 6.230 € 

Opis podprograma 

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe 

(javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju trga dela, Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Katalog 

programov javnih del, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine Sveta Ana. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela, njihova socializacija-socialna 

vključenost ter razvoj delovnih sposobnosti. 

40621 Program javnih del 6.230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideni so stroški skupnega programa – gre za program JD, ki se izvajajo v CSD Lenart, 

knjižnici Lenart in VDC Polž. Programe naj bi financirale občine iz UE Lenart po deležu števila 

prebivalcev (upoštevali 12,4%). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 8.660 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje 

programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in 

podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja . 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno 

ohranjanje podeželja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva    8.000 € 

Opis glavnega programa 

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in 

živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotovitev konkurenčnosti, ohranitev ter ustvarjanje delovnih mest v 

podeželskem prostoru. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba planiranih projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga      8.000 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za ukrepe s področja kmetijstva, ki so predmet 

razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni 

samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva in s tem preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razdeliti sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov 

za podeželje. 
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41101 - Pomoč za razvoj kmetijstva in podeželja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa in predhodno sprejetega pravilnika o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja. Za ta namen so v letu 2018 planirana sredstva v 

višini 8.000 EUR. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 660 € 

Opis glavnega programa 

Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter 

sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti ustrezno varstvo divjačine na območju občine Sveta Ana z veljavno zakonodajo. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 660 € 

Opis podprograma 

Sredstva so predvidena za izvajanje ukrepov varstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o divjadi in lovstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poraba sredstev v te namene. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti oskrbo divjadi. 

41105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 660 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu in 

se namensko porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Sveta 

Ana. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa na podlagi sprejetega odloka o porabi 

koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče je višina koncesijske dajatve od lova v posameznem letu. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 411.465 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 

infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestne prometu, 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah, Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest, Občinski prostorski načrt 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je predvsem v novi gradnji cest ter ohranjanje že obstoječe infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

1302 Cestni promet in infrastruktura 411.465 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 

vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje 

cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in 

investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju cestnega prometa in infrastrukture je vzdrževanje občinskih cest ter 

v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem 

prometu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 - Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13029004 - Cestna razsvetljava 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 124.965 € 

Opis podprograma 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje 

lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in 

zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, 

mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah , Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o pravilih cestnega prometa , Zakon 

o javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in 

prometni opremi na javnih cestah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času in ob vsakem 

vremenu, 

- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je vzdrževanje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. 

41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 124.965 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo ali 

izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred 

škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Dela rednega vzdrževanja so:  

pregledniška služba,  redno vzdrževanje prometnih površin,   redno vzdrževanje bankin,  redno 

vzdrževanje odvodnjavanja,  redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije 

in opreme,  redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, redno vzdrževanje vegetacije,  

zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest,  redno vzdrževanje cestnih objektov, nadzor osnih 

obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijski ukrepi in  zimska služba. Vsakoletno 

znižamo število kilometrov makadamskih cest.  

Za tekoče vzdrževanje občinskih cest je v letu 2018 planirano 90.000 €, teh sredstev bi lahko 

bilo še znatno več, saj je vedno več cest potrebnih sanacije. Sprotno vzdrževanje je osnova za 

dolgo življenjsko dobo komunalne infrastrukture, predvsem pa neredno vzdrževanje vpliva na 

razne večje poškodbe, kot so plazovi, usadi, vdori, ki kasneje predstavljajo zelo velik strošek.  

Redno vzdrževanje JP IN LC obsega tudi zimsko vzdrževanje. Za ta namen je v letu 2018 

namenjamo 30.000 €. Dejanska poraba pa je odvisna predvsem od vremenskih razmer. Žal ima 

izvajanje zimske službe tudi negativne posledice, saj je sol eden izmed večjih sovražnikov 

cestnih materialov. 

Podprogram zajema tudi stroške odmer obstoječih občinskih cest. V letu 2018 planiramo porabo 

v višini 5.000 €.  

Za vzdrževanje gozdnih cest planiramo sredstva v višini 3.500 EUR del sredstev iz tega naslova 

dobimo povrnjenih iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

Sredstva smo v drugem branju znižali za 3.000 EUR in jih namenili za nakup avdiovizualne 

opreme – ozvočenje.  
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 262.500 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na  proračunski postavki za rekonstrukcijo in 

modernizacijo občinskih cest, javnih poti in ne kategoriziranih cest ter za sanacijo občinskih cest 

po plazovih. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva  za investicijski nadzor, načrte in 

drugo projektno dokumentacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v 

cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oziroma prevoznosti cest, 

- zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije, obnove in 

preplastitve cest. 

41319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podlaga za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in gradnjo občinskih cest je ustrezna 

projektna dokumentacija (PZI, PGD, IP, DIIP, IDZ,…). Za izdelavo le-teh je v letu 2018 

planirana poraba v višini 5.000 EUR in za izdelavo revizijskih poročil 2.500 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-14-0004 

41321 Pločnik (Sveta Ana- Zg .Ščavnica) 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za nadaljevanje projekta iz leta 2017. V proračunu za leto 2018 se planirajo sredstva za 

pričetek izgradnje pločnika. V letu 2018 je v ta namen planirana porabo v višini 100.000 EUR 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-15-0005 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana sredstva temeljijo na podlagi projektne dokumentacije. 

41327 Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-73080.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 se bo nadaljevalo z investicijo, ki zajema ureditev križišča na regionalni cesti R3-730 in 

priključni cesti JP 704 234, in ureditev hodnika za pešce širine 1,5 m, ob desni strani regionalne ceste in 

razširitev že obstoječega pločnika.  V ta namen je predvidena poraba v višini 20.000 EUR 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0013 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana sredstva temeljijo na podlagi projektne dokumentacije. 



 

237 

 

41329 Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2018/201) 135.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrt razvojnih programov vsebuje večletni program modernizacije in rekonstrukcije občinskih 

cest, kjer je razviden plan investicijskega vzdrževanja in gradnje. Načrt razvojnih programov je 

sestavni del proračuna. 

V letu 2017 je za namen modernizacije občinskih cest zagotovljenih 135.000 EUR. Gre za modernizacijo 

javnih poti in sicer: JP Zg. Ščavnica - Rožengrunt št. 704-421 (Vakaj), JP Žice - Sp. Ročica 704 - 280, JP 

Žice - Škof-Perko 704-300, JP Lokavec- Rožengrunt 1, 704-631, JP Sv. Ana – Ruhitel – Kocbek 704-

105, JP Zg. Ščavnica –Irgolič 704-171. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-17-0019,OB181-17-0029, OB181-17-0030, OB181-17-0031, OB181-18-0001, OB181-

18-0002 

 

13029004 Cestna razsvetljava 24.000 € 

Opis podprograma 

Gre za gradnjo in vzdrževanje cestne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa,Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osvetljenost čim večjega dela občine oziroma vsaj strnjenih delov naselij in s tem preprečevanje 

vandalizma zaradi osvetljenosti naselij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost z novimi 

varčnimi svetilkami. 

41305 Vzdrževanje JR in poraba elek. energije 24.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izboljšanje prometne varnosti, kvalitete bivanja. Določen je prioritetni vrstni red ob upoštevanju 

zahteve, da se ob novogradnjah izvaja tudi zamenjava obstoječih, neustreznih svetilk in s tem 

znižanje porabe električne energije. Za novogradnjo in obnovo javne razsvetljave se načrtujejo 

sredstva v višini 8.000 EUR v letu 2018.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB18108-0006,OB181-16-0016 

 

14 GOSPODARSTVO 74.338 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva 

potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj 

turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razvojni program občine Sveta Ana. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega 

okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven 

tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 74.338 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 

promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega 

okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven 

tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti 

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija turizma 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 7.870 € 

Opis podprograma 

Zagotovljena so sredstva za razne prireditve, sejme in sponzorstva. 

Načrtovana so tudi sredstva za različne programe in ukrepe, ki bi na območju občine izboljšala 

promocijo in razvoj turizma. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilniki. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

širša prepoznavnost občine, 

- promocijske aktivnosti (zloženke, razglednice,...). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Več prihodov turistov. 

41404 Pospeševanje razvoja turizma 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki Pospeševanje razvoja turizma so zajete promocijske aktivnosti oblikovanja in tiskanja 

promocijskega materiala (zloženk, brošur, letakov…) turističnih znamenitosti in atraktivnosti v 

kraju ter predstavitvenih zloženk lokalnih ponudnikov. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje objekta, ki je kulturni spomenik 

lokalnega pomena. V njem se nahaja vinogradniški muzej in stalna razstava o življenju in delu 

Franca Postiča. Viničarija Pergarjev Vrh predstavlja turistično zanimivost v kraju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41411 Spominska soba  dr. Romanu Lestniki 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje prostora in promocijo spominske sobe, 

ki predstavlja turistično zanimivost v kraju. V spominski sobi se nahaja medicinska zbirka iz 

prve polovice 20. stoletja – gre za medicinsko opremo, ki jo je pri svojem delu uporabljal dr. 

Roman Lesnika, ki se je rodil na Kriechenbergu pri Sveti Ani. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41412 Postičevi dnevi 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo promocijske prireditve: Postičevih dnevov, ki 

zdaj že tradicionalno potekajo v jesenskem času in sicer zaradi ohranja bogate zgodovine 

vinogradništva pri Sveti Ani in v celotnih Slov. goricah. V sklopu prireditve so organizirani 

različni dogodki: trgatev, prešanje, tematsko predavanje, likovna kolonija in martinovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41413 Kmečka tržnica 370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje kmečke tržnice – osrednjega 

prireditvenega prostora in razgledne ploščadi v kraju. Prostor je namenjen tudi ponudnikom 

lokalnih dobrot in številnim drugim dogodkom, ki se odvijajo v kraju. V znesek je všteta tudi 

letna zavarovalna premija za objekt. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 66.468 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: razvoj turistične infrastrukture, investicije in 

investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti. 

41414 CB Matching tradition (SI - AT) 45.131 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

programom sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Avstrija želimo zagotoviti varstvo, 

spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine. 

Temelj sodelovanja: tradicionalna kulinarika in enologija 

Cilji sodelovanja: 

• Razviti novo turistično ponudbo v obliki blagovne znamke »Sveta Ana«, 

• Povečati privlačnost čezmejnega območja, 

• Okrepiti sodelovanje na področju varovanja naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega 

turizma, 

• Povečati število obiskovalcev na čezmejnem območju. 

Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0001 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dokument identifikacije investicijskega projekta. 

41415 Escape (SI-HU) 6.913 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S Programom  sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Madžarska želimo povečati privlačnost 

območja preko diverzifikacije in čezmejnega povezovanja na področju trajnostnega turizma, 

varovanja kulturne in naravne dediščine ter razvoja skupnih (čezmejnih) turističnih produktov in 

storitev.  

Temelj sodelovanja: drugačnost v preteklosti in sedanjosti 

Cilji sodelovanja: 

• Povečati privlačnost čezmejnega območja, 

• Okrepiti sodelovanje na področju varovanja kulturne dediščine in trajnostnega turizma, 

• Izboljšati dostopnost do kulturne dediščine, 

• Dvigniti lokalno osveščenost o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine, 

• Povečati raznovrstnost ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev, 
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• Razvoj sodobnih komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe. 

Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0002 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dokument identifikacije investicijskega projekta. 

41416 Detox (SI-HR) 4.424 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška je namenjen razvoju trajnostnega, 

varnega in živahnega obmejnega območja, s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, 

mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot in koristi ljudi, ki živijo in delajo ali 

obiskujejo območje. 

Temelj sodelovanja: kulturna dediščina 

Cilji sodelovanja: 

• Varovanje, obnavljanje in ohranjanje registrirane kulturne dediščine manjšega obsega, 

vključno z obveznim razvojem vsebin za pametno uporabo in trajnostno upravljanje dediščine 

(npr. obnova tradicionalnih etnografskih stavb za potrebe lokalnih muzejev, učnih poti, ipd.) 

Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0003 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dokument identifikacije investicijskega projekta. 

41418 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru ukrepa se bo pripravljala investicijska, projektna in druga dokumentacija za morebitne 

prijave na razpise čezmejnega sodelovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezujejo na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 361.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za 

izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varstva okolja. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izboljšanje stanja okolja; izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja; ureditev 

čiščenja odpadnih voda; 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 361.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za 

zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje 

kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba 

obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega 

ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne 

učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za 

doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju 

obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, 

odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih 

virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše 

obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi 

kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 

odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno 

vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe 

nevarnih snovi. Potrebno bo upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in 

zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. 

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 360.000 € 

Opis podprograma 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 

naprav 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave 

Zakon o vodah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zavarovanje vodotokov in podtalnice, 

- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami, 
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- preprečevanja onesnaženosti okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljske standarde na področju odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode ter graditev čistilne naprave. 

41503 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 18.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena storitvam obračuna okoljske dajatve in omrežnine za kanalščino za 

občino, katero izvaja zunanji izvajalec. 

Prav tako se planirajo sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih ČN.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0045 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izgradnjo individualnih malih čistilnih naprav. 

41509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 6.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno upravljanje in tekoče 

vzdrževanje. V ta namen namenimo 6.380 EUR v letu 2018. Znotraj tega so zajeti stroški vode, 

električna energija in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in ČN, vključno z izvedbo manjših 

intervencijskih vzdrževalnih del in posegov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta . 

41510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 300.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 se bo nadaljevala izgradnja 3. faze. Predvidena je poraba v višini 300.000 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0047 

41511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda 32.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovani so stroški  okoljske dajatve in omrežnine za kanalščino. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 
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41512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 4.620 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno upravljanje in tekoče 

vzdrževanje. V ta namen namenimo 4.620 EUR v letu 2018. Znotraj tega so zajeti stroški vode, 

električna energija in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in ČN, vključno z izvedbo 

intervencijskih vzdrževalnih del in posegov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 413.095 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve 

v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski prostorski načrti 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbude stanovanjske gradnje 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 30.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 

urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema za 

gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za 

gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter 

izvajanje in sprotno prilagajanje posameznih programov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske 

opreme ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
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16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16029003 Prostorsko načrtovanje 30.000 € 

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za prostorske dokumente občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, 

ulic in stavb. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema 

posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske 

ureditve. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izvedba in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. 

41610 Prostorski dokumenti občine 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveta Ana je v letu 2004 sprejela obsežnejše spremembe in dopolnitve svojega 

prostorskega plana. Z namenom, da se zagotovijo dodatne površine za potencialne dolgoročne 

razvojne potrebe različnih pravnih in fizičnih oseb in na podlagi zakonskih obvez je občina k 

pričela s pripravo novega prostorskega akta, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju. 

Postopek se je začel s sprejetjem Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Sveta 

Ana, s katerim se je določil način in potek priprave Občinskega prostorskega načrta občine Sveta 

Ana (v nadaljevanju OPN). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-15-0004 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V letošnjem letu bodo izdelane Strokovne podlage za poselitev, v letu 2017  se bo postopek 

nadaljeval in se predvidoma končal v letu 2018 s sprejemom OPN na Občinskem svetu. Po 

izdelanih strokovnih podlagah za poselitev se postopek nadaljuje s pripravo prikaza stanja 

prostora in stališča do pobud, pripravo osnutka, pridobitvijo smernic nosilcev urejanja prostora, 

analizo smernic, pripravo dopolnjenega osnutka, pripravo okoljskega poročila v postopku 

celovite presoje vplivov na okolje, javno razgrnitvijo z javno obravnavo, ureditvijo in proučitvijo 

pripomb, pripravo predloga, pridobitvijo mnenj nosilcev urejanja prostora, ugotovitvijo 

usklajenosti, sprejemom na občinskem svetu in objavo v uradnem glasilu. 

1603 Komunalna dejavnost 27.900 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje 

pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge 

komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode in s 

tem varčevanje potencialni vodnih zalog na tem območju, skrb za naravno okolje kar je 
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povezano tudi z varčevanjem vodnih virov, dolgoročna skrb za zdravje in počutje občanov 

(izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev), dolgoročno znižanje stroškov rednega 

vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov, izboljšanje pogojev za gospodarski in 

turistični razvoj občine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo; zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost 

oskrbe, vodne količine); zmanjšanje izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju in 

s tem posredno varčevanje pitne vode; zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo; 

izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode; odprava tveganj izpostavljenosti 

prebivalstva  pesticidom ali nitratom v pitni vodi; zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s 

pitno vodo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039003  Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039001 Oskrba z vodo 11.200 € 

Opis podprograma 

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno 

mrežo) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in 

izdelkov, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik za določitev 

vodovarstvenega območja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov za zagotavljanje neoporečne pitne vode. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno z hidrantno mrežo). 

41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 11.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so načrtovana sredstva za položitev vodovodnih cevovodov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0007 

16039003 Objekti za rekreacijo 5.200 € 

Opis podprograma 

16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov, gradnja in investicijsko 

vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 
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Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzpostavitev urejenost športnih površin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je možnost koriščenja športnih površin. 

41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 5.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za vzdrževanje športnih igrišč in sredstva za manjša investicijsko 

vzdrževalna dela na igriščih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0065 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

16039004 Praznično urejanje naselij 6.500 € 

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za urejanje okolice, kjer v glavnem gre za prednovoletno okraševanje 

centra. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter 

zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini. 

41617 Prednovoletna okrasitev 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za obešanje in snemanje praznične (božične) javne razsvetljave v naselju 

Sveta Ana in Lokavec. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se na navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti 5.000 € 

41618 Stroški komunalne dejavnosti 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za nakup urbane opreme za ureditev centra Svete Ane in Lokavca ter 

sprehajalnih poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 230.170 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko 

gradnjo, spodbujanje stanovanje gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stanovanj za mlade družine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju izgradnje stanovanj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059001 – Podpora individualni gradnji, 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje, 

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju. 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 230.170 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih 

stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih stanovanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Stanovanjski zakon. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spodbujanje stanovanjske gradnje in s tem zagotoviti stanovanja mladim družinam. 

41611 Spodbujanje stanovanjske gradnje 229.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujemo nakup štirih stanovanj od tega dve stanovanji v sodelovanju Stanovanjskim skladom 

RS  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0067 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Javni razpis in sklenitev pogodbe. 
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16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 620 € 

Opis podprograma 

16059003 Drugi programi na stanovanjem področju: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih 

stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 

zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vlaganja v občinska stanovanja z namenom ohranjanja kvalitete oziroma izboljšanja življenjskih 

pogojev najemnikov občinskih stanovanj. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z letnim programom in razpoložljivimi sredstvi zagotoviti obnove stanovanj in plačilo 

stroškov upravljanja stanovanj. 

41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 620 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje stroške vzdrževanja in upravljanja stanovanj v lasti občine. Občina ima v 

lasti dve stanovanji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Tekoče vzdrževanje občinske lastnine. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna 125.025 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti 

občine) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z 

zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, 

služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč 

(gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s 

stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

občine. Letni kazalec pa  predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi 

zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške 

storitve, i.d.). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
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16069002 Nakup zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 90.000 € 

Opis podprograma 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč 

(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon 

o ohranjanju narave, Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje 

v urejenem okolju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s 

stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine 

za leto 2017. Letni kazalec pa  predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s 

stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, 

odvetniške storitve, i.d.). 

41608 Stroški urejanja zemljišč 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območje zazidalnega  naselja Lokavec zajema 26 stavbnih zemljišč namenjenih gradnji 

samostojnih hiš in grajeno javno dobro namenjeno gradnji prometne ter ostale gospodarske javne 

infrastrukture. Predvidena komunalna oprema zajema: javno razsvetljavo,  ureditev ceste z 

odvodnjavanjem in ureditvijo drenažnega sistema in pločnika ter vodovodno omrežje z 

zagotovitvijo sanitarno pitne vode s hišnimi priključki na parcelo uporabnika. Padavinska in 

komunalna kanalizacija sta na območju že izgrajeni. Komunalna oprema se bo gradila po 

projektu, ki ga je izdela družba Projekta inženering Ptuj d.o.o..  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0069, OB181-07-0070,OB181-07-0081 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. 

16069002 Nakup zemljišč 35.025 € 

Opis podprograma 

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v 

primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih financah, 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Odkupi zemljišč po planu za določene projekte. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uresničiti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. 



 

251 

 

41609 Nakupi zemljišč 35.025 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega 

premoženja občine in sicer za zemljišče  parc. št. 372/2, k.o. Zg. Ščavnica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-07-0071 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 28.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju 

primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne 

programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razvojni program občine 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 - Primarno zdravstvo 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 28.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno 

zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za 

izvajanje mrliško ogledne službe. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 26.000 € 

Opis podprograma 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na 

področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje zakonskih obveznosti 

41703 Prisp.za obvez.zdrva.zav. 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za 

brezposelne osebe, ki jih je v povprečju med 45 in 55 oseb mesečno. Prispevek trenutno znaša 

30,81 EUR/osebo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

17079002 Mrliško ogledna služba 2.000 € 

Opis podprograma 

17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe za umrle osebe s 

stalnim prebivališčem pred smrtjo na območju občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje obveznosti v skladu z zakonskimi določili. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje zakonskih obveznosti. 

41701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov mrliško ogledne službe izvajalcem mrliških ogledov - 

zdravstveni dom Lenart oz. tisti, kjer je oseba nazadnje stanovala. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 93.039 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe 

kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, 

verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo, Nacionalni program športa v Republiki 

Sloveniji, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov 

društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno, 

mladinsko in društveno dejavnost 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 - Programi v kulturi 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

1805 -Šport in prostočasne aktivnosti 

1803 Programi v kulturi 49.732 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, 

založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno 

dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnosti,  zagotoviti pogoje za dejavnost 

in razvoj ljubiteljske kulture 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarke dejavnosti o zagotoviti pogoje za dejavnost 

ljubiteljske kulture. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 26.804 € 

Opis podprograma 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, 

bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti oziroma povišati raven bralne kulture. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljane knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice. 
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41801 Javni zavod - knjižnica Lenart 26.804 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart so zagotovljena sredstva za 

delovanje Knjižnice Lenart glede na število prebivalcev v občini Sveta Ana (Knjižnico Lenart 

financirajo vse občine na območju UE Lenart). V pogodbi so zajeti tudi stroški financiranja 

izposojevalnice (knjižnica) Sveta Ana 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi predloženega finančnega načrta knjižnice. 

18039003 Ljubiteljska kultura 6.593 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za sofinanciranje delovanja kulturnih društev v 

občini in kulturnih prireditev. Prav tako se planirajo sredstva z sofinanciranje programa Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pomoč pri uresničitvi programa kulturnih društev, 

-  s sofinanciranjem kulturnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečati interes za vključevanje v dejavnost kulture. 

41803 Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti, društva 6.593 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Lenart 

in sicer za sofinanciranje udeležb kulturnih društev in kulturnih skupin, ki delujejo v Občini 

Sveta Ana na območnih, regijskih, državnih revijah in prireditvah ter sofinanciranje udeležb 

vodij in članov kulturnih skupin iz Občine Sveta Ana na izobraževalnih oblikah na področju 

ljubiteljske kulture. 

V postavko so vključena tudi sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje javnih 

kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana. Sofinancirajo se vse oblike ustvarjanja, 

posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju: 

• književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske dejavnosti, varstva kulturne 

dediščine, razstavne in knjižne dejavnosti ter založništva,         

• mednarodno kulturno sodelovanje, 

• raziskovalna dejavnost s področja kulture, 

• posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno umetniških 

dogodkov na nekomercialni in neprofitni osnovi. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 6.000 € 

Opis podprograma 

V okviru tega programa se izdaja ali izvaja lokalni radio, lokalni časopis, lokalna televizija ter 

sofinanciranje glasil. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- informiranje občanov in občank. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj vidimo v tem, da imamo možnost s časopisi in radiji se približati občanom in 

občankam. 

41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za izdajo lokalnega časopisa Anine novice, kateri je namenjen 

informiranju občanov o vsakoletnih občinskih razpisih. Časopis izide 1x letno. Brezplačno ga 

prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Strošek zajema tisk in oblikovanje časopisa ter poštne 

stroške. Vsebino Aninih novic pripravi občinska uprava. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41828 Izdaja medobčinskega časopisa 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje izdajanja lokalnega informativnega 

časopisa Ovtarjeve novice, ki ga izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice kot mesečnik in ga 

brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območje UE Lenart, razen na območju Občine 

Cerkvenjak, ki časopisa ne sofinancira. Prispevek občine pokriva stroške tiska in oblikovanja, 

izplačila avtorskih honorarjev, stroške distribucije časopisa ter stroške poštnine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

18039005 Drugi programi v kulturi 10.335 € 

Opis podprograma 

V okviru tega programa se zajeti stroški obratovanja kulturno turističnega centra. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj kulture. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali kulturno dejavnost v občini. 

41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 10.335 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovani obratovalni stroški kulturno turističnega centra Sveta Ana (čistilni 

material, električna energija, gorivo, voda, telefon, tekoče vzdrževanje in zavarovanje). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

V drugem branju proračuna smo znižali sredstva iz postavke Upravljanje in vzdrževanje javnih 

poti in lokalnih ceste v višini 3.535 EUR in jih namenili za nakup avdiovizualne opreme - 

ozvočenje. Ozvočenje bo namenjeno za vse javne prireditve (kulturne, turistične,…). 

Predračunska vrednost opreme je 6.535 EUR. Financiranje se bo izvedlo v letu 2017 in 2018.  

1804 Podpora posebnim skupinam 5.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program v okviru podpore posebnim skupin vključuje sredstva za financiranje društev, 

zvez in organizaciji na podlagi razpisa. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja 

in druženja občanov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000 € 

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin, kot so razna neprofitne organizacije in 

društva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o 

društvih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja 

občanov. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov. 

41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis) 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov 

in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana. V okviru razpisa se sofinancirajo programi in 

projekti društev, zvez, klubov, združenj… ki niso predmet drugih razpisov (kulturnih, 

športnih…), a so v javnem interesu občine ter soustvarjajo in bogatijo kakovost ter pestrost 

življenja v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 38.307 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje 

programov na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter 

odraslih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 

18059001 Programi športa 38.307 € 

Opis podprograma 

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in 

organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, 

strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska 

mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni 

šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje 

športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine 

športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih 

objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter 

odraslih. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih. 

41812 Sofinanciranje programov športa 4.557 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov, ki bodo na javnem 

razpisu kandidirali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sveta 

Ana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta. 

41818 Investicije v športne objekte-športna dvorana 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje športne dvorane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-11-0014 

41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 7.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za obratovalne stroške  in stroške tekočega vzdrževanja objekta športna 

dvorana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

41833 Ureditev športno rekreacijskega centra 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za celostno ureditev športno rekreacijskega centra in s 

tem možnost za številne športne aktivnosti, adrenalinske športe, razvoj športnega turizma ter 

zagotovitev ustreznih športnih površin za potrebe izvajanja športne vzgoje v šoli in vrtcu ter širši 

okolici. 

Cilj projekta je celostno zaključiti športno rekreacijski center pri Sveti Ani: 

 Izgradnja ploščadi z upornim zidom, 

 Izgradnja igrišča za odbojko na mivki, 

 Izgradnja balinarske steze, 

 Izgradnja tenis igrišča, 

 Izgradnja ruskega kegljišča, 

 Izgradnja zip-line vrvi, 

 Ureditev plezalne stene, 

 Nakup športne opreme in rekvizitov. 
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 Dvig ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o zdravem načinu življenja, preživljanju časa 

v naravi, manjši uporabi prevoznih sredstev, 

 vzpodbuditi zdrav in aktiven način življenja ter medgeneracijsko druženje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0008 

19 IZOBRAŽEVANJE 716.984 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 

osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega 

izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa osnovne šole in programa za 

predšolske otroke. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

1906 - Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 591.420 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje 

vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole in programa za 

predšolske otroke. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešno opravljeni programi predšolskega varstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 – Vrtci 

19029001 Vrtci 591.420 € 

Opis podprograma 

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in 

plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja 

in vzdrževanje vrtcev. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o 

oblikovanju cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca. 

41901 Plačila vrtcu 332.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike med plačili staršev in polno 

ekonomsko ceno vrtca za vrtec Sveta Ana in Lokavec.  Prav tako so načrtovana sredstva za 

novoletno obdaritev otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt vrtca. 

41908 Dozidava vrtca Sveta Ana 219.295 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nadaljevanje investicije v izgradnjo dveh igralnici s hodnikom  ter sanitarije občina načrtuje 

219.295 €.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-16-0014 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projektna dokumentacija. 

41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine39.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov drugih vrtcev, v katerih so 

vključeni otroci iz občine Sveta Ana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Trenutno obiskuje 13 otrok vrtec zunaj matične občine 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 82.225 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje 

osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v 

primarnem in sekundarnem izobraževanju. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje 

obveznega in razširjenega programa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 - Osnovno šolstvo 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo 82.225 € 

Opis podprograma 

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih 

šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo 

vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni 

šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o 

izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole. 

41902 OŠ - materialni stroški 64.462 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za zagotavljanje sredstev za materialne stroške v osnovni šoli, ki se šoli 

dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza 

odpadkov, ogrevanja, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v 

mesečnih deležih.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Učenci se v posameznem šolskem letu udeležujejo tudi tekmovanj pri posameznih predmetih. 

Organizirali so šolska in občinska tekmovanja. Na osnovi rezultatov se učenci udeležujejo 

medobčinskih in državnih tekmovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt 
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41904 OŠ - dodatne dejavnosti 5.503 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Varstvo učencev vozačev opravljajo učitelji pred poukom in po končanem pouku. Varstvo 

vozačev je organizirano glede na urnik in šolski prevozov otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 2.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za energetsko spremljanje in poročanje o stroških porabe energentov na 

OŠ in vrtcu. Prav tako se načrtujejo sredstva za nakup računalnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-181-07-0086 

41914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih  osnovne šole 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za manjša investicijsko vzdrževalna dela v šoli, katere bo plačala občina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB181-11-0001 

41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane 4.810 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se stroški, ki se nanaša na koriščenje športne dvorane v času izvajanja pouka za 

osnovno šolo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

1906 Pomoči šolajočim 43.339 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, 

štipendije in študijske pomoči. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, zmanjševati razlike med 

učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega 

zavoda v skladu z veljavno zakonodajo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069004 - Študijske pomoči 
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19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 43.000 € 

Opis podprograma 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa 

šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja 

bivanja v osnovno šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon lokalni 

samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljane sredstev za prevoz učencev v osnovno šolo, zagotavljanje sredstev za prehrano  in 

za šole v naravi učencem, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega 

zavoda v skladu z veljavno zakonodajo. 

41907 Regresiranje prevozov v šolo 43.339 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za zagotavljanje sredstev za plačilo šolskih prevozov za učence v OŠ 

Sveta Ana. Izvajalec javnih prevozov bo izbran peko javnega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

20 SOCIALNO VARSTVO 166.704 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema 

socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: 

družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih 

oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 Varstvo otrok in družine 7.820 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Spodbujanje povečanega števila rojstev in s tem rast prebivalstva. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Postopno povečevanje števila rojstev. Kazalec doseganja ciljev je spremljanje števila rojstev. 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 7.820 € 

Opis podprograma 

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, 

gradnje in vzdrževanje materinskih domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini . 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Postopno povečevanje števila rojstev. 

42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka 5.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za novorojence. 

Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je 150 € . Starši imajo možnost izbire glede 

dodelitve te spodbude in sicer se jim lahko nakaže na njihov TRR, lahko pa se odločijo, da pri 

PBS odprejo hrčkovo hranilno knjižico in se ta spodbuda nakaže na HK. V tem primeru jim PBS 

nakaže dodatnih 30,00 €, kot novemu komitentu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

42003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva  za  plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih občanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

42004 Svetovalni centri v pomoč družini 1.520 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za stroške plačila storitev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Storitev 

centra, se opravi na podlagi napotitve otroka s strani osnovne šole. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 158.884 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje 

programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, 

institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim 

skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, 

mladostnikov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

20049003 - Socialno varstvo starih 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049001 Centri za socialno delo 14.994 € 

Opis podprograma 

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, 

programe za Rome in rejnike...) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje izvajanja nalog CSD Lenart za občane Občine Sveta Ana in izvajanje programov 

CSD Lenart za občane, potrebne socialne pomoči (pomoč družini na domu, pomoč starejšim na 

domu in druge oblike socialne pomoč). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razvijanje programov v okviru CSD Lenart. 

42005 CSD Lenart - socialna oskrba na domu 12.915 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Preko CSD Lenart se izvaja program pomoči družini na domu, v katerega je vključena ena oseba. 

Ta program se izvaja za tri občine: Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana.  Občina je dolžna v 

skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno 

varstvenih storitev izvajati programe pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da 

so deležni pomoči na domu  pri vsakodnevnih opravilih (kuhanje, čiščenje, pospravljanje). Na ta 

način nekatere starejše osebe zaradi te pomoči ostanejo dlje časa doma in ne gredo v domove za 

ostarele, kar bi bil za občino bistveno večji strošek. Ta oblika pomoči ne predstavlja obremenitve 

premoženja upravičencev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

42006 Delovanje CSD Lenart 2.079 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s pogodbo se financirajo naloge CSD Lenart, kot to določa Zakon o socialnem varstvu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 
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20049002 Socialno varstvo invalidov 30.000 € 

Opis podprograma 

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih 

centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva. 

42011 Financiranje družinskih pomočnikov 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za izplačila trem družinskim pomočnikom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

20049003 Socialno varstvo starih 110.000 € 

Opis podprograma 

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih 

zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih. 

42009 Financiranje domskega varstva 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele in 

za plačilo oskrbnine varovancem invalidnih ustanov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 



 

267 

 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.000 € 

Opis podprograma 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne 

ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč 

za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je pomagati materialno ogroženim osebam. 

42010 Pomoč pri uporabi stanovanja 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za izplačilo subvencije za tržno najemnino družini s stalnim 

prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo 

izda CSD Lenart. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.890 € 

Opis podprograma 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami 

(sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za 

pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o humanitarnih organizacijah, Pogodbe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s 

področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno 

prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov in drugih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja 

socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas. 

42007 Sofinanciranje  delovanja OZ RK Lenart 2.890 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za financiranje nalog Območne organizacije RK Lenart, v okviru katere 

deluje KO RK Sveta Ana in Lokavec. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri so določene 

naloge, ki so predmet sofinanciranja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt organizacije. 
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 150 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim 

dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Sklenjena pogodba za najem dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 150 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz 

naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 

financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Čim bolj ugodno financiranje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 150 € 

Opis podprograma 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače 

zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 

odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od 

kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Odplačati najet kredit v predvidenih rokih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti. 

42201 Odplačila zadolževanja 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za odplačilo obresti od dolgoročnega kredita.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 29.610 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za 

odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, 

močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 

bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne 

rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 

proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področje je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev 

za intervencije primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 24.610 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 

nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski 

plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 

človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 

ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti cim 

hitrejšo odpravo posledic. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finance pogoje za cim hitrejše posredovanje in cim 

večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri 

doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za 

odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. 

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna 

sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 

23029001 Rezerva občine 24.610 € 

Opis podprograma 

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah 

oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je 

intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska 

rezerva deluje kot proračunski sklad. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim 

večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri 

doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za 

odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. 

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna 

sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. 

42301 Rezerva za naravne nesreče 24.610 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so načrtovana sredstva za naravne nesreče, ki se izločajo v proračunski sklad za 

naravne nesreče. Porabljajo se v skladu s potrebami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

2303 Splošna proračunska rezervacija 5.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile 

predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih 

ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v 

skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 

odhodkov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 5.000 € 

Opis podprograma 

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljane stabilnosti občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoteno opravljane nalog občine. 

42302 Splošna proračunska rezervacija 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 

zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 

načrtovati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

 

41 REŽIJSKI OBRAT  9 4 . 0 8 3  €  

40613 Stroški dela režijskega obrata 16.282 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za plačo režijskega delavca. 

Načrtovana sredstva so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 

58/2008 – dopolnitve).  

40630 Stroški dela upravnika športne dvorane     16.378 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kot je bilo že omejeno v obrazložitvi proračuna 2017, bo občina od 1.6.2017 zaposlila eno osebo 

za nedoločen čas za opravljanja del in nalog upravnika športne dvorane. Sredstva se zagotovijo 

iz sredstev programa javnih del.   

40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 3.170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se stroški za nemoteno uporabo službenega avtomobila kateri zajemajo: zavarovanje, 

plačilo pristojbine za registracijo vozila, goriva in vzdrževanja. 

40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V režijskem obratu se tekom leta pojavi potreba po zamenjavi opreme/orodja za urejanje okolja 

zato se v letu 2018 načrtujejo sredstva v višini 1.000 €. 

40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 1.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva v višini 1.710 € za službene obleke, telefonske stroške, stroške prevoza 

delavca  in tekoče vzdrževanje opreme. 



 

272 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 43.541 € 

40617 Program javnih del 43.541 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v letu 2018 se načrtujejo sredstva za izvajanje programa javnih del (II. stopnja) na področju 

urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 2.000 € 

41318 Urejanje občinskih cest 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za stroške manjših tekočih vzdrževalnih del na javnih občinskih cestah kot so: krpanje 

udarnih jam, krpanje in saniranje drugih poškodb na cestah, urejanje bankin, čiščenje jarkov ter 

drugih cestnih teles. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000 € 

41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na  postavki se načrtujejo  stroški vzdrževanja pokopališča Sveta Ana in Evangeličanskega 

pokopališča. 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA   

40 OBČINSKA UPRAVA  7 8 . 1 8 6  €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 78.186 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim 

dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Sklenjena pogodba za najem dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 
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2201 Servisiranje javnega dolga 78.186 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz 

naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 

financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Čim bolj ugodno financiranje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 78.186 € 

Opis podprograma 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače 

zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 

odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od 

kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Odplačati najet kredit v predvidenih rokih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti. 

42201 Odplačila zadolževanja 78.186 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita v višini 66.666 €.  

Načrtujemo tudi odplačilo dveh obrokov povratnega dela primerne porabe za sofinanciranje 

investicij v skladu s 56. členom ZIPRS1617 kar znaša 11.520 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne navezuje na projekt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I I .  NAČ RT RA ZVO JNIH  

PRO G RA MO V  
  



 

275 

 

III. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.000 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 15.000 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 15.000 € 

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo 2.000 € 

Namen in cilj 

Namen je zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje 4.000 € 

Namen in cilj 

Namen je zamenjavo dotrajanega fotokopirnega stroja.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema 300 € 

Namen in cilj 

Sredstva se bodo namenila za nakup dotrajanih mobilnih telefonov. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema 2.000 € 

Namen in cilj 

Za nemoteno delo občinske uprave se zagotovijo sredstva v primeru okvare računalnikov. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje 1.000 € 

Namen in cilj 

Namen je zagotoviti sredstva za nakup opreme za čiščenje v režijskem obratu v primeru 

zamenjave dotrajane opreme.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 
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OB181-07-0010 Nakup avdiovizualne opreme 700 € 

Namen in cilj 

Namen je  nemoteno delovanje avdiovizualne opreme v kulturnem domu. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-09-0002 Ureditev občinskih prostorov 3.000 € 

Namen in cilj 

Za potrebe manjših investicijskih del na občinski zgradbi. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 12.656 € 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 12.656 € 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 12.656 € 

OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost 4.200 € 

Namen in cilj 

Sredstva požarne takse se bodo namenila za  investicijsko obnovo gasilskega doma (menjava 

garažnih vrat, menjava oken in vhodnih vrat in izvedba fasade). 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževalna dela v GD 7.000 € 

Namen in cilj 

Namen je obnoviti  gasilskega doma z menjavo garažnih vrat, menjavo oken in vhodnih vrat ter izvedba fasade. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje 1.456 € 

Namen in cilj 

Namen je poraba sredstev za nakup opreme za požarno varnost.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 8.000 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 8.000 € 

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 8.000 € 

OB181-13-0009 Pomoč pri razvoju kmetijstva 8.000 € 

Namen in cilj 

Namen je ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva in s tem preprečevanje zaraščanja kmetijskih 

zemljišč. Načrtujejo se sredstva za ukrepe s področja kmetijstva, ki so predmet razpisa za 

dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 268.000 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 268.000 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 260.000 € 

OB181-07-0019 JP Zg. Ščavnica-Rožengrunt 704-421 20.000 € 

Namen in cilj 

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo 

tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 1.000 m. Investicija 

se bo izvajala  v dveh letih.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 

 

OB181-07-0029 JP Lokavec -Rožengrunt 1 704-631 25.000 € 

Namen in cilj 

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo 

tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 900 m. Investicija se 

bo izvajala v dveh letih.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 

 

OB181-07-0030 JP Žice -Škof-Perko 704-300 20.000 € 

Namen in cilj 

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo 

tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 650 m. Investicija se 

bo izvajala v dveh letih.  
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Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-07-0031 JP Žice - Sp. Ročica 704-280 25.000 € 

Namen in cilj 

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo 

tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 900 m. Investicija se 

bo izvajala v dveh letih.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste, križišča, pločniki) 5.000 € 

Namen in cilj 

Podlaga za izvedbo projektov je ustrezna projektna dokumentacija (PZI, PGD, IP, DIIP, 

IDZ,…). Za izdelavo le-teh je v letu 2018 načrtovan poraba v višini 5.000 € . 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-15-0005 Pločnik Sveta Ana -Zg. Ščavnica 100.000 € 

Namen in cilj 

Že v proračunu za leto 2016 smo planirali sredstva za pričetek izgradnje pločnika. V letu 2018 je 

v ta namen planirana porabo v višini 100.000 EUR.   

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-73020.000 € 

Namen in cilj 

Investicija zajema ureditev križišča na regionalni cesti R3-730 in priključni cesti JP 704 234, 

predvidena je ureditev hodnika za pešce širine 1,5 m, ob desni strani regionalne ceste in 

razširitev že obstoječega pločnika, potrebno bo urediti in dopolniti prometno signalizacijo. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB181-18-0001 JP Sveta Ana - Ruhitel - Kocbek 704-1052 25.000 € 

Namen in cilj 

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo 

tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 250 m. Investicija se 

bo izvajala v dveh letih.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 
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OB181-18-0002 JP Zg. Ščavnica - Irgolič 704-171 20.000 € 

Namen in cilj 

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo 

tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 950 m. Investicija se 

bo izvajala v dveh letih.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 

13029004 Cestna razsvetljava 8.000 € 

OB181-08-0006 Cestna razsvetljava (obnove) 3.000 € 

Namen in cilj 

Tako kot v letu 2018 bomo zamenjali obstoječe, neustrezne svetilke in s tem znižali porabo 

električne energije. Za obnovo javne razsvetljave se načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja) 5.000 € 

Namen in cilj 

Uredila se bo javna razsvetljava pri stanovanjskem bloku. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

14 GOSPODARSTVO 56.468 € 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 56.468 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 56.468 € 

OB181-16-0001 CB Matching tradition (SI-AT) 45.131 € 

Namen in cilj 

Cilji sodelovanja: 

• Razviti novo turistično ponudbo v obliki blagovne znamke »Sveta Ana«, 

• Povečati privlačnost čezmejnega območja, 

• Okrepiti sodelovanje na področju varovanja naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega 

turizma, 

• Povečati število obiskovalcev na čezmejnem območju. 

Stanje projekta 

Končanje. 
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OB181-16-0002 Escape (SI-HU) 6.913 € 

Namen in cilj 

Cilji sodelovanja: 

• Povečati privlačnost čezmejnega območja, 

• Okrepiti sodelovanje na področju varovanja kulturne dediščine in trajnostnega turizma, 

• Izboljšati dostopnost do kulturne dediščine, 

• Dvigniti lokalno osveščenost o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine, 

• Povečati raznovrstnost ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev, 

• Razvoj sodobnih komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe. 

Stanje projekta 

Končanje. 

 

OB181-16-0003 Detox (SI-HR) 4.424 € 

Namen in cilj 

Cilji sodelovanja: 

• Varovanje, obnavljanje in ohranjanje registrirane kulturne dediščine manjšega obsega, 

vključno z obveznim razvojem vsebin za pametno uporabo in trajnostno upravljanje dediščine 

(npr. obnova tradicionalnih etnografskih stavb za potrebe lokalnih muzejev, učnih poti, ipd.) 

Stanje projekta 

Končanje 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 313.500 € 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 313.500 € 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 313.500 € 

OB181-07-0045 Izgradnja malih ČN-sofinanciranje 13.500 € 

Namen in cilj 

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih ČN v višini 12.000 € za leto 

2017. Sredstva se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani300.000 € 

Namen in cilj 

V letu 2018 se bo nadaljevala izgradnja 3. faze. Predvidena je poraba v višini 300.000 EUR.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 402.575 € 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 30.000 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 30.000 € 

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana 30.000 € 

Namen in cilj 

V  letu 2016 bodo izdelane Strokovne podlage za poselitev, v letu 2017  se bo postopek 

nadaljeval in se predvidoma končal v letu 2018 s sprejemom OPN na Občinskem svetu. Po 

izdelanih strokovnih podlagah za poselitev se postopek nadaljuje s pripravo prikaza stanja 

prostora in stališča do pobud, pripravo osnutka, pridobitvijo smernic nosilcev urejanja prostora, 

analizo smernic, pripravo dopolnjenega osnutka, pripravo okoljskega poročila v postopku 

celovite presoje vplivov na okolje, javno razgrnitvijo z javno obravnavo, ureditvijo in proučitvijo 

pripomb, pripravo predloga, pridobitvijo mnenj nosilcev urejanja prostora, ugotovitvijo 

usklajenosti, sprejemom na občinskem svetu in objavo v uradnem glasilu. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

1603 Komunalna dejavnost 13.000 € 

16039001 Oskrba z vodo 10.000 € 

OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastrukture 10.000 € 

Namen in cilj 

Načrtujejo se sredstva za položitev vodovodnih cevovodov.  

Stanje projekta 

Na čakanju. 

16039003 Objekti za rekreacijo 3.000 € 

OB181-07-0065 Vzdrževanje športnih igrišč 3.000 € 

Namen in cilj 

Za namen vzdrževanja igrišča z umetno travo se v letu 2018 namenijo sredstva v višini 3.000 €. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 229.550 € 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 229.550 € 

OB181-07-0067 Večstanovanjska stavba 229.550 € 

Namen in cilj 

Namen je nakup štirih stanovanj v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS.  
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Stanje projekta 

V izvajanju. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna 130.025 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 95.000 € 

OB181-07-0069 Komunalna oprema stavbna zemljišč Sveta Ana30.000 € 

Namen in cilj 

Namen je nadaljnja ureditev občinskih zemljišč s komunalno opremo . 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB181-07-0070 Komunalna oprema stavbna zemljišč Lokavec 50.000 € 

Namen in cilj 

Namen je ureditev komunalne opreme, ki zajema: javno razsvetljavo, ureditev ceste z 

odvodnjavanjem in ureditvijo drenažnega sistema in pločnika ter vodovodno omrežje z 

zagotovitvijo sanitarno pitne vode s hišnimi priključki na parcelo uporabnika. Padavinska in 

komunalna kanalizacija sta na območju že izgrajeni.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB181-07-0081 Geodetske storitve 15.000 € 

Namen in cilj 

Za ureditev mej na občinskih zemljiščih se zagotovijo sredstva za odmero cest in zemljišč. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

16069002 Nakup zemljišč 35.025 € 

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo 35.025 € 

Namen in cilj 

Namen občine je odkup zemljišč na parc. št. 372/2, k.o. Zg. Ščavnica. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 29.535 € 

1803 Programi v kulturi 3.535 € 

18039005 Drugi programi v kulturi 3.535 € 
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OB181-17-0009 Ozvočenje  3.535 € 

Namen in cilj 

Načrtujejo se sredstva za nakup ozvočenja. Ozvočenje bo namenjeno za vse javne prireditve 

(kulturne, turistične,…). Predračunska vrednost opreme je 6.535 EUR. Financiranje se bo 

izvedlo v letu 2017 in 2018. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 26.000 € 

18059001 Programi športa 26.000 € 

OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 1.000 € 

Namen in cilj 

Načrtujejo se sredstva za manjša vzdrževalna dela. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

OB181-16-0008 Ureditev športno rekreacijskega centra 25.000 € 

Namen in cilj 

Cilj projekta je celostno zaključiti športno rekreacijski center pri Sveti Ani: 

 Izgradnja ploščadi z upornim zidom, 

 Izgradnja igrišča za odbojko na mivki, 

 Izgradnja balinarske steze, 

 Izgradnja tenis igrišča, 

 Izgradnja ruskega kegljišča, 

 Izgradnja zip-line vrvi, 

 Ureditev plezalne stene, 

 Nakup športne opreme in rekvizitov. 

 Dvig ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o zdravem načinu življenja, preživljanju časa 

v naravi, manjši uporabi prevoznih sredstev, 

 vzpodbuditi zdrav in aktiven način življenja ter medgeneracijsko druženje. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 
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19 IZOBRAŽEVANJE 224.795 € 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 219.295 € 

19029001 Vrtci 219.295 € 

OB181-16-0014 Dozidava vrtca Sveta Ana 219.295 € 

Namen in cilj 

Namen tega projekta je dograditev dveh igralnic k obstoječem vrtcu, zaradi povečanja potrebe 

vrtca in sicer za dva oddelka s spremljajočimi prostori in povezovalnim hodnikom.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 5.500 € 

19039001 Osnovno šolstvo 5.500 € 

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 1.500 € 

Namen in cilj 

Izboljšanje možnosti izvajanja šolskih aktivnosti, lažji dostop učencem do novih vsebin, novi 

učni pristopi, po programu OŠ in vrtec Sv. Ana. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB181-11-0001 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne 

šole 4.000 € 

Namen in cilj 

Namen je ohraniti objekte v dobrem stanju, zato letno namenimo sredstva za manjše nabave 

opreme, investicijsko vzdrževalna dela (pleskanje, obnova parketa,…), po programu osnovne 

šole. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

20 SOCIALNO VARSTVO 6.000 € 

2002 Varstvo otrok in družine 5.000 € 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 5.000 € 

OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka 5.000 € 

Namen in cilj 

Namen je dodeliti sredstva kot finančna spodbuda za novorojenca in s tem povečati nataliteto v 

občini. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je 150 € . Starši imajo možnost izbire 

glede dodelitve te spodbude in sicer se jim lahko nakaže na njihov TRR, lahko pa se odločijo, da 

pri PBS odprejo hrčkovo hranilno knjižico in se ta spodbuda nakaže na HK. V tem primeru jim 

PBS nakaže dodatnih 30,00 €, kot novemu komitentu. 
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Stanje projekta 

V izvajanju. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.000 € 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.000 € 

OB181-13-0011 Subvencija stanarin 1.000 € 

Namen in cilj 

Namen je subvencionirati tržno najemnino družini s stalnim prebivališčem na našem območju. 

Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo izda CSD Lenart. 

Stanje projekta 

Na čakanju. 

 

Pripravila: 

Občinska uprava 

 


