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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012 
 
 
1. UVOD S PREDLOGOM ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
 
1.1. PRIPRAVA, PREDLAGANJE IN SPREJEMANJE ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2012 
 
 
1.1.1. UVOD 
 
Na podlagi 2. člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 
proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ( Ur. l. RS 12/2001 in 8/07) je 
občina Sveta Ana pripravila zaključni račun proračuna Občine in sicer z naslednjimi 
dokumenti kot: 
 
1. Zaključni račun finančnega načrta z upoštevanjem 96. in 97. člena oziroma 98. 
člena zakona o javnih financah ( Uradni list RS št. 79/1999 in 124/2000 ) in Navodila 
o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov ter 
 
2. Letno poročilo z upoštevanjem 62. člena Zakona o javnih financah ter 21. in 51. 
člena Zakona o računovodstvu ( Uradni list RS 23/1999) in z upoštevanjem določil 
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava ( Uradni list RS 115/2002 s spremembami), v katerem je 
določena vsebina, členitev in oblika sestavnih delov letnega poročila.  
 
Tako morajo ob koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, vsi 
posredni in neposredni uporabniki proračunov pripraviti zaključne račune. Zaključni 
račun občinskega proračuna je akt občine, ki upošteva strukturo proračuna za 
preteklo leto in prikazuje predvidene in realizirane prihode in druge prejemke občine 
ter odhodke in druge izdatke proračuna občine v proračunskem letu, za katerega je 
bil sprejet proračun. V zaključnem računu proračuna občine so tako prikazane tudi 
vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki 
na podlagi veljavne sistemske zakonodaje na področju javnih financ vplivajo na 
dejansko realizacijo proračuna. 
 
Zaključni račun občinskega proračuna (finančnega načrta) sestavljajo: 

� Odlok o zaključnem računu proračuna občne Sveta Ana za leto 2012 
� Splošni del 
� Posebni del 
� Načrt razvojnih programov in 
� Obrazložitve, ki vsebujejo vsebine v skladu z zgoraj navedenim navodilom. 
 

Ena izmed vsebin obrazložitve je tudi Poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o 
doseženih ciljih in rezultatih. Zaključni račun proračuna (finančnega načrta) zajema 
tudi računovodske izkaze (bilanca stanja in priloge k bilanci stanja, izkaz prihodkov in 
odhodkov ter priloge k izkazu prihodkov in odhodkov) ter poslovno letno poročilo. 
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Zaključni račun proračuna je torej zbirni odraz delovanja v posameznem 
proračunskem letu, ki daje zaključno podobo zastavljenih ciljev. 
 
Sestavljanje in predlaganje zaključnih računov proračunov neposrednih uporabnikov 
enotnega kontnega načrta ( državni in občinski proračuni, državni in občinski organi 
in organizacije,ožji deli lokalnih skupnosti…..) so uzakonjeni in predpisani z: 
 

� 96. do 99. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF; Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 97/O1, 30/02, 56/02 in 110/02) in 

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

 
Podlaga za pripravo zaključnega računa proračuna občine so dokumenti, ki jih 
pripravijo neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna. 
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna pri pripravi svojega 
zaključnega računa upoštevajo tudi določbe: 
 

� Zakona o računovodstvu (v nadaljevanju: ZR; Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/2001, 30/2002 in 56/2002-ZJU) in 

� Pravilnika o sestavljanju letnih poročil proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 
134/03,126/04,120/07 in 124/08). 

 
Struktura in vsebina zaključnega računa občinskega proračuna je predpisana z 
Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna. 
 
 
1.1.2. STRUKTURA IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
OBČINE 
 
Po strukturi mora zaključni račun proračuna občine upoštevati strukturo proračuna za 
preteklo leto. To pomeni, da se morajo v zaključnem računa proračuna občine 
upoštevati ekonomska, funkcionalna in institucionalna klasifikacija, ki so bile 
upoštevane v sprejetem oziroma veljavnem proračunu preteklega leta. 
 
Vsebina zaključnega računa proračuna občine je določena z vsebino odloka, 
splošnega dela, posebnega dela in obrazložitev. 
 
Odlok o zaključnem računu proračuna je akt, s katerim se potrdi zaključni račun z 
vsemi njegovimi vsebinami. 
 
Po vsebini je splošni del zaključnega računa sestavljen iz naslednjih izkazov: 

� bilance prihodkov in odhodkov, 
� računa finančnih terjatev in naložb in 
� računa financiranja. 
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1.2.  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012 
 
Vsebino posebnega dela zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani 
finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Pri tem se obvezno 
upošteva institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov, kot je bila 
uporabljena pri sestavi proračuna za posamezno proračunsko leto. 
 
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo: 

� realizacija proračuna preteklega leta, 
� veljavni proračun tekočega leta, 
� realizirani proračun tekočega leta, 
� primerjava med realiziranim proračunom preteklega leta oz. primerjava med 

realiziranim in veljavnim proračunom tekočega leta. 
 

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen: 
 
o Veljavni proračun je sprejeti proračun, ki so mu dodane spremembe proračuna po 
njegovem sprejemu na podlagi določb ZJF oziroma določb odloka, s katerimi je bi 
sprejet občinski proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditve oziroma 
vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen ZJF). 
 
o Realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in 
druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem 
proračunskem letu. 
 
Obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo obrazložitve: 
 

� splošnega dela zaključnega računa proračuna, 
� posebnega dela zaključnega računa proračuna, 
� izvajanja načrta razvojnih programov in 
� podatkov iz bilanc stanja. 

 
Vsebina zaključnega računa proračuna občine Sveta Ana za leto 2012 vsebuje 
naslednje sklope in sicer: 
 
A/  Odlok o zaključnem računu proračuna občine Sveta Ana za leto 2012 
B/  Splošni del 
 - Izkaz bilance prihodkov in odhodkov 
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
 - Izkaz računa financiranja 
 - Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna 
C/  Posebni del 

- Realizirani finančni načrt prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov 
občinskega proračuna  

- Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna- Poslovno 
poročilo s poročilom o doseženih ciljih in rezultatih 

D/   Izvajanje načrta razvojnih programov z obrazložitvijo 
E/ Računovodsko poročilo z obrazložitvijo podatkov iz bilance stanja in poročilo o 

izvedeni inventuri 
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2. PREDOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah ( Ur.l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 
15. člena Statuta občine Sveta Ana (Ur.l. RS št. 39/2010) je občinski svet na __. 
redni seji, dne ______ sprejel  
 
 

ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2012 

 
 

1. člen  
 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2012, ki zajema 
bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. 
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2012 je realiziran v naslednjih 

zneskih: 

 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   
KONTO NAZIV ZNESEK V EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.000.882 
 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.205.382 
 

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.751.826 

700 Davki na dohodek in dobiček            1.647.580 
703 Davki na premoženje                  67.390     
704 Domači davki na blago in storitve                  36.856 

                       
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)               453.556 

     
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                  30.525     
711 Takse in pristojbine                   2.268    
712 Denarne kazni                   714     
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 78.578                    
714 Drugi nedavčni prihodki 341.471                  

     
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 148.653 

 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 36.860 
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721 Prihodki od prodaje zalog                        0       
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega 

premoženja 
 

111.793 
     

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0 
730 Prejete donacije iz domačih virov 5.000 
731 Prejete donacije iz tujine                         0 

      
74 TRANSFERNI PRIHODKI            641.846 

     
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij               195.308     
741 Prejeta sred.iz drž.prorač. iz sred. prorč.EU 446.538 

 
 
 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             2.886.436 
     

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 654.152                 
  

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                197.206 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 31.911                         
402 Izdatki za blago in storitve                402.837    
403 Plačila domačih obresti                  11.698    
409 Rezerve 10.500 

                         
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                616.136 

     
410 Subvencije 4.410                       
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                390.569     
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                38.685     
413 Drugi tekoči domači transferi                182.472 

  
42 INVESTICIJSKI ODHKODKI (420) 1.597.237                       

 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.597.237 

            
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                18.911 

 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 9.406 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

 
9.505 

 
 
 
 
 
                        

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

114.446 
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 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

   
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 
0 

                              
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0                              
751 Prodaja kapitalskih deležev 

 
0 

V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
 DELEŽEV (440+441)                         0 

      
440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev 

 
0 

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

0 

                       
   
 C. RAČUN FINANCIRANJA  

   
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

                        
50 ZADOLŽEVANJE 0 

 
500 Domače zadolževanje 0 

   
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                      

28.452 
       

55 ODPLAČILO DOLGA 28.452 
 

550 Odplačilo domačega dolga 28.452 
 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(III.-IV.+VI.) 

85.994 
 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
 

-28.452 

                               
XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) -114.446 
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XII. SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012 127.553 
   

 
 

3. člen 
 
 

Stanje sredstev na računih proračuna in stanje neporabljenih sredstev proračunske 
rezerve na dan 31. december 2012 se  prenese v leto 2013. 
 
 
 

4. člen 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
Številka: 41009-01/2013 
Datum:  
 
 
 
 
 
 
 
 
        Silvo SLAČEK  
                       Župan  
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3. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2012 
 
 
3.1. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA 
PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU IN 
ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA 
 
Računovodski izkazi: 

� bilance prihodkov in odhodkov 
� računa finančnih terjatev in naložb ter 
� računa financiranja 

so obvezni sestavni del zaključnega računa in so prikazani v tabelarnem pregledu 
(tabela 15).  
 
Podatki so podani v petih preglednih stolpcih in sicer: 

� realizacija proračuna za leto 2012 
� sprejeti ( veljavni) proračun za leto 2012 
� realizacija proračuna za leto 2012 
� indeks realizacija v primerjavi s preteklim letom ter 
� indeks realizacija v primerjavi z veljavnim proračunom. 
 

3.1.1 Pojasnila k bilanci prihodkov in odhodkov 
 
Bilanca prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o planiranih in realiziranih prihodkih 
in odhodkih v preteklem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim 
načrtom za proračun in proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so 
prikazani zneski, ki so nastali kot denarni tok od 1. januarja do 31. decembra 
proračunskega leta. 
  
Podlaga za izkazovanje poslovnih dogodkov je Zakon o računovodstvu, po katerem 
se prihodki in odhodki drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta priznavajo v 
skladu z računovodskim načelom denarnega toka ( plačane realizacije) To načelo 
pomeni da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja: 

� poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma 
odhodkov, je nastal 

� denar je izplačan oziroma prejet. 
 

Šteje se, da je pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov glede prejema oziroma 
izplačila denarja izpolnjen, tudi če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo 
na prihodke oziroma odhodke, poravnane drugače, ne da bi nastal denarni tok. Ta 
določba seveda pomeni, da se prihodek ali odhodek prizna tudi ob poravnavi terjatev 
oziroma obveznosti s pobotom. 
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3.1.1.1. Realizacija prihodkov in drugih prejemkov  
 
A) Javnofinančni prihodki 
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin 
prihodkov, po katerih se v občini načrtuje in spremlja realizacija prihodkov. Prihodki 
so v bilanci prihodkov in odhodkov razčlenjeni na: 
 
• davčne prihodke (skupina 70), 
• nedavčne prihodke (skupina 71), 
• kapitalske prihodke (skupina 72), 
• prejete donacije (skupina 73) in 
• transferne prihodke (skupina 74). 
 
Davčni prihodki, ki so predpisani z zakonodajo. Med navedenimi prihodki so 
najpomembnejši davki na dohodke in dobiček, med katere se razvršča tudi vse vrste 
dohodnin, davki na premoženje ter drugi domači davki na blago in storitve. 
 
Nedavčni prihodki, med katere se razvrščajo prihodki ustvarjeni z udeležbo na 
dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine – v občinskem proračunu 
upravne takse, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni 
prihodki. 
 
Kapitalski prihodki, med katere se razvrščajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, 
ter prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Prejete donacije , za katere je značilno, da se njihov namen razvršča na donacije za 
tekočo in investicijsko porabo ter da so donacije namenske za določeno vrsto 
porabe. 
 
Transferni prihodki med katere se vključujejo prihodki finančne izravnave in drugi 
transferni prihodki iz državnega proračuna. 
 
Z zaključnim računom proračuna Občine Sveta Ana za leto 2012 so realizirani 
prihodki v višini 3.000.881,78 EUR in sicer: 
 
 
Tabela 1. Realizacija prihodkov proračuna 2012 v primerjavi z veljavnim proračunom 
 

PRIHODKI Veljavni 
proračun 

2012 

Realizacija 
2012 

Indeks 
4=3/2 

Struktura 
realizacije 

2012 
1 2 3 4 5 

Davčni prihodki 1.788.034 1.751.826 98,0 58 
Nedavčni prihodki 498.429 453.556 91,0 15 
Kapitalski prihodki 421.508 148.653 35,3 5 
Prejete donacije 5.000 5.000 100 0 
Transferni 
prihodki 

672.148 641.846 95,5 22 

SKUPAJ 3.385.120 3.000.881 88,6 100,00 
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Graf 1 :Primerjava med veljavnim planom in realiziranimi prihodki 2012 
 

 
 
 
Tabela 2 : Sestava prihodkov po vrstah v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 
 
 Naziv ZR DELEŽ ZR DELEŽ INDEKS 
  2011  2012  2012/2011 
7 PRIHODKI IN DRUGI 

PREJEMKI 
2.794.030 100 3.000.881 100 108 

       
70 Davčni prihodki 1.712.548 62 1.751.826 58 103 
71 Nedavčni prihodki 164.748 6 453.556 15 276 
72 Kapitalski prihodki 430.870 15 148.653 5 35 
73 Prejete donacije 0 0 5.000 0  
74 Transferni prihodki 485.864 17 641.846 22 133 
       

 
 
Graf 2: Prikaz deležev po vrstah prihodkov v letu 2012 
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1. Davčni prihodki ( 70 ) 
 
Davčni prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 1.751.826 EUR in v strukturi 
prihodkov predstavljajo 58 %. V primerjavi z letom 2011 so se povečali za 2 %. 
 
Davčne prihodke sestavljajo vse vrste davkov, kot so : davki na dohodek in dobiček 
(dohodnina, davek na dobiček, drugi davki na dohodek), davki na premoženje (davki 
na nepremičnine, premičnine, dediščine in darila) in domači davki na blago in 
storitve. 
  

• Davki na dohodek in dobiček ( 700 ) 
 

7000 – Dohodnina 
 
Za financiranje nalog občin po ustavi in zakonih pripada občinam prihodek iz naslova 
dohodnine, kot odstopljenega vira države, ki se je v primerjavi s prejšnjo zakonodajo, 
kjer je dobila občina delež 35 % dohodnine, po posameznih občinah razporedila v 
razmerju med odmerjeno dohodnino zavezancev, ki imajo stalno prebivališče v 
posamezni občini in odmerjeno dohodnino v državi. 
 
Dohodnina je po strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov. V celotni 
strukturi prihodkov predstavlja 55 % vseh prihodkov proračuna leta 2012. Prihodki iz 
tega vira so bili v letu 2012 realizirani v višini 1.647.580 EUR . 
Dohodnina je obvezna dajatev, tako kot vsi davčni in nedavčni prihodki, ki so z 
zakoni in drugimi predpisi predpisani kot splošno obvezni. Davki so obvezna, z 
zakonom naložena plačila, ki jih pobirajo države in občine predvsem zaradi 
zagotovitve sredstev za kritje splošnih družbenih potreb. 
 

• Davki na premoženje ( 703 ) 
 
Davki na premoženje so realizirani v višini 67.390 EUR. V primerjavi z letom 2011 so 
se ti povečali za 28 % a kljub temu predstavljajo manjši del v strukturi vseh 
prihodkov. 

 

Med te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila 
ter na promet nepremičnin in finančno premoženje. Nominalno so najpomembnejši 
prihodki v okviru navedenih prihodkov prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. 
 

• Domači davki na blago in storitve ( 704 ) 
 

Domači davki na blago in storitve so bili v letu 2012 realizirani v višini 36.856 EUR in 
ostajajo na enaki ravni kot leto poprej. To podskupino sestavljajo davki na posebne 
storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. 
Med davke na posebne storitve spada davek na dobitke od iger na srečo – konto 
7044. V letu 2012 je bil navedeni davek realiziran v višini 1.104 EUR. 
 

Davki na uporabo blaga in storitev – konto 7047 so realizirani v višini 35.752 EUR 
oziroma so se zmanjšali v primerjavi z letom 2011 za 15 %. Med navedene davke se 
razvršča: 
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� Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih voda 

(državna taksa), ki se nanaša na akontativno določena sredstva v letu 2012. 
Tudi v letu 2012 je zavezanec JP Nigrad akontacije sredstev iz naslova takse 
prenakazoval v občinski proračun. Prenakazana je bila z odločbo predpisana 
taksa ne glede na to, ali je bila tudi izterjana ali ne. Skupaj nakazana sredstva 
so tako znašala 33.752 EUR.  

� Priključne takse - zmogljivost, ki jih občini nakazuje javno podjetje Mariborski 
vodovod, na podlagi izstavljenih in plačanih obračunov  za porabljeno vodo. 
Od meseca marca 2011 dalje, se ta sredstva niso več nakazovala, kajti 
namenila so se za pokrivanje investicije na vodovodnem omrežju Zg. Ročica – 
Žerjavci. 

� V tej skupini je tudi Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov  in se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
komunalnih odpadkov ali odpadkov, ki niso komunalni, na odlagališču za 
inertne, nenevarne ali nevarne odpadke. Način obračunavanja, plačevanja, 
zavezanci, plačniki in prejemniki okoljske dajatve so odvisni od vrste 
odlagališča, na katerem so odpadki odloženi. Realizacija teh prihodkov je 
1.743 EUR. 

 
 

2. Nedavčni prihodki ( 71 ) 
 

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku, takse in 
pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni 
prihodki. Skupaj so bili v letu 2012 realizirani v višini 453.556 EUR. 
 

 

• Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710 ) 
 

To podskupino predstavljajo prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno 
so bili realizirani v višini 30.524 EUR. 
Prihodki od obresti so v primerjavi z letom 2011 nižji in so realizirane v višini 698 
EUR. Nanašajo pa se na obresti od vezanih depozitov, obresti od sredstev na 
vpogled. 
Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, zakupnine in koncesije. 
Prihodki od najemnin zajemajo najemnine za poslovne prostore, stanovanja in 
športno dvorano. V letu 2012 je občina prejela 7.950 EUR sredstev za najem 
poslovnih prostorov in 5.571 EUR za najem športne dvorane. Občina je imela v letu 
2012 oddano v najem tri stanovanja do meseca marca, kasneje je občina eno 
stanovanje prodala. Najemnina za stanovanja je bila poravnana v višini 3.728 EUR. 
Za najem zemljišča v Žicah, kjer obratuje kompostarna podjetja Saubermacher je 
občina zbrala 9.882 EUR. V letu 2012 so bile zaračunane tudi zakupnine za 
kmetijska zemljišča, katerih realizacija je dosegla 230 EUR.  Prihodki od podeljenih 
koncesij so odvisni od opravljanja dejavnosti. V letu 2012 se je realizacija 
koncesijskih dajatev izvedla za dajatve za gospodarjenje z divjadjo in je bila 
realizirana v višini 2.465 EUR. 
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• Upravne takse in pristojbine ( 711 ) 
 
V to skupino spadajo upravne takse, ki so bile realizirane v višini 2.269 EUR. Takse 
se plačujejo za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri 
upravnih organih. 
 

• Globe in druge denarne kazni ( 712 ) 
 

Kadar investitor nedovoljeno poseže v prostor, je dolžan plačati nadomestilo za degradacijo 
in uzurpacijo prostora, ki se razporeja v državni in občinski proračun. Nadomestilo je bilo 
realizirano v višini 713 EUR.   
 

• Prihodki od prodaje blaga in storitev ( 713 ) 
 
V tej podskupini se izkazujejo prihodki uprave, ki jih le ta doseže s svojo dejavnostjo. 
Ti prihodki so realizirani v višini 78.578 EUR in zajemajo prihodke od zaračunanih 
stroškov za vzdrževanje pokopališča v višini 15.398 EUR, ter prihodke od 
zaračunane višina plačila staršev vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec Sveta Ana imajo 
pa stalno prebivališče v drugi občini, ti prihodki znašajo 63.180 EUR. 
 

• Drugi nedavčni prihodki ( 714 ) 
 
Ti prihodki so bili v letu 2012 realizirani v skupni višini 341.471 EUR. 
 
V okvir nedavčnih prihodkov spada tudi komunalni prispevek, ki je v letu 2012 
realiziran v višini 16.553 EUR in je v primerjavi z letom 2011 enak. Plača ga 
zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja. Komunalni prispevek pomeni plačilo 
sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnih zemljišč in pripada občini, v kateri 
se zemljišče nahaja. V letu 2012 je občina v mesecu decembru izdala odločbo 
podjetju Diplomat  v višini 25.649 EUR za komunalni prispevek v industrijski coni. 
Prispevek bo podjetje poravnalo v letu 2013. 
 
Naslednji pomemben vir nedavčnih prihodkov so drugi nedavčni prihodki , kateri so 
prihodki za prispevke družinskega pomočnika in prihodki od refundacij za izvajanje 
javnih del. V letu 2012 je realizacija teh prihodkov znašala 23.912 EUR. 
Na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih, je 
občina dobila vrnjeno plačano odškodnino zaradi sprememb namembnosti kmetijskih 
zemljišč, katero je morala poravnati za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja. Višina 
vračila je znašala 21.658 EUR:  
  
V letu 2012 je Občina Sveta Ana vnovčila bančno garancijo pri NLB, za odpravo 
napak v garancijskem času za objekt športna dvorana in vrtec, v višini 241.211 EUR. 
Občina bo na podlagi javnega razpisa izbrala izvajalca za izvedbo odprav napak in s 
sredstvi pokrila investicijo.   
 
3. Kapitalski prihodki ( 72 ) 
 
Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev (zgradbe, 
prostori, oprema) ter prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih 
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sredstev. Realizacija na teh kontih je 148.653 EUR. Občina je v letu 2012 prodala 
stanovanje na lokaciji Kremberk 37. Za stanovanje je občina prejela 36.860 EUR.  
 
Občina je na razpisu prodala stavbno zemljišče v industrijski coni: 

� parc. št. 497/8, k.o. Žice v izmeri 4.275 m2 in  
� parc. št. 497/11, k.o. Žice v izmeri 6.311 m2  . 

Za prvo parcelo je kupec odštel 94.892,72 EUR. Za drugo parcelo je kupec poravnal 
v mesecu oktobru 2012 varščino v višini 13.858,33 EUR , v mesecu januarju 2013 pa 
še ostali znesek 139.515,03 EUR. 
 
Na podlagi prodajne pogodbe je občina prodala še: 

� parc.št. 573/5, k.o. Žice v izmeri 461 m2 v višini 1.751,80 EUR in  
� parc. št. 111/10, k.o. Zg. Ročica  v izmeri 192 m2 v višini 1.290,00 EUR. 

 
  
4. Prejete donacije (73) 
 
V letu 2012 je občina prejela donacijo domače pravne osebe v višini 5.000 EUR. 
 
5. Transferni prihodki ( 74 ) 
 

• Prejeta sredstva iz državnega proračuna ( 7400) 
 
Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki jih je Občina Sveta Ana prejela iz 
državnega proračuna ne glede za kakšen namen. Realizacija teh sredstev je v 
posameznih letih lahko zelo različna, saj so sredstva namenjena za sofinanciranje 
določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država zelo odvisne tudi 
od uspešnosti prijave na razpis in od zagotovitve sredstev v občinskem proračunu za 
posamezni projekt. 
Transferni prihodki predstavljajo v občinskem proračunu v letu 2012 12 % vseh 
razpoložljivih sredstev. 
 
V letu 2012 je občina preko posameznih ministrstev in agencij prejela sredstva na 
naslednjih področjih : 
 

• Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti – finančna izravnava v višini 
33.594 EUR, 

• Sredstva iz naslova strukturnih skladov za regionalne razvojne programe 
145.748 EUR, 

• Sredstva požarnega sklada 4.548 EUR, 
• Za financiranje skupne javne uprave po 26. členu ZFO 793 EUR, 
• Dodatna sredstva za financiranje družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz 

proračuna nad 0,35 % primerne porabe, v višini 10.540 EUR, 
• Sredstva za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naselju 

Lokavec« 313.023 EU, 
• Sredstva za izvedbo projekta »Ureditev vaškega jedra Lokavec « v višini 

133.515 EUR. 
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3.1.1.2 Realizacija odhodkov in drugih izdatkov 
 
Javnofinančni odhodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo štiri osnovne skupine 
odhodkov, po katerih se v občini načrtuje in spremlja realizacija odhodkov. Odhodki 
so v bilanci prihodkov in odhodkov razčlenjeni na: 
 

• tekoče odhodke (skupina 40), 
• tekoče transfere (skupina 41), 
• investicijske odhodke (skupina 42) in 
• investicijske transfere (skupina 43). 

 
 

Vsi odhodki leta 2012 znašajo 2.886.435 EUR in so v primerjavi s sprejetim in 
veljavnim proračunom manjši za 14 %. V primerjavi z letom 2012 so se povečali za 
1,3 %. 
 
 
Tabela 3 : Primerjava realiziranih odhodkov leta 2012 s sprejetim oziroma veljavnim 
planom 2012 
 

 
ODHODKI 

Veljavni 
proračun 

2012 

 
Realizacija 

2012 

 
Indeks 
4=3/2 

delež 
realizacije 

2012 
1 2 3 4 5 

Tekoči odhodki 805.910 654.152 81 22 

Tekoči transferi 647.872 616.135 95 21 

Investicijski odhodki 1.887.148 1.598.130 85 55 

Investicijski transferi 20.411 18.911 93 0,6 

SKUPAJ 3.361.341 2.887.328 86 100 

 

 

Graf 3:Primerjava med veljavnim planom in realiziranimi odhodki v letu 2012 
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V primerjavi z letom 2011 pa se odhodki gibljejo v naslednjih višinah in deležih, ki jih 
prikazuje spodnja tabela. 
 

 

Tabela 4 : Odhodki proračuna v letu 2012 s primerjavo v letu 2011 
 
 Naziv ZR 

2011 
DELEŽ ZR 

2012 
DELEŽ INDEKS 

2012/2011 
4 ODHODKI IN DRUGI 

IZDATKI 
2.849.531 100 2.887.328 100 102 

       
40 Tekoči odhodki 628.196 22 654.152 22 105 
41 Tekoči transferi 560.646 19,7 616.135 21 110 
42 Investicijski dohodki 1.611.792 56,5 1.598.130 55 99,16 
43 Investicijski transferi 48.897 1,8 18.911 0,6 39 
 
 
Graf 4 : Realizirani odhodki v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 
 

 
 
 
1. Tekoči odhodki ( 40 ) 
 
Med tekoče odhodke se razvrščajo stroški povezani z izplačilom plač in drugih 
prejemkov zaposlenim s prispevki in davki delodajalcev, izdatki za blago in storitve, 
plačila obresti ter rezerve proračuna – tekoča rezerva in rezerva za naravne nesreče. 
Višina sredstev za pokrivanje tekočih odhodkov je v letu 2012 znašala 654.153 EUR 
kar je za 4% več  kot je bila poraba v letu 2011 . V okviru tekočih odhodkov se je za 
plače s prispevki in davki zaposlenim in javnim delavcem namenilo 197.206 EUR.  V 
primerjavi z letom 2011 so se sredstva za plače in druge izdatke povečali za 8 % 
predvsem zaradi zaposlitve 4 javnih delavcev. Do zmanjšanja mase plač pri 
zaposlenih v občinski upravi in županu pa prihaja zaradi sprejetja ZUJF in odhoda 
ene delavke na porodniški dopust. 
 
Pri izdatkih za blago in storitve se v letu 2012 izkazuje v primerjavi z letom 2011 
povečanje za 6 %. Povečanje je posledica izvajanje projekta: » Stalna razstava o 
delu in življenju Franca Postiča« , vrednost projekta je znašala 20.440,00 EUR. 
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Realizacija pri odhodkih za plačilo obresti je v letu 2012 znašala 11.698 EUR. Občina 
je izvrševala plačila obresti dolgoročnih kreditov v višini 8.232 EUR. Za likvidnost 
proračuna je občina v mesecu marcu in v mesecu juliju najela kratkoročna kredita, za 
katere je poravnala 3.466 EUR obresti.  
 
V skladu z zakonom in odlokom je občina opravila izločitev sredstev v proračunsko 
rezervo v višini 10.500,00 EUR. Višina proračunske rezerve na dan 31.12.2012 tako 
znaša 22.065,73 EUR in se prenaša v proračunsko leto 2013. 
Pregled proračunske rezerve v obdobju od 01.01.2012 do 31.12.2012 
 

I. Stanje rezerve na dan 01.01.2012    3.204,52 
II. Prenos sredstev iz rednega računa 03.01.2012 8.361,21 
III. Oblikovanje rezerve v letu 2012             10.500,00 

-------------- 
SKUPAJ                 22.065,73  
 
    IV. Poraba sredstev rezerve od 01.01. do 31.12.2012         0,00 
 

2. Tekoči transferi ( 41) 
 

Tekoči transferi, kot so subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, 
neprofitnim organizacijam in ustanovam ter drugi domači tekoči transferi, med 
katerimi so najpomembnejši transferi v javne zavode kot so vrtci, šole in drugi 
izvajalci javnih služb so v letu 2012 dosegli realizacijo v višini 616.135 EUR, kar 
predstavlja 9 % več sredstev kot v letu 2011. Največji delež transfernih odhodkov – 
63 % predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so v letu 2012 
realizirani v višini 390.570 EUR. Med navedene transfere se uvršča plačilo razlike 
med ceno programov v vrtcih, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v 
domovih in drugi transferi posameznikom.  
 
3. Investicijski odhodki ( 42 ) 
 

Med te se razvrščajo odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev - naložb 
vključno z investicijskim vzdrževanjem in obnovami, nakupi zemljišč ter projekti in 
dokumentacija. Delež investicijskih odhodkov v skupnih odhodkih proračuna se je v 
primerjavi z letom 2011 zmanjšal, vendar še zmeraj predstavlja največji delež in to 
kar 55,3 % celotnega proračuna, kar pa znaša 1.597.236 EUR. V letu 2012 je občina 
izvajala 2 projekta, ki sta bila sofinancirana iz regionalnih sredstev evropskih skladov. 
 
4. Investicijski transferi ( 43 ) 
 
Investicijski transferi so sredstva, ki so dana neprofitnim organizacijam ter javnim 
zavodom in javnim gospodarskim zavodom kot sredstva, s katerimi se sofinancirajo 
investicije in investicijsko vzdrževanje v navedenih organizacijah. 
 

Investicijski transferi so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšali za 62 % in so 
realizirani v višini 18.911 EUR. Sredstva so bila porabljena kot investicijski transferi 
pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (neprofitnim 
organizacijam) v višini 9.406 EUR, ter kot investicijski transferi proračunskim 
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uporabnikom v višini 9.505 EUR, kamor se razvrščajo sredstva, ki so bila namenjena 
in porabljena pri občinah in javnih zavodih. 
 
Ob zgoraj navedenem pa je pomembna ugotovitev, da je občina v letu 2012 
namenila za investicije (investicijske odhodke in investicijske transfere) še 
vedno največji delež proračunskih sredstev in sicer 56%. Ugotavlja se, da je to 
zelo visok delež ob pokrivanju vseh zakonskih obveznostih, ki pa se iz leta v leto 
zmanjšuje, kar pa je posledica vsesplošne gospodarske krize in primanjkovanja 
sredstev. Kljub vsemu lahko rečemo, da navedeni podatki kažejo na razvojno 
naravnane programe občine.  
 
Iz bilance prihodkov in odhodkov občine za leto 2012 je razvidno, da znaša presežek 
prihodkov nad odhodki 114.446 EUR. 
 
 

3.1.2. Pojasnila k računu finančnih terjatev in naložb 
 
Račun finančnih terjatev in naložb vsebuje podatke prejetih vračilih danih posojil in 
prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. 
 

• Prejeta vračila danih posojil ( 75 ) 
 

V poslovnih knjigah so izkazani vsi zneski denarnih sredstev od prodaje drugih 
kapitalskih deležev doma in v tujini. V letu 2012 občina ni prejela sredstev od prodaje 
kapitalskega deleža. 
 

• Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev ( 44 ) 
 

V letu 2012 občina ni imela povečanja kapitalskih deležev oziroma ni namenila 
proračunskih sredstev za posojila. 
 
3.1.3. Pojasnila k računu financiranja 
 
Občina Sveta Ana se v letu 2012 ni zadolževala. Tako je bilo realizirano le odplačilo 
domačega dolgoročnega kredita v višini 28.452 EUR najetega pri poslovnih bankah. 

 

3.1.4. Stanje sredstev na računih 
 
Sprememba stanja sredstev na računu na dan 31.12.2012 pomeni povečanje 
sredstev na računu v višini 85.994 EUR,  in se prenesejo kot nerazporejena sredstva 
v leto 2013. Z rebalansom bodo ta sredstva porazdeljena na odhodke.  
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4. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE 
SVETA ANA ZA LETO 2012 
 
4.1. Uvod 
 
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi vsi 
posredni in neposredni uporabniki proračunov pripraviti zaključne račune. Zaključni 
račun predstavljajo prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov 
ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil 
sprejet proračun. V zaključnem računu proračuna občine so tako prikazane tudi vse 
spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na 
podlagi veljavne sistemske zakonodaje na področju javnih financ vplivajo na 
dejansko realizacijo proračuna. 
 
4.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
neposrednega uporabnika 
 
Pri izdelavi računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna občine Sveta Ana v 
letu 2012 so bili upoštevani naslednji predpisi: 

� Zakon o javnih financah 
� Zakon o računovodstvu 
� Zakon o financiranju občin 
� Zakon o izvrševanju proračuna ( ZIPRO) 
� Uredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 

občinskih proračunov 
� Odredba o merjenju in razčlenjevanj prihodkov in odhodkov pravnih oseb 

javnega prava , 
� Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava 
� Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 

javnega prava 
� Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava 
� Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izrazov ter pojasnili k 

izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
� Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih 
in posrednih uporabnikov proračuna 

� Slovenski računovodski standardi, ki niso v nasprotju z Zakonom o 
računovodstvu, 

� Drugi predpisi, pravila in navodila Ministrstva za finance ter drugi državni 
predpisi, 

� Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2012 ter 
� Odlok o rebalansu proračunu občine Seta Ana za leto 2012 
 

V posebnem delu zaključnega računa so izdatki proračunskih uporabnikov prikazani 
na dva načina in sicer: 

� po področjih proračunske porabe z glavnimi programi, podprogrami in 
proračunskimi postavkami ter 

� po ekonomskih namenih 
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V skladu z zgoraj navedenim je pripravljeno »Poslovno poročilo občine Sveta Ana« 
po področjih proračunske postavke, programih, podprogramih oziroma po 
proračunskih postavkah, ki so najpomembnejše postavke pri pripravi proračuna. 
 
Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju 
»podkonta«. Glavni namen planiranja na nivoju kontov oziroma podkontov je v tem, 
da se lahko na podlagi tako natančne členitve izdatkov zelo podrobno določa obseg 
sredstev, ki je predviden za določeni namen. 
Vsakemu finančnemu načrtu proračunskega uporabnika sledi natančna obrazložitev 
izdatkov po področjih proračunske porabe z glavnimi programi in podprogrami po 
proračunskih postavkah, ki so najmanjša enota v členitvi proračuna, če izvzamemo 
ekonomsko klasifikacijo, ki je znotraj proračunskih postavk v obliki štirimestnih 
kontov. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v večini 
primerov že sam naziv konta zelo natančno opredeljuje, za katere izdatke je 
namenjen. Zato se v posebnem delu zaključnega računa proračuna osredotočamo 
na proračunske postavke , saj sami konti že natančno določajo, za kateri namen se 
izdatki uporabljajo. 
 
Skladno z zakonom o javnih financah in Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava zajema 
obrazložitev posebnega dela zaključnega računa, obrazložitve realizacije finančnih 
načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov katere sestavljajo: 

� poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega 
uporabnika (obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna) ter 

� poslovno poročilo ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
neposrednega uporabnika proračuna. 

 
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika 
zajema obrazložitev same realizacije finančnega načrta z obrazložitvijo posameznih 
vrst izdatkov in odstopanj pri njihovi realizaciji v primerjavi z izdatki iz sprejetega 
oziroma veljavnega finančnega načrta- Poročilo o realizaciji finančnega načrta 
neposrednega uporabnika tako zajema : 

� obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta po 
proračunskih postavkah znotraj programov oziroma podprogramov 

� obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančni 
načrtom 

� obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu z Zakonom o 
javnih financah 

� obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt 
neposrednega uporabnika 

� obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu z ZJF. 
 

V poročilu o realizaciji finančnega načrta je prikazana realizacija odhodkov proračuna 
v primerjavi s sprejetim planom za leto 2012 in veljavnim planom za leto 2012, ki 
upošteva prerazporeditve znotraj proračunskih postavk oziroma prerazporeditve v 
skladu s sprejetim odlokom o proračunu Občine za leto 2012 in Zakonom o javnih 
financah. 
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika proračuna, ki vključuje poročilo o 
doseženih ciljih in rezultatih je del obrazložitve zaključnega računa proračuna in del 
letnega poročila. Vsebino poslovnega poročila, ki prikazuje probleme in dosežke v 
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proučevanem obdobju določi uporabnik enotnega kontnega načrta. Pri tem mora 
izhajati iz obrazložitve svojega finančnega načrta ( programa dela )  
 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je sestavljeno iz: 

� Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
neposrednega proračunskega uporabnika 

� Dolgoročnih ciljev neposrednega proračunskega uporabnika 
� Letnih ciljev proračunskega uporabnika, ki so zastavljeni v posameznih letnih 

finančnih načrtih. Ti letni cilji so zastavljeni v okviru programov oziroma 
podprogramov proračuna.  

� Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji 
iz poročila preteklega leta ali več let 

� Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
� Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
� Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili 

doseženi in 
� Oceno učinkov poslovanja na druga področja 

 

4.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika – 
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna z poročilom o 
izvedbi programov, dejavnosti in projektov v letu 2012 
 
4.2.1. Prihodki 
 
Skupna razpoložljiva sredstva za neposredne proračunske uporabnike – župana, 
občinski svet, nadzorni odbor in občinsko upravo so bila načrtovana skupaj s sredstvi 
iz preteklih let v višini 3.385.119,85 EUR. 
 
Realizacija skupnih prihodkov, s sredstvi iz preteklih let, je bila v letu 2012 dosežena 
v višini 3.000.881,78 kar predstavlja 88,7 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila 
pridobljena iz naslednjih virov: 
 
Tabela št. 5: Pregled in struktura prihodkov v letih  2009, 2010, 2011 in 2012 
 

PRIHODKI 2009 Delež 2010 Delež 2011 Delež 2012 Delež 
Prihodki za 
pokrivanje 
primerne porabe 

1.652.777 41,5 1.704.640 56,4 1.712.088 59,4 1.681.174 55,9 

Prihodki na 
podlagi javnih 
razpisov in 
kreditov 

2.042.170 51,3 724.428 23,9 391.341 13,6 608.252 20,3 

Namenski in drugi 
prihodki proračuna 

246.905 6,3 338.157 11,2 690.600 23,9 711.455 23,6 

Preneseni prihodki 
iz preteklega leta 

39.272 0,9 255.001 8,4 85.010 3,1 5.070 0,2 

SKUPAJ 
SREDSTVA 
PRORAČUNA 

3.981.124 100 3.022.226 100 2.879.039 100 3.005.951 100 
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Graf 5: Pregled prihodkov po namenih in letih (2009 – 2012) 
 

 
 

 

 

Zgornja tabela prikazuje višino realiziranih prihodkov proračuna v letu 2009, 2010, 
2011 in 2012 ter doseženo strukturo realiziranih sredstev po virih. Podatki iz tabele in 
grafikona prikazujejo deleže sredstev, s katerimi je občina razpolagala v letu 2009, 
2010, 2011 in 2012 po virih. Delež sredstev pridobljenih iz naslova javnih razpisov v 
letu 2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečal, kljub vsemu še vedno lahko 
ugotavljamo, da je bila občina uspešna pri kandidiranju na javne razpise in da je iz 
navedenega vira prejela kar 446.538 EUR namenskih sredstev. Če analiziramo 
pridobljena sredstva v prikazanem štiriletnem obdobju ( 2009- 2012) z zagotovostjo 
lahko zapišemo, da je občina v tem obdobju prejela velik delež , kar 29,2 % vseh 
sredstev proračunov v teh letih, kar znaša v nominalnem znesku 3,7 mio EUR. Višino 
ter deleže vseh razpoložljivih sredstev po virih v tem štiriletnem obdobju nam 
natančno prikazujeta spodnja tabela in graf. 
 
 

Tabela št. 6: Pregled in struktura skupnih prihodkov v obdobju 2009-2012 
 

 

PRIHODKI 2009-2012 delež 
Prihodki za pokrivanje primerne porabe 6.750.679 52,3 
Prihodki na podlagi javnih razpisov in 
kreditov 

3.766.191 29,2 

Namenski in drugi prihodki proračuna 1.987.117 15,4 
Preneseni prihodki iz preteklega leta 384.353 3,1 
SKUPAJ SREDSTVA PRORAČUNA 12.888.340 100 
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Graf 6: Prikaz deležev posameznih prihodkov v obdobju 2009-2012 
 

 
 

 
 
Realizacija prihodkov 
 
Na realizacijo nekaterih prihodkov proračuna Občina nima neposrednega vpliva, ker 
so predpisani in predvideni s strani države, oz. gre za prihodke, katerih realizacija je 
odvisna od plačil posameznih vrst dajatev. To pa so : 
 
A/ Prihodki primerne porabe 
- del lastnih davčnih prihodkov občine 
- dohodnina – odstopljeni vir občinam 
- transferni prihodki-finančna izravnava 
 

Preostale prihodke pa delimo na: 
 

B/ Prihodki na podlagi javnih razpisov in kreditov 
 
C/ Namenski in drugi prihodki proračuna 
 
 
Prihodki primerne porabe 
 
Prihodki primerne porabe so prihodki ki jih določa Zakona o financiranju občin in 
pomenijo sredstva s katerimi naj bi občina zagotovila izvajanje zakonskih in ustavnih 
nalog. Primerna poraba na prebivalca je bila za leto 2012 določena z Zakonom o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in jo je izračunalo Ministrstvo 
za finance. Skupni prihodki primerne porabe se zagotavljajo iz: 

� lastnih davčnih virov občine, 
� dohodnine kot odstopljenega vira občini ki se občini nakazuje sorazmerno 

tedensko na podlagi predhodnih izračunov Ministrstva in 
� finančne izravnave, ki v skladu s sedaj veljavno zakonodajo predstavlja le 

manjši delež sredstev. 
Finančna izravnava se je dodelila in nakazovala Občini, ki z lastnimi prihodki ni 
mogla zagotoviti pokritja svoje primerne porabe. V letu 2012 je občina Sveta Ana 
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prejema finančno izravnavo samo do meseca junija, po sprejetju ZUJF  pa se je 
občinam finančna izravnava ukinila. Znesek realizacije v letu 2012 je  33.594 EUR. 
Prihodki primerne porabe so bili planirani v okviru zneskov, ki jih je ocenilo 
Ministrstvo za finance in jih je sprejela vlada ter ob predpostavki pričakovanih 
prihodkov v proračunskem letu. 

� Lastni davčni viri občine, ki se vštevajo v primerno porabo predstavlja del 
davka na promet nepremičnin. Preostali davki, ki so bili realizirani v letu 2012 
pa se vključujejo v okvir izvirnih davčnih prihodkov proračuna, s katerimi v 
okviru svojega proračuna občina prosto razpolaga.  

� Vir financiranja občine v okviru zagotovljene porabe so tudi prihodki iz naslova 
dohodnine v skladu z merili, ki jih za financiranje primerne porabe občin 
določa ta Zakon o financiranju občin. Vlada z uredbo določi način nakazovanja 
prihodkov od dohodnine občinam. Dohodnina kot odstopljeni vir občini je bila v 
letu 2012 realizirana v višini 1.647.580 EUR kar predstavlja 100% realizacijo 
planiranih sredstev iz tega naslova. V primerjavi z letom 2011 pa je vir iz 
naslova dohodnine povečal za 2 %. 

 
Kljub 100% realizaciji sredstev primerne porabe že nekaj let ugotavljamo, da obseg 
primerne porabe raste počasneje oz. je manjši  kot stroški za zagotavljanje izvirnih 
pristojnosti občine.  
 
Prihodki na podlagi javnih razpisov in kreditov 
 
Iz naslova javnih razpisov in kreditov so bila v proračunu za leto 2012 planirana 
sredstva v višini 638.554 EUR. V letu 2012 Občina Sveta Ana ni načrtovala 
zadolževanja zato je celotna višina planiranih sredstev iz naslova javnih razpisov. 
Realizacija sredstev iz naslova javnih razpisov je dosegla 95% planiranih oziroma 
608.252 EUR. Občina je v letu 2012 prejela sredstva za naslednje namene: 
  

• Sredstva iz naslova strukturnih skladov za regionalne razvojne programe 
145.748 EUR, 

• Sredstva požarnega sklada 4.578 EUR, 
• Sredstva za financiranje gozdnih cest 54 EUR, 
• Za financiranje skupne javne uprave po 26. členu ZFO in dodatna sredstva za 

financiranje družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz proračuna nad 0,35 
% primerne porabe, v višini 11.333 EUR, 

• Sredstva za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naselju 
Lokavec« 133.515, 

• Sredstva za izvedbo projekta »Ureditev vaškega jedra Lokavec « 313.023 
EUR 

 
 
Namenski in drugi prihodki proračuna 
 
Namenski prihodki so prihodki od najemnin za poslovne prostore, stanovanj in drugo. 
Občina ima na dan 31.12.2012 2 stanovanja za katera se mesečno izstavijo računi 
za najem v višini 255,56 EUR. Za najem poslovnih prostorov občina izstavi račun 
naslednjim pravnim osebam Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Telekom in podjetju 
GKV Solar d.o.o. višini 384,55 EUR.   
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V letu 2012 so bili realizirani še prihodki od najemnine za uporabo športne dvorane v 
višini 5.571 EUR.  
V letu 2012 so bili realizirani tudi prihodki iz naslova prispevkov financiranja 
družinskega pomočnika v višini 5.433,93 EUR in pomoči na domu v višini 758,32 
EUR . 
 
Za najem grobnih mest na pokopališču je občina prejela 15.398 EUR. 
 

Komunalni prispevek in prispevek za pristop na vodovodno omrežje je dajatev 
občanov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč odmerjen z Odločbo za plačilo 
komunalnega prispevka na osnovi vloge stranke pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja. V letu 2012 je bilo na osnovi 21 izdanih odločb s strani občinske uprave, 
realiziranih 16.553,30 EUR prihodkov iz naslova prispevkov kar pomeni 33,4 % 
realizacijo načrtovanih prihodkov v primerjavi s sprejetim veljavnim proračunom. V 
letu 2012 je občina predvidela prihodke od komunalnega prispevka v industrijski coni. 
Lastniku zemljišča je občina izdala odločbo v mesecu decembru 2012.  
 
Tabela 7: Pregled komunalnih prispevkov po letih 
 

Namen 2009 2010 2011 2012 
     
Komunalni prispevek in 
prispevek na vodovodno 
omrežje 

40.460 43.770 16.707 16.553 

 
 
 
Graf 8: Komunalni prispevek in prispevek na vodovodno omrežje ( 2009 -2012 ) 
 

 
 
 

 

Tabela in graf po letih nam nazorno prikazujeta gibanje vplačil komunalnega 
prispevka in sta pokazatelj glede vlaganj in investiranj v naši občini.  
 

Drugi nedavčni prihodki so prihodki od obresti. Realizacija teh prihodkov je 
realizirana nekoliko nižje kot so bila načrtovana in je dosegla 698,30 EUR. V 
primerjavi z letom 2011 pa so se le ti prihodki zmanjšali za 25%. 
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Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev so  v letu 2012 dosegli realizacijo v vrednosti 
2.465,71 EUR. Višino in roke plačil koncesijske dajatve določi Ministrstvo za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano  z Odločbo. 
 
Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila 
zbrana v višini 33.752,34 EUR. Ta dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, 
komunalne in padavinske odpadne vode. Višina okoljske dajatve je odvisna od 
seštevka enot obremenitve, doseženih v koledarskem letu z odvajanjem komunalne 
odpadne vode na celotnem območju, na katerem se izvaja javno službo. Seštevek 
obremenitev se izračuna po posebni formuli. Višina dajatve je odvisna od porabljene 
vode, odstranjenih obremenitev v kolikor je odpadna voda očiščena na čistilni 
napravi. Okoljska dajatev je v skladu z Zakonom o financiranju občin ( ZFO-1A) z 
dne 10.06.2008 vir proračuna občine, kjer je nastala obremenitev okolja, zaradi 
katere je predpisana okoljska dajatev. V letu 2012 so bila zbrana sredstva iz okoljske 
dajatve za obremenjevanje vode v skladu s sprejetim proračunom porabljena za 
izgradnjo  kanalizacijskega cevovoda in čistilne naprave v Lokavcu. 
 
Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je republiška 
taksa določena v skladu z Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov. Skladno z Uredbo se plačuje okoljska dajatev, zaradi 
onesnaževanja okolja z odpadki, odloženimi na odlagališču za nenevarne ali nevarne 
odpadke. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je upravljavec odlagališča. Okoljska 
dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila v letu 2012 
zbrana v višini 1.742,74 EUR. 
 
Prihodki od prodaje in menjave stvarnega premoženja- zemljišč. Občina je v letu 
2012 v skladu s programom prodaje premoženja opravila dva javna razpis za prodajo 
zemljišča v industrijski coni. Prodala je naslednja zemljišča: 

� parc. št. 497/8, k.o. Žice v izmeri 4.275 m2 in  
� parc. št. 497/11, k.o. Žice v izmeri 6.311 m2  . 

Za prvo parcelo je kupec odštel 94.892,72 EUR. Za drugo parcelo je kupec poravnal 
v mesecu oktobru 2012 varščino v višini 13.858,33 EUR , v mesecu januarju 2013 pa 
še ostali znesek 139.515,03 EUR. 
 
Na podlagi prodajne pogodbe je občina prodala še: 

� parc.št. 573/5, k.o. Žice v izmeri 461 m2 v višini 1.751,80 EUR in  
� parc. št. 111/10, k.o. Zg. Ročica  v izmeri 192 m2 v višini 1.290,00 EUR. 

 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – tudi v letu 2012, prav tako kot leto 
prej je plačilo iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča potekalo preko 
odmernih odločb, ki jih je izdal davčni urad Maribor. Po podatkih davčne uprave 
Republike Slovenije se neplačano nadomestilo po odmernih odločbah v letu 2012 
prenese v proračun leta 2013, prav tako kot je bilo to izvršeno v preteklih letih. Samo 
izterjavo nadomestila pa po uradni dolžnosti vrši sam Davčni urad. Višina 
nadomestila je bila v letu 2012 realizirana v znesku 46.418,53 EUR, kar je 88% 
planiranih sredstev.  
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4.2.2. Odhodki 
 

Posebni del proračuna na strani odhodkov sestavljajo posamezne analitične 
postavke proračuna ki so predstavljene v finančnih načrtih neposrednih proračunskih 
uporabnikov in sicer: 
 
20 – Nadzorni odbor 
10 – Občinski svet 
30 – Župan, podžupan 
40 – Občina-občinska uprava 
 
Spodnja tabela prikazuje porabo proračunskih sredstev po proračunskih uporabnikih 
in deleže porabe po posameznih porabnikih v letu  2009, 2010, 2011 in 2012. 
 

Tabela 8: Pregled porabe proračunskih sredstev po proračunskih uporabnikih 
 

Proračunski 
uporabnik 

Realizacija 
2009 

delež Realizacija 
2010 

delež Realizacija 
2011 

delež Realizacija 
2012 

delež 

00- Obč. vol.komisija 0 0 17.978,55 0,60 0 0 0 0 

20 – Nadzorni odbor 945,07 0,08 217,76 0,01 1.283,92 0,01 635,42 0,01 

10 – Občinski svet 4.673,54 0,12 5.278,52 0,19 5.671,15 0,19 4.754,03 0,16 

30 -Župan,podžupan 79.207,02 2,10 79.424,37 2,60 76.860,06 2,7 76.740,29 2,6 

40 – Obcina-
občinska uprava 

3.618.522,04 97,70 2.911.019,17 96,60 2.463.468,81 86,5 2.476.857,43 85 

41-Režijski obrat 0 0 0 0 302.247,01 10,60 355.900,22 12,23 

OBČINA  3.703.347,67 100 3.013.918,37 100 2.849.530,95 100 2.914.887,39 100 

 

 

Odhodki in izdatki so prikazani v skladu z veljavno zakonodajo po področjih 
proračunske porabe, glavnih programih , podprogramih in proračunskih postavkah s 
štirimestnimi konti ekonomske klasifikacije. 
 
Tabelarni del odhodkov po proračunskih uporabnikih in področjih proračunske 
porabe je podan v prilogi (tabela 16). 
 

Tabela 9: Prikaz porabe proračunskih sredstev po področjih proračunske porabe 
 

FK Področje proračunske porabe Realizacija 2012 delež 
01 Javna uprava 584.408 20 

02 Obramba 2.928 0,10 

03 Javni red in varnost 19.847 0,68 

04 Gospodarske dejavnosti 950.246 33 

05 Varstvo okolja 215.004 8 

06 Stanovanjska dejavnost 241.124 9 

07 Zdravstvo 12.996 0,24 

08 Rekreacija, kultura in dejavnost neprof. organizacij 76.576 0,45 

09 Izobraževanje 661.558 23 

10 Socialna varnost 150.198 5,53 

 SKUPAJ 2.914.887 100 

 

 
Zgornja tabela nam prikazuje porabo po posameznih področjih proračuna in deleže v 
letu 2012. Največji strukturni delež v letu 2012 predstavlja področje 04- Gospodarske 
dejavnosti in sicer 33 %. 
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4.2.2.1. Realizacija finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov 
 
 
10 OBČINSKI SVET  
 
Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in 
zakonodajnih organov. 
 
Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta 
Znotraj dejavnosti občinskega sveta so stroški razdeljeni po proračunskih postavkah 
in sicer sejnine za občinski svet in odbore, izdatki za reprezentanco, financiranje 
političnih strank. Realizacija dejavnosti občinskega sveta za leto 2012 znaša 
4.754,03 EUR in predstavlja 60,29 % realizacijo glede na veljavni proračun občine. 
 
Doseženi cilj: 
� delovanje političnega sistema v skladu s predpisi,  
� sprejetje vseh potrebnih aktov za nemoteno delovanje občine. 
 
 
20 NADZORNI ODBOR  
 
Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema 
vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 
 
Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
Znotraj tega programa so realizirani stroški dejavnosti nadzornega odbora – sejnine 
in materialni stroški za nadzorni odbor v skupni višini 635,42 EUR, kar predstavlja 
33,62 % realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
Doseženi cilj: 
� redno spremljanje poslovanja občine; 
� obveščanje občinskega sveta in občanov o finančnem poslovanju občine; 
� izobraževanje članov nadzornega sveta. 
 
 
30 ŽUPAN  
 
Skupna višina realiziranih sredstev proračunskega uporabnika znaša 76.740,29 
EUR, kar predstavlja 92,88 % realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem 
Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
Znotraj tega podprograma so evidentirane naslednje proračunske postavke: stroški 
dela župana, materialni stroški pri opravljanju funkcije župana, stroški v zvezi z 
opravljanjem službenih poti, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije 
podžupana. Skupni stroški znotraj tega podprograma znašajo 71.224,33 EUR, kar 
predstavlja 92,51 % realizacijo glede na  veljavni proračun. 
 
 



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012 

 

 33

Doseženi cilji: 
� vodenje in zastopanje interesov občine; 
� primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi mora občina sodelovati 

(ministrstva, vladne službe, druge občine…); 
� obveščanje občanov o raznih dogodkih v občini… 
 
Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne 
javne finance 
 
Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke nagrade 
nadarjenim dijakom in študentom. Stroški znotraj tega podprograma znašajo 
2.629,96 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Doseženi cilj: 
� izvedba protokolarnih dogodkov v skladu s pričakovanji občanov; 
� dodatna motivacija za izobraževanje mladih v domačem kraju; 
 
Področja proračunske porabe: 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 
 
Podprogram:18049004 programi drugih posebnih skupin 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za delovanje raznih društev, ki 
delujejo na območju Občine Sveta Ana. V letu 2012 je realizacija teh odhodkov 
znašala 2.886,00 EUR oz. 100,00 %. 

 
 
40 OBČINSKA UPRAVA  
 
Realizacija znaša 2.477.750,60 EUR, kar predstavlja 86,33 % glede na veljavni 
proračun.  
 
Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne 
javne finance 
 
Podprogram: 04039001 Informacijska infrastruktura 
V okviru obravnavanega podprograma, ki je realiziran v višini 1.550,00 EUR smo 
realizirali odhodke za vzdrževanje občinske spletne strani in odhodke za promocijsko 
oddajo.  
 
Doseženi cilj: 
� ohranjanje naravne dediščine v občini; 
� promocija občine; 
� izobraževalno in promocijsko gradivo, ki je namenjeno širši javnosti; 
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Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov  
Znotraj tega podprograma je evidentiran strošek občinskega praznika vključno z 
občinsko proslavo in spremljevalnimi prireditvami v sklopu »Aninega tedna«  v višini 
6.401,,87 EUR, kar predstavlja 85,36 % realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
 
Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava zajema sredstva za 
delovanje ožjih delov občin ali zvez občin in drugih oblik povezovanja občin 
 
Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
Tukaj so evidentirani stroški raznih agencij s področja regionalizma (Mariborska 
razvoja agencija in Ekonomski inštitut Maribor). Prav tako se sofinancira delovanje 
Društva za razvoj podeželja »Las Ovtar Slovenskih goric«. Zabeležena je realizacija, 
v višini 8.972,54 EUR. 
 
Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave 
Znotraj tega podprograma so realizirana 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, namenska sredstva za odpravo 
nesorazmerij v plačah) materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave, 
pogodbeno delo svetovalca za pravne zadeve, stroške za delo študentov in stroški 
skupne uprave - to sto komunalna inšpekcija in medobčinsko redarstvo. 
Realizacija stroškov tega podprograma znaša 189.278,81 kar predstavlja 86,42 % 
realizacijo glede na veljavni proračun in zmanjšanje teh odhodkov v primerjavi  z 
letom 2011 za 8 %.   
 
Doseženi cilji: 
� kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti 

občinske uprave; 
� strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
� zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti 

strank in drugih udeležencev v postopkih,  
� polno zaposlenost delavcev v občinski upravi  in  
� učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
 
Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem 
Znotraj tega podprograma so stroški za službena potovanja, tekoče vzdrževanje 
občinske opreme in investicijsko opremljanje občinske uprave ter razni drugi stroški, 
ki so potrebni za nemoteno delovanje občine. Realizacija znaša 31.445,53 EUR in je 
v primerjavi z planom realizirana v višini 58 %. 
  
Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v 
primeru naravnih in drugih nesreč. 
 
Podprogram 07039001Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Ta podprogram zajema stroške zagotavljanja sredstev sofinanciranje tekoče 
vzdrževanje sirene na gasilskem domu in zdravniške preglede za gasilce. Realizacija 
stroškov tega podprograma znaša 2.927,92 EUR, kar predstavlja 80,70 % glede na 
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veljaven proračun. Sofinanciranje obrambe pred točo, se je zaradi kasnejšega 
podpisa pogodbe preneslo v leto 2012. 
 
Doseženi cilji: 
� ukrepanje proti toči,  
� nemoteno delovanje gasilske sirene. 
 
Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito in reševanje 
Znotraj tega podprograma so odhodki za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu 
sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana in Gasilske zveze Lenart 
vključno s požarno takso. Realizacija znaša  19.847,00 EUR, kar je 100,00 % v 
primerjavi z veljavnim proračunom. V letu 2012 je občina sofinancirala nakup 
gasilske opreme PGD Sveta Ana  v višini 7.127,00 EUR.  
 
Doseženi cilj: 
� zagotoviti proti požarno varnost v smislu opremljenosti PGD Sveta Ana in pomoč 

pri vzdrževanju objekta gasilskega doma; 
� zagotavljanje izvajanja skupnih nalog protipožarne varnosti s sofinanciranjem GZ 

Lenart.  
 
 
 
Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo  
Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva – prestrukturiranje 
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstvo 
in ribištvo. 
 
Podprogram: 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
Podprogram zajema subvencioniranje realnih obresti kmetom, ki so se prijavili na 
razpis. Realizacija na tem podprogramu znaša  15,93 EUR oz. 99,56 % glede na 
veljavni proračun. V letu 2012 so se na podlagi objavljenega razpisa dodelila še 
sredstva za investicije v kmetijstvu, ta sredstva so realizirana v višini  4.393,01 EUR 
oz. 43,93 %. 
 
Podprogram:110390023 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Tukaj so realizirana sredstva, katera občina zbere na podlagi koncesijske dajatve, ki 
jo predpiše Ministrstvo za kmetijstvo. Sredstva se razdelijo po Lovskih družinah, 
katere imajo na ozemlju Občine določen »rejone«. 
 
Področje proračunske porabe: 12 Pridobivanje in distribucija energetskih 
surovin  
V programu so zajeti stroški Študije lokalnega energetskega koncepta za Občino 
Sveta Ana  v višini 4.188,00 EUR. 
 
Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za rekonstrukcijo in 
modernizacijo občinskih cest in javnih poti. Realizacija je bila v višini 58.150,13 EUR, 
kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun. Razpis za 
modernizacijo občinskih cest je potekal v mesecu oktobru leta 2009, zato se je 
izvedba investicije prestavi v leto 2010 in 2011. Zaradi stečaja Cestnega podjetja 
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Maribor, Občina ni nakazala preostanek sredstev podjetju. V letu 2012 pa je Občina 
bila pozvana s strani stečajnega upravitelja, da poravna dolg v višini 58.150,13 EUR. 
 
V sklopu ureditve centra Lokavec , je občina kandidirala na razpisu za sredstva 
državnega proračuna iz sredstva proračuna Evropske unije  in uspešno pridobila 
sredstva za obnovo oz. ureditev vaškega jedra Lokavec. Za potrebe razpisa pa so bili 
realizirani že odhodki za projektno dokumentacijo in investicijsko dokumentacijo v 
skupni višini 16.568,09 EUR v letu 2011. V letu 2012 je občina investicijo končala, 
realizacija te investicije je znašala 469.852,99 EUR.  
 
V letu 2012 je občina za projekt ureditev kmečke tržnice namenila 11.256,00 EUR. Z 
projektom se bo občina prijavila na razpis v letu 2012. 
 
Na postavki projekta »Rekonstrucija dela LC 203-101ter dela cesta LC 203-501 skozi 
naselje Kremberk z obnovo javne razsvetljave«  je realiziran plan v višini 11.256,00 
EUR za projektno dokumentacijo. Investicija se bo realizirala v letu 2013.  

 
Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava  
Podprogram vsebuje proračunsko postavko za javno razsvetljavo in sicer vse 
stroške, povezano z javno razsvetljavo v občini Sveta Ana, to je tokovina in tekoče 
vzdrževanje objektov javne razsvetljave. Višina porabljenih sredstev znaša 72.440,89 
EUR, kar predstavlja 90,55 % realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
Doseženi cilj: 
� osvetljenost čim večjega dela občine oziroma vsaj strnjenih delov naselij in s tem 

preprečevanje vandalizma; 
� povečanje varnosti v občini. 
 
 
Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo   
Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, 
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma 
in gostinstva. 
 
Podprogram: 14039001 Promocija občine 
Gre za odhodke kot so priprave zloženk in brošur za širšo promocijo občine in 
izdatke za reprezentanco ter turistične table . Realizacija teh odhodkov je 2.715,26 
EUR oz. 52,22 %.V letu 2012 je Občina pristopila k ureditvi stalne razstave o življenju 
in delu  F. Postiča pri Sveti Ani, za kar je namenila 20.440,90 EUR sredstev.  
 
Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Podprogram zajema konte za sofinanciranje Turističnega društva Sveta Ana, 
Hortikulturnega društva Maribor in Štajerske turistične zveze. Realizacija tega 
podprograma znaša 1.680,00 EUR, kar predstavlja 99,7 % realizacijo glede na  
veljavni proračun.  
 
Pod ta program spada tudi projekt » Viničarija Pergarjev vrh z vinogradniško učno 
potjo«. Ta projekt je kandidiral uspešno na razpisu . V letu 2012 je bilo za potrebe 
projektne in investicijske dokumentacije namenjeno 13.453,80 EUR. Projekt se bo 
izvajal v letu 2013. 
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V letu 2012 je Občina za potrebe boljše informiranosti občanov nabavila Tach screen 
terminal, ki ga je postavila pred vhodom v občinsko stavbo. Nakup je znašal 9.960,00 
EUR. 
 
Doseženi cilj: 
� pomoč pri uresničitvi programa turističnega društva Sveta Ana;  
� razvoj turizma v občini; 
� turistična promocija kraja. 
 
 
Področje proračunske porabe: 15 Varovanje okolja in naravne dediščine  
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem 
naravne dediščine. 
 
Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Evidentirani so izdatki v zvezi z projektiranjem nadaljevanja kanalizacije za območje 
naselja Sveta Ana in sofinanciranje izgradenj individualnih čistilnih naprav. 
Realizacija znaša 7.797,27 EUR, kar predstavlja 58,72 % realizacijo glede na 
veljavni proračun.  
 
V letu 2010 je občina pristopila k izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v Lokavcu. Projekt se je realiziral v treh letih. Občina je tudi uspešno kandidirala 
na razpisu za evropska sredstva za ta projekt. V letu 2012 je realizacija teh odhodkov 
znašala 188.492,43 EUR oz. 94,96 % veljavnega proračuna. Investicija se je v letu 
2012 zaključila.  
 
Na področju ravnanja z odpadno vodo bo Občina pristopila k izgradnji Čistilne 
naprave in kanalizacije v naselju Ledinek in Dražen vrh. V letu 2012 je bila realizacija 
na tem projektu 12.238,21 EUR namenjena predvsem za projektno in investicijsko 
dokumentacijo.  
 
Doseženi cilj: 
� izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture 
� izboljšanje učinka čiščenja 
� zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja 
� varovanje in zaščita vodnih virov 
 

 
Področje proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost  
 
Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje 
V podprogramu so evidentirani stroški izdelave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za center Svete Ane, za naselje Lokavec in stroški spremembe prostorsko 
ureditvenih pogojev Občine. Realizacija odhodkov na tem programu znaša 24.043,82 
EUR, kar predstavlja 80,59% realizacijo veljavnega proračuna. 
 
Podprogram 16039001 Oskrba z vodo 
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za gradnjo in 
vzdrževanje vodovoda. V letu 2010 je občina pristopila k projektu Celovita oskrba SV 
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Slovenije s pitno vodo. V projektu je vključenih 12 občin. Nosilec projekta je Občina 
Lenart. Za ta projekt se je v letu 2012 namenilo 98.611,23 EUR.  
Prav tako je občina zgradila del vodovodnega cevovoda v naselju Zg. Ščavnica. 
Investicija je bila realiziran v višini 38.999,89 EUR. 
 
Doseženi cilji:  
� zagotovitev neoporečne pitne vode do gospodinjstev na širšem območju občine; 
� zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov, ki so nastajali pri upravljanju s 

starim vodovodnim sistemom; 
 
Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč  
Evidentirani so stroški opremljanja stavbnih zemljišč za individualno gradnjo in stroški 
geodetske storitev. Izdatki tega podprograma znašajo 22.352,18 EUR oz. 62,85% 
sredstev, ki so bila planirana v veljavnem proračunu.  
V podprogramu so zajeti tudi stroški komunalne opreme v industrijski coni ter 
projektna dokumentacija ter geodetske storitve v skupni višini 157.062,97 EUR.  
 
Doseženi cilji: 
� ponudba komunalno opremljenih zemljišč za individualno gradnjo, 
� povečati priseljevanje prebivalstva, 
� omogočiti pogoje za gradnjo novih stanovanjskih objektov v občini. 
 
Podprogram: 16069002 Nakup zemljišč 
V podprogramu so realizirani stroški nakupa zemljišča na parc. št. 97/1 in 98/1 k.o. 
Zg. Ročica  v višini 29.988,00 EUR. 
 
Doseženi cilji:   
� ponudba komunalno opremljenega zemljišča za možnost gradnje 

večstanovanjskega objekta. 
 
Področje proračunske porabe: 17 Zdravstveno varstvo  
Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na 
področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in 
druge programe na področju zdravstva.  
 
Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
Evidentirani so prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste brezposelne 
osebe, ki nimajo možnosti drugega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Višina 
porabljenih sredstev za ta podprogram znaša 11.051,917 EUR, kar predstavlja 88,42 
% realizacijo glede na  veljavni proračun.  
 
Doseženi cilj: 
� z zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti tudi tistim občanom nujno zdravstveno 

pomoč, ki niso zaposleni in nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja, 
kot določajo predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja; 

 
Podprogram: 17079002: Mrliško ogledna služba 
Ta podprogram je dosegel realizacijo v višini 58,90%, to je 1.943,75 EUR. Stroški 
nastanejo z financiranjem mrliško – pregledne službe, ki jo na našem območju 
opravlja Zdravstveni dom Lenart. 
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Doseženi cilj: 
� izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško – pregledne službe. 
 
 
Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo  
Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke z namenom 
zagotavljanja knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu o knjižničarstvu. Stroški 
zajemajo sofinanciranje delovanja Knjižnice Lenart in nabave knjižničnega gradiva. 
Realizacija znaša 18.159,55 EUR in predstavlja 100 % realizacijo glede na  veljavni 
proračun.  
 
 
Doseženi cilj: 
� občanom čim bolj približati želeno literaturo, 
� zagotovitev zakonsko določenih nalog občine na področju knjižničarstva. 
 
Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura 
Realizacija sredstev znotraj tega podprograma znaša 8.118,04 EUR in predstavlja 
93,20% realizacijo glede na  veljavni proračun. Gre za sofinanciranje kulturnih 
društev in kulturnih prireditev. Za redno dejavnost se je sofinanciralo domače 
Kulturno društvo Sveta Ana in MKK Kulturna zadruga Sveta Ana ter Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti. 
 
Doseženi cilji: 
� pomoč pri uresničitvi programa kulturnega društva Sveta Ana in ostalih 

organizacij s področja kulture; 
� z sofinanciranjem kulturnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje 

ljudi. 
 
Podprogram 18039004: Mediji in avdiovizualna kultura 
Znotraj podprograma so bila planirana sredstva za izdajo občinskega časopisa in 
raznih brošur namenjenih za promocijo in obveščanje širše javnosti. Realizacija je 
40,01%, kar je 1.600,58 EUR. Podprogram zajema tudi stroške izdaje 
medobčinskega glasila Ortarjeve novicem, katere prejemajo vsa gospodinjstva na 
območju Občine. Letni strošek izdaje teh novic je 9.131,78 EUR.  

 
 

Doseženi cilji: 
� izdajo občinskega časopisa Anine novice in medobčinskih novic Ortarjeve novice, 

s katerim informiramo občane in tudi širšo okolico o aktualnih zadevah, ki se 
odvijajo v občini. 

 
Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi 
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka, na kateri se 
izkazujejo stroški, ki nastajajo z obratovanjem kulturno - turističnega centra Sveta 
Ana. Realizacija teh stroškov je 5.988,75 EUR.  
 
Doseženi cilji: 
� občanom in društvom ponuditi kvalitetnejše prostore za preživljanje prostega 

časa. 
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Podprogram: 18049001 Programi veteranskih skupnosti 
Znotraj tega podprograma je evidentiran izdatek za sofinanciranje Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo v višini 205 EUR. Realizacija je 100%. 
 
Podprogram: 18049004 Programi drugih posebnih skupin 
Skupna realizacija znotraj tega podprograma znaša 2.872,00 EUR kar predstavlja 
74,10 % realizacijo glede na veljavni proračun. Realizacija izkazuje sofinanciranje 
delovanja Društva kmečkih žena in deklet Sveta Ana, Društva konjenikov Srebrni 
jezdec Sveta Ana,  Zveze društev upokojencev Lenart, Čebelarskega društva Sveta 
Ana, Zveze za tehnično kulturo Slovenije, Kulturnega društva MOL Lenart, Društva 
vinogradnikov Sveta Ana . 
 
Doseženi cilj: 
� pomoč pri uresničitvi programov raznih društev  in tako vzpodbujanje družabnega 

življenja občanov. 
 
Podprogram: 18059001 Programi športa 
Znotraj tega podprograma je evidentirana realizacija proračunskih postavk za 
sofinanciranje programov športa in sredstva za razvoj športa, kar je vse predmet 
razpisa za dodelitev sredstev s področja športa. V letu 2012 je Občina za te namene 
realizirala odhodke v višini 4.650,00 EUR. Za potrebe upravljanja in vzdrževanja 
športne dvorane pa je realizirano 10.876,84 EUR oz. 73,37 % planiranih sredstev.  
 
Doseženi cilji: 
� občanom zagotoviti športne objekte, ki omogočajo športno udejstvovanje in s tem 

koristno izrabo prostega časa, 
� vzpodbuditi športni duh vse občanov, 
� omogočiti pogoje za delovanje športnih društev, 
� omogočiti dobre pogoje za izvajanje športnih aktivnosti v domači OŠ. 

 
 
Področje proračunske porabe: 19 Izobraževanje  
Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 
osnovnošolskega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih in višjega in 
visokega strokovnega izobraževanja. 
 
Podprogram: 19029001 Vrtci 
Znotraj tega podprograma je evidentirana realizacija proračunskih postavk za 
zagotavljanje sredstev za plačilo razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno 
vrtca za vrtec Sveta Ana in druge vrtce, v katere so otroci iz Svete Ane vključeni ter 
investicijsko vzdrževanje vrtca v skupni višini 291.786,95 EUR, kar predstavlja 
95,08% realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
V tem podprogramu so zajeti tudi stroški priprave projektne dokumentacije za objekt 
Lokave v višini 40.355,74 EUR. 
 
Doseženi cilji: 
� zagotovljena kvalitetna vzgojno-varstvena oskrba otrok, ki so v vrtcu in 

zagotovljeno varstvo otrok vsem zainteresiranim staršem, 
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� sodoben vrtec, s čimer bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s 
področja izvajanja predšolske vzgoje; 

 
Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo  
Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za materialne 
stroške za OŠ Sveta Ana in Lokavec, tekmovanje učencev v znanju, program 
nadstandard tuji jezik, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v OŠ. Skupna 
realizacija znotraj tega namena znaša 286.672,40 EUR, kar predstavlja 97,38% 
glede na veljavni proračun.  
 
V letu 2012 je Občina pristopila k menjavi oken ter izolacije objekta s fasado na OŠ 
Sveta Ana . Investicija je znašala 204.305,18 EUR.  
 
Doseženi cilji: 
� zagotovljeno nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa, kar zadeva tekoče 

in postopoma investicijsko vzdrževanje objekta osnovne šole;  
� zagotovljeno izvajanje programov nadstandard – zgodnje učenje tujih jezikov; 
 
Podprogram: 19069001: Pomoči v osnovnem šolstvu 
V tem podprogramu so izkazani stroški za regresiranje šolskih prevozov za učence 
OŠ Sveta Ana in za povrnitev potnih stroškov učenki s posebnimi potrebami, ki 
obiskuje posebni program v OŠ Lenart. Realizacija tega podprograma znaša 
42.743,36 EUR in predstavlja 92,85% realizacijo glede na sprejeti in veljavni 
proračun. 
 
 
Doseženi cilji: 
� učencem zagotovljena varna pot v šolo z avtobusnim prevozom, kot to določa 

Zakon o osnovnem šolstvu; 
 
Področje proračunske porabe: 20 Socialno varstvo  
Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter 
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, starih, najrevnejših slojev 
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 
 
Podprogram: 20029001: Drugi programi v pomoč družini 
Podprogram izkazuje stroške na postavki pomoči staršem ob rojstvu otroka, ki jo 
prejme eden izmed staršev vsakega novorojenca, ki ima stalno prebivališče v Občini 
Sveta Ana. Gre za finančno pomoč v višini 150,00 EUR. Realizacija znaša 7.950,00 
EUR oz. 100,00% glede na  veljavni proračun. V letu 2012 so bila izvedena tudi 
plačila za rojene otroke v letu 2011. 
 
Podprogram zajema tudi stroške plačila pogrebnin, ki so realizirani v višini 172,36 
EUR. 
 
V podprogramu so zajeti tudi stroški Svetovalnega centa za otroke, mladostnike in 
starše Maribor. Občina ima s Centrom sklenjeno letno pogodbo v kateri so navedeni 
stroški, kateri so v letu 2012 znašali 2.920,00 EUR.   
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Doseženi cilj: 
� finančna vzpodbuda ob rojstvu otrok in s tem vzpodbujanje rojstev, 
� zagotavljanje ustrezne pomoči in svetovanja socialno ogroženim družinam. 
 
 
Podprogram: 20049001: Centri za socialno delo 
Financirajo se naloge Centra za socialno delo Lenart in jih je v skladu s predpisi iz 
tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. Realizacija 
tega podprograma znaša 16.724,45, kar predstavlja 99,52% realizacijo glede na 
veljavni proračun. V okviru delovanja Centra za socialno delo Lenart se sofinancirajo 
tekoči transferi v javne zavode (plače, prispevki, izdatki za blago in storitve ter 
premije kolektivnega dodatnega zavarovanja). 
 
Doseženi cilj: 
� izvajanje nalog CSD Lenart za občane Občine Sveta Ana. 

 
Podprogram: 20049002: Socialno varstvo invalidov 
V okviru tega podprograma se financira delovanje družinskega pomočnika, ki nudi 
pomoč in nego ostarelim osebam na domu. V letu 2012 je Občina Sveta Ana 
financirala 3 družinske pomočnike  
Skupni obseg porabljenih sredstev na tem podprogramu znaša 28.859,43 EUR in 
predstavlja 99,52% realizacijo glede  veljavni proračun.  
 
 
Doseženi cilj:  
� financiranje družinskega pomočnika, ki nudi pomoč in nego ostarelim osebam na 

domu. 
 
Podprogram 20049003: Socialno varstvo ostarelih 
Sofinancira se oskrba invalidnih oseb v domovih, ki jim je občina v skladu s predpisi 
dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo 
Višina porabljenih  sredstev za izvedbo tega podprograma znaša 81.150,05 EUR in 
predstavlja 98,15% realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Doseženi cilj: 
� omogočeno domsko varstvo vsem ostarelim, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo 

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

 
Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
Tukaj so evidentirani stroški namenjeni za pomoč pri uporabi stanovanja – 
subvencioniranje stanarin. V letu 2012 je občina subvencionirala eno stanarino v 
višini 1.348,82 EUR 
 
Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za sofinanciranje 
delovanja in prireditev humanitarnih organizacij v okviru delovanja Območnega 
združenja RK Lenart. Višina porabljenih sredstev za izvedbo tega podprograma 
znaša 2.944,00 EUR in predstavlja 100% realizacijo glede na  veljavni proračun. 
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Doseženi cilj:  
� pomoč pri uresničitvi programa rdečega križa Sveta Ana in Lokavec, ki izvaja 

razne oblike pomoči občanom in drugim humanitarnim organizacijam in društvom; 
 
 
Področje proračunske porabe: 22 Servisiranje javnega dolga zajema program 
upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 
 
Podprogram: 22019001 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Občina je poplačala dolgoročni kredit pri SKB banki (iz leta 2004) za izgradnjo 
vodovodnega sistema Zg. Žerjavci – Krivi vrh. Ostane še kredit pri Javnemu skladu 
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, za izgradnjo športne dvorane. Skupna 
realizacija plačila obresti teh dveh kreditov znaša 8.232,747 EUR. 
Podprogram zajema tudi stroške z odplačilom glavnice kredita pri SKB in Banki 
Koper v višini 28.452,19 EUR.   
Za potrebe pokrivanja vseh stroškov pri projektu Ureditev vaškega jedra Lokavec, 
pred izplačilom državnih sredstev, je občina najela kratkoročni kredit, za katerega je 
poravnala 3.465,91 EUR obresti. 
 
 
Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti  
 
Podprogram: 23029001 Rezerva občine 
V skladu z zakonom in odlokom je občina opravila izločitev sredstev v proračunsko 
rezervo v višini 10.500,00 EUR. Sredstva so se mesečno izločala v rezervni sklad. V 
letu 2012 občina ni porabila sredstev rezervnega sklada. 
 
Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija 
Gre za proračunsko postavko, s katero so zagotovljena sredstva za tiste namene, ki 
so bili s proračunom prenizko planirani ali pa za uvrstitev novih postavk v proračun. 
Do realizacija ni prišlo. 
 
 
41 REŽIJSKI OBRAT  
 
Realizacija znaša 355.900,22 EUR, kar predstavlja 83,3 % glede na veljavni 
proračun.  
 
Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave 
Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za zaposlene v režijskem obratu 
(plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni 
dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje, namenska sredstva za odpravo 
nesorazmerij v plačah) . 
Realizacija stroškov tega podprograma znaša 13.847,90 kar predstavlja 93,4 % 
realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
Doseženi cilji: 
� kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti 

občine; 
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Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem 
Znotraj tega podprograma so stroški, vzdrževanja službenega vozila in investicijsko 
opremljanje režijskega obrata, ki so potrebni za nemoteno delovanje. Realizacija 
znaša 4.478,67 EUR.  
 
Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji  
 
Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti  
Program zajema izvajanje javnih del. Občina Sveta Ana je v letu 2012 imela 3 
zaposlene javne delavce za program urejanje okolja in 1 javno delavko za program 
pospeševanje turizma. Realizacija na tem programu je 27.966,89 EUR. 
 
Področje proračunske porabe: 13 Promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije zajema področje celotnega prometa in infrastrukture 
 
 
Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Podprogram zajema proračunsko postavko za zimsko službo in tekoče vzdrževanje 
občinskih in lokalnih cest. Realizacija na postavki tekoče vzdrževanje znaša 
183.076,27 EUR in predstavlja 77,7 % realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
Z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2012 izvajala 
potrebna stalna vzdrževalna in potrebna investicijsko vzdrževalna dela na prometni 
infrastrukturi. V sklop vzdrževanja občinskih cest uvrščamo tako izvajanje zimske 
službe in tekoče vzdrževanje občinskih (lokalnih in javnih) cest. Izvedena so bila 
tekoča vzdrževalna dela, ki obsegajo: 

� pregledniška služba; 
� krpanje udarnih jam; 
� gramoziranje in profiliranje makadamskih vozišč; 
� čiščenje in izkopi odvodnih jarkov; 
� popravilo in nadomestitev vertikalne in horizontalne signalizacije; 
� čiščenje jarkov in cevnih prepustov; 
� košnja in vzdrževanje obcestnih brežin; 
� popravilo (dosip, in utrjevanje) bankin; 
� pluženje snega; 
� posip cest z drobljencem v zimskem času in neugodnih vremenskih razmerah. 

 
in ostala potrebna investicijsko vzdrževalna dela, ki obsegajo: 

� sanacija vozišč s krpanjem cestišč; 
� vsa ostala investicijsko vzdrževalna opravila, potrebna za izboljšanje 

elementov ceste in s tem prometno varnostnih razmer.  
 
 
Doseženi cilj: 
� zagotavljanje stanja občinskih cest v obliki, ki zagotavljajo ustrezno prometno 

varnost za vse uporabnike cest; 
� nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vseh razmerah; 
� zmanjšanje stroškov in obsega vzdrževalnih del z načrtovanim izvajanjem 

investicijsko vzdrževalnih del; 
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� realizacija sistematičnega gospodarjenja z občinskimi cestami z vidika njihove 
obstojnosti in trajnosti. 

 
 
Področje proračunske porabe: 15 Varovanje okolja in naravne dediščine  
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem 
naravne dediščine. 
 
 
Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Podprogram zajema realizacijo sredstev stroškov odvoza smeti iz javnih mest in 
stroške mehanske obdelave odpadkov. Realizacija znaša 6.203,50 EUR oz. 57,2 %. 
 
Doseženi cilj: 
� primerno ravnanje z odpadki 
� varovanje okolja 
 
Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za vzdrževanje 
pokopališča in mrliške veže. Skupna realizacija znaša 16.171,05 oz. 99,2 % 
realizacijo glede na veljavni proračun. V letu 2012 je občina poplačala investicijo 
postavitve ograje ob pokopališču v višini 44.400,07 EUR. 
  
Doseženi cilj: 
� zgledno vzdrževano in urejeno pokopališče in okolica pokopališča; 
� vzdrževana mrliška veža 
 
Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo  
Podprogram izkazuje realizacijo konta vzdrževanje športnih igrišč in skupni znesek 
realizacije je 1.801,15 EUR, kar predstavlja 56,3% realizacijo.  V letu 2012 je občina 
realizirala nadaljnjo fazo ureditve športnega centra – ureditev platoja oz. parkirišča 
pod športnim igriščem. Realizacija teh del je znašala 41.399,52 EUR. 
 
Doseženi cilji: 
� boljša kvaliteta športnega življenja in koristnejša izraba prostega časa za občane 

in obiskovalce občine. 
 
Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij 
Evidentirana je proračunska postavka za urejanje okolice, v glavnem gre za 
prednovoletno okraševanje centra. Realizacija znaša 6.456,00 EUR, kar predstavlja 
99,9% realizacijo glede na veljavni proračun.   
 
Doseženi cilj: 
� okrašenost centra v prednovoletnem času,  
� praznično vzdušje v decembru, 
� urejeno okolje. 
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Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti  
V podprogramu so realizirani konti za stroške obračuna in pobiranja občinskih taks,ki 
jih v imenu občine izvajajo javna podjetja. Ti stroški znašajo 4.780,13 EUR. 
Podprogram še zajema stroške urejanja okolice centrov Svete Ane in Lokavca,  
stroški so nastali v višini 3.356,83 EUR.  
 
Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju  
Znotraj tega programa so realizirani stroški upravljanja stanovanj v lasti občine in 
tekoče vzdrževanje stanovanj v višini 1.962,24 EUR, to je 79,8 % realizacija. Občina 
Sveta Ana še  ima v lasti enosobno stanovanje na lokaciji Sveta Ana 27 in trisobno 
stanovanje na lokaciji Lokavec 6a. 
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4.2.2.2. Pregled prerazporeditev 
 
Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2012 (Uradni list 
RS 98/2009) lahko župan na predlog predlagatelja finančnega načrta sredstva 
prerazporedi iz postavke, kjer je za pričakovati, da ne bodo realizirana v predvideni 
višini na postavko, kjer so sredstva prenizko planirana. Tako so bile v letu 2012 
izvedene naslednje prerazporeditve:   
 
Tabela 10: Prerazporeditve v letu 2012 
 
 

Zap. št. 
sklepa: 

Postavka/konto iz 
katerega se 
razporeja 

Znesek Opis prerazporeditve 
Postavka/konto 
na katerega se 

razporeja 
  
1-2012 42302/409000 744,40 Povečanje storitev,sodnih 

stroškov , odvetnik , notarjev  
40608/402920 

2-2012 41311/420501 8.400,00 Projektna dokumentacija za 
ureditev kmečke tržnice 

41311/42080453 

3-2012 43203/409000 565,20 Projektna dokumentacija za 
kom. opremljanje stavbnih 
zemljišč 

41608/42080424 

4-2012 41803/41330232 100,00 Povečanje drugih materialnih 
stroškov 

41803/402099 
 

5-2012 41610/42080437 33,82 Povečanje stroškov priprava 
podatkov za vrednotenje 
nepremičnin 

41610/42080442 

6-2012 41914/42080461 50.000,00 Spremembe proračunske 
postavke 

41918/42080461 

7-2012 40607/420500 528,71 Povečanje odhodkov za nakup 
druge opreme 

40607/420204 

8-2012 41901/411921 4.000,00 Povečanje odhodkov VVZ 
storitev  

41901/41330203 

9-2012 30105/402402 30,00 Povečanje drugi stroški 
službenega potovanja  

30105/402499 

10-2012 41608/42040000 7.500,00 Povečanje odhodkov geodetske 
storitve 

41608/42080403 

11-2012 41504/4206004 1.700,00 Povečanje drugi odhodki  41504/42040220 
12-2012 40613/400000 200,00 Povečanje sredstev za nadurno 

delo 
40613/400400 

13-2012 41615/42040120 1.900,00 PD za ureditev parkirišča pri 
mrliški vežici  

41621/42040221 

14-2012 40601/400900 275,00 Povečanje delavne uspešnosti iz 
naslova povečanja obsega dela  

40601/400302 

14/1-
2012 

41613/42040001 45.000,00 
 

Izgradnja vodovoda Zg.Ščavnica 41606/42040110 

15-2012 41901/41330202 1.670,00 
 

Povečanje stroškov plačila 
ekonomske cene programa 

41901/41330203 

16-2012 41914/420501 4.143,46 Investicijsko vzdrževanje športne 
dvorane 

41818/420500 

17-2012 41914/420501 7.994,80 Investicijsko vzdrževanje športne 
dvorane 

41919/420500 

18-2012 42009/411909 1.500,00 Povečanje sredstev za plače –
CSD 

42006/41330000 

19-2012 42009/411909 200,00 Povečanje sredstev za prispevke 
–CSD  

42006/41330100 
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20-2012 40617/40000 80,00 Povečanje sredstev za nabavo 
službenih oblek  

40617/402100 

21-2012 40619/40299906 820,00 
 

Preknjižba na nov konto – zaradi 
združitve storitev 

40619/40299915 

22-2012 42302/409000 1,427,92 
 

Povečanje stroškov za 
sofinanciranje obrambe pred 
točo 

40703/40229914 

23-2012 42009/411909 1.500,00 Subvencioniranje stanarin 42010/411920 
24-2012 41400/420501 5.559,21 Strokovne podlage za razvoj 

podeželja 
41408/42080465 

25-2012 42009/411909 699,37 Povečanje sredstev za plače –
CSD  

42006/41330000 

26-2012 42009/411909 17,07 Povečanje sredstev za prispevke 
–CSD  

42006/41330100 

27-2012 42009/411909 89,26 Povečanje sredstev za blago in 
storitve –CSD 

42006/41330200 

28-2012 40606/402511 158,83 Povečanje stroškov vzdrževanja 
komunikacijske opreme in 
računalnikov 

40606/402510 

29-2012 40618/41200035 179,52 Povečanje stroškov na postavki 
razvojni projekti 

40610/42080001 

30-2012 42003/41199903 150,00 Povečanje sredstev za izplačilo 
sredstev ob rojstvu otroka 

42002/411103 
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4.2.2.3. Poslovno poročilo Občine Sveta Ana za leto 2012 s poročilom  o 
doseženih ciljih in rezultatih 
 

 

PREDSTAVITEV OBČINE 
 
 
Osnovni podatki občine 

� Naziv: Občina Sveta Ana 
� Sedež: Sveta Ana v Slov.goricah 17 
� Matična številka: 1332074000 
� Davčna številka: 59385081 
� E mail : obcina@sv-ana.si 
� Šifra dejavnosti: 75.110 
� Površina: 37,2 m2 
� Število prebivalcev: 2.332 
� Število naselij:12 

 
 
Občino Sveta Ana sestavljajo naslednja naselja: 

� Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. 
Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice.  

 
 
Slika 1: Zemljevid občine  
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Opis razvoja občine 
 
Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih  Slovenskih 
goric. Večji del občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – 
Trate - Avstrija.  Na gričevnatih slemenih v poldnevniški smeri se na nadmorski višini 
v razponu  od 240 m do 404 m in na  površini 37,2 km2  razprostira dvanajst vasi. 
Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen 
Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. 
Ročica, Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, 
v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive. Tudi Občina Sveta Ana je 
preživela različna zgodovinsko - politična obdobja. Cesarska oblast na Dunaju je leta 
1850 razglasila  sedanje vasi za občine. Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je v 
letu 1934 združila tedanje majhne občine v Občino Sv. Ana v Slov. goricah, ki je 
delovala do leta 1955. Leta 1955 je tedanja oblast preimenovala Občino Sv. Ana v 
Slov. goricah v krajevno skupnost Zg. Ščavnica in krajevno skupnost Lokavec. Obe 
novo nastali krajevni skupnosti  so priključili v Občino Lenart.  Prebivalci krajevne 
skupnosti Zg. Ščavnica  so na referendumu leta 1993 krajevno skupnost Zg. 
Ščavnica preimenovali v krajevno skupnost Sv. Ana v Slov. goricah. Sedanja oblika 
občine Sveta Ana pa je nastala leta 1998 z združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v 
Slov. goricah in Lokavec. V občini je 620 gospodinjstev s  2.332 prebivalci. 
Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, 
predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali  prebivali so zaposleni v sosednjih 
večjih centrih, kjer je industrija. V občini je  zelo razvito  družbeno življenje. Za 
predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi Sv. Ana z dvema vrtcema in 
centralno osnovno šolo v Sv. Ani in s podružnično šolo v Lokavcu. V občini so 
dejavna tudi številna društva, kot so: kulturno umetniško društvo, prostovoljno 
gasilsko društvo,  krajevni organizaciji Rdečega križa, turistično društvo, društvo 
upokojencev, društvo vinogradnikov,  športno društvo,  čebelarsko društvo, društvo 
kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna mladinska 
zadruga in Twirling klub Aninih mažoretk. Del duhovnega življenja se odvija tudi v 
farni cerkvi Sv. Ane in kapeli Sv. Marije v Rožengruntu. V občini je še  zdravstvena 
ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, kmetijska trgovina,  gostinska 
ponudba,itd. 
 
Predvsem dobri klimatski pogoji za vinogradništvo pa preusmerjajo klasično 
kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in turistično ponudbo. 
Dobro urejena cestna infrastruktura v občini, ohranitev zgodovinske, kulturne in 
stavbne dediščine ter neokrnjena narava  so  omogočili, da danes že imamo v občini 
turistično ponudbo in gostinsko turistično dejavnost v vseh vaseh občine. Urejenih je 
kar nekaj pohodniških, učnih in kolesarskih poti. 
 
Občina Sveta Ana je kraj v Slov. goricah kjer se harmonično združujejo geografska 
lega, neokrnjena narava in prijazni delovni ljudje. Popotnik, ki ga  pot zanese v naš 
kraj, najde v lepi naravi duhovni mir, na pohodniški poti okrepi telo in ob domači hrani 
in dobri kapljici najde veselo razpoloženje. 
 
 
 
 
 



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012 

 

 51

Organiziranost Občine 

 
Predstavitev vodstva in najpomembnejših organov občine 

 

Organizacijo Občine Sveta Ana in njene organe določa 9. člen Statuta občine . 
Občina je organizirana preko treh organov in sicer: 

� Občinski svet 
� Župan 
� Nadzorni odbor občine  

 
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o 
lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev 
in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. 
 
Občina ima tudi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; odbor za 
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada; štab civilne zaščite ter druge organe, 
katerih ustanovitev in naloge določa zakon. 
 
 
Slika 2: Organiziranost občine preko organov 

 
 
 
 

 
 

 
 
OBČINSKI SVET je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in 
dolžnosti občine. Občinski svet Občine Sveta Ana šteje 9 članov ki so  ima naslednji: 
Franc Bruher, Dušan Kokol, Drago Ruhitel, Breda Špindler, Ruhitel Leon, Kastelic 
Tom Nino, Škrlec Karl,  Roman Režonja  in Brancelj Janez. 
 
 
 

 
 

ORGANI OBČINE 

OBČINSKI SVET 
je najvišji organ odločanja o 

vseh zadevah v okviru pravic 
in dolžnosti občine. Šteje 9 

članic in članov. 

ŽUPAN 
predstavlja in vodi občino. 

NADZORNI ODBOR 
je najvišji organ nadzora 
javne porabe v občini. 
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Občinski svet Občine Sveta Ana je ustanovil naslednja stalna delovna telesa: 
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
2. Komisijo za statut in poslovnik, 
3. Komisijo o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, 
4. Odbor za kmetijstvo, 
5. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
6. Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj, 
7. Komisijo za dodelitev občinskih priznanj in 
8. Komisijo za program športa. 
 
Tabela 11: Seznam predpisov in aktov, ki jih je obravnaval Občinski svet v letu 2012 
in so objavljeni v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 

Zap. 
št. 

Vsebina Št. 
MUV 

 

1.  Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana ta leto 2012 6  

2.  Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2011 9  

3.  Odlok o priznanjih Občine Sveta Ana   9  
4.  Pravilnik o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in 

študentom 9  

5.  Sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta občine 
Sveta Ana 11  

6.  Odlok o programu opremljanja stavnih zemljišč za območje 
OPPN za poslovno cono Žice v Občini Sveta Ana  12  

7.  Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta 
Ana   

14  

8.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Sveta Ana  17  

9.  Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitvah Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja 
Sveta Ana  

17  

10.  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na 
parc. št. 572/21, 572/19 in 572/17, vse k.o. 524 – Žice v 
občini Sveta Ana 

17  

11.  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na 
parc. št. 999/1 in 1002/1 k.o. 509- Zg. Ščavnica v Občni 
Sveta Ana  

17  

12.  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na 
parc. št. 1002/8, 1002/1,999/5, vse k.o. 509- Zg.Ščavnica v 
občini Sveta Ana 

20  

13.  Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana  20  
14.  Odlok o občinskem podrobnem načrtu za stanovanjsko 

naselje Lokavec v Občini Sveta Ana  spomenikov lokalnega 
pomena na območju Občine Sveta Ana 

20  

15.  Spremembe in dopolnitve Poslovnika občine Sveta Ana  23  
16.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana  24  

17.  Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2013  26  

18.  Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2014  26  

19.  Sklep o potrditvi operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode za območje Sveta Ana 26  

20.  Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice v 
občini Sveta Ana  26  

21.  Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini Sveta Ana   26  
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ŽUPAN občine predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren 
za izvrševanje proračuna občine. Izvolijo ga državljani, ki imajo v občini stalno 
prebivališče na neposrednih in tajnih volitvah. Župan Občine Sveta Ana je Silvo 
Slaček, ki funkcijo župana opravlja poklicno. 
 
PODŽUPAN občine Sveta Ana je Drago Ruhitel in je bil imenovan za pomoč pri 
opravljanju nalog župana. Imenoval ga je župan. 
 
NADZORNI ODBOR občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 3 
člane, ki jih je imenoval občinski svet. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom 
naslednje pristojnosti: 

� opravljanja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
� nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 
� nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost 
poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov ter drugih 
porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi 
javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost 
porabe občinskih javnih sredstev. Predsednik nadzornega odbora Občine Sveta Ana 
je Ivan Vela, člana pa Feliks Berič in Viktor Trbovšek. 
 
ODBORI IN KOMISIJE občinskega sveta so delovna telesa občinskega sveta.  
 

OBČINSKA UPRAVA kot enovit občinski organ v skladu z zakonom, statutom in 
splošnimi akti občine izvaja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge iz 
občinske pristojnosti, za zadovoljevanje potreb svojih prebivalce. Organizacija 
občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, 
ki zadevajo njene aktivnosti. V luči tega mora organiziranost občinske uprave 
zagotavljati: zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje 
nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva, 

� skozi smotrno organizacijo in vodenje dela v sami upravi, 
� koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje ter realizacijo projektnih 

nalog, 
� za doseganje tega je predpogoj učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem 

nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog ter 
� klima vrednotne ter operativne usmerjenost občinske uprave k uporabnikom 

njenih storitev in nenazadnje sodelovanje z drugimi ustanovami in institucijami 
javnega in projektno tudi gospodarskega sektorja v prid vsem občanom občine 
Sveta Ana. 

� Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi 
tajnik občinske uprave. 

 

Na občinski upravi Občine Sveta Ana je bilo v preteklem letu sistemiziranih 8 
delovnih mest, od tega 1 položajno delovno mesto-tajnik občine, 4 uradniška delovna 
mesta in 3 strokovno tehničnih javnih uslužbencev. Zasedenih je bilo 6,2 delovnih 
mest. V letu 2012 se je skozi celo leto izvajalo strokovno izobraževanje zaposlenih 
preko seminarjev s poudarkom na dodatnih strokovnih znanjih za posamezno 
delovno mesto. 
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Zaposleni: 
� Viktor Kapl – tajnik občine, 
� Stanka Ferš – višja svetovalka II za finance, 
� Irena Golob – višja referentka II za prostor, 
� Anita Rojko – administrativna sodelavka, 
� Petra Golob – svetovalka III 
� Darko Štumberger – gospodar hiše – vzdrževalec in 
� Majda Raduha – čistilka. 
 
Občina je omogočila tudi izvajanje obvezne prakse štirim dijakinjam. 
 
Tabela 12: Število zaposlenih na dan 31.12.2012 
 

Naziv delovnega mesta 

Število 
sistemiziranih 

delovnih 
mest po 

veljavnem 
aktu 

Število 
zasedenih 
delovnih 
mest na 

dan 
31.12.2012 

II. URADNIŠKA DELOVNA MESTA   
1. tajnik Občinske uprave 1 1 
2. svetovalec I. za družbene dejavnosti,kulturo in 
turizem 1 1 

3. višji referent II za  prostor 1 1 
4. višji svetovalec II. za finance 1 1 
5. višji svetovalec I.za pravne zadeve 1 / 
SKUPAJ uradniki 5 4 
III. STROKOVNO - TEHNIČNA DELOVNA 
MESTA 

  

6. administrativni sodelavec 1 1 
7. čistilec 1 0,2 
8. gospodar - vzdrževalec 1 1 
SKUPAJ strokovno tehnični uslužbenci 3 2,2 
SKUPAJ VSI 8 6,2 

 

 

Dejavnost občine 
 
Naloge občine so opredeljene v 7. členu Statuta občine Sveta Ana. Občina 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena ( izvirne naloge ) določene s 
Statutom in zakoni, predvsem pa: 
� normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, 
� upravlja občinsko premoženje, 
� omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, 
� ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 

sklada stanovanj, 
� zagotavlja in pospešuje vzgojno izobraževalno in zdravstveno dejavnost, 
� pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva,osnovnega varstva 

otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 
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� pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in 
rekreacije, 

� skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 

� ureja, gradi in vzdržuje javno infrastrukturo, 
� skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih 

nesreč, 
� ureja javni red v občini ter  
� v okviru lokalnih zadev javnega pomena opravlja tudi druge naloge. 
 
Obveznost občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni 
zakoni in podzakonski akti, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog. 
 

 
POSLOVANJE OBČINE 

 

Opredelitev makroekonomskih izhodišč 
 
Ministrstvo za finance mora v skladu z 17. členom Zakona o javnih financah obvestiti 
občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega 
proračuna. V skladu z Zakonom o financiranju občin pa je dolžno občinam do 30. 
septembra posredovati izračun primerne porabe. Ministrstvo za finance je svoje 
obveznosti izpolnilo, saj je občinam v mesecu oktobru 2010 posredovalo proračunski 
priročnik za pripravo proračunov občin za leto 2011 in 2012, ki naj bi omogočil 
poenoten pristop vseh občin pri sestavi svojih proračunov, prav tako je posredovalo 
»Osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v obdobju 2011-2014«. Te 
informacije so služile kot kvantitativno izhodišče pri pripravi občinskega proračuna za 
leto 2012 oziroma pri pripravi navodil za pripravo finančnih načrtov neposrednim in 
posrednim uporabnikom občinskega proračuna. 
 

Pri izračunu in pripravi temeljnih izhodišč za pripravo proračuna občine Sveta Ana so 
bili upoštevani naslednji elementi: 

� znesek povprečnine na prebivalca 554,50 EUR, 
� nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju 0,2 %  

povečanje osnovnih plač, 
� pri planiranju sredstev za prispevke delodajalcev se upoštevajo 

nespremenjene prispevne stopnje, kot veljajo 16,10, 
� rast materialnih stroškov ( upoštevana predvidena inflacija) 102,2 

 
V skladu z 27. členom ZJF smo neposrednim in posrednim proračunskim 
uporabnikom posredovali navodila za pripravo finančnih načrtov. K navodilom so bila 
priložena tudi makroekonomska izhodišča prejeta s strani Ministrstva za finance. Na 
osnovi omenjenih navodil so neposredni proračunski uporabniki – občinska uprava 
pripravili predloge finančnih načrtov.  
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Sprejemanje proračuna Občine 

 
Proračun Občine Sveta Ana za leto 2012 z Odlokom o proračunu občine Sveta Ana 
za leto 2012 je bil sprejet na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Sveta Ana dne 
22.12.2010 in objavljen v Uradnem listu RS Uradnem listu RS, št. 107/2010. 
Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2012 je bilo potrebno spremeniti, 
dopolniti in uskladiti s sprejetim Zakonom o izvrševanju proračuna. V letu 2012 je bilo 
potrebno izvesti dva rebalansa proračuna, ki sta bila sprejeta; prvi na 1. Izredni seji 
22.2.2012 ( MUV 6/2012) in drugi na 9. redni seji 26.9.2012 ( MUV 20/2012). 
Tako je bil določen končno veljavni proračun za leto 2012, z njim pa je občina 
načrtovala 3.385.119 EUR prihodkov in prejemkov ter 5.070 EUR sredstev na 
računih iz preteklih let. Prav toliko je bilo načrtovanih tudi odhodkov in izdatkov 
občinskega proračuna, tako da je bil proračun uravnotežen. 
 
Dolgoročni razvojni cilji občine 

 
Občina Sveta Ana ima dolgoročne razvojne cilje zastavljene z Načrtom razvojnih 
programov Občine za obdobje 2012 do 2015, ki odraža razvojno politiko občine na 
področju investicijskih vlaganj in državnih pomoči v naslednjih štirih letih, oziroma do 
zaključka posameznega projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za 
izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, 
iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V Načrt razvojnih 
programov so torej vključeni projekti, ki niso v naprej in direktno določeni s 
posameznimi zakoni in tako odražajo razvojno politiko občine. Občina si je 
dolgoročno zastavila izjemno zahtevne cilje – projekte, predvsem na področju 
varstva okolja, vodo oskrbe, cestne infrastrukture in turizma. Tako so dolgoročni 
razvojni cilji občine predvsem naslednji: 
 
Urejanje komunalne infrastrukture: 

� zagotovitev neoporečne vode v občini z izgradnjo oziroma rekonstrukcijo 
vodovodnega sistema z lastnimi projekti in v okviru projekta »Celovita oskrba 
severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SV Slovenske gorice« v vseh 
naseljih,  

� izgradnja kanalizacijskih sistemov- v prioriteti je izgradnja čistilne naprave v 
naselju Lokavec v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
Lokavcu«, 

� izgradnja in posodobitev občinskega cestnega omrežja z investicijskim 
vzdrževanjem ter postopnim asfaltiranjem javnih poti v naseljih občine, 

� komunalno urejanje zazidalnih območij, 
� varovanje okolja in ravnanje z odpadki. 

 

Izvajanje zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena in izvirnih nalog 
občine: 

� skrb za nadaljnji razvoj sistema za zaščito, reševanje in pomoč z zagotovitvijo 
sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščitne, reševalne in 
druge opreme v skladu z razvrstitvijo in s programom opremljanja gasilskega 
društva Sveta Ana, 

� izdelati OPPN za naselje Lokavec in spremembo OPPN Sveta Ana,  
� nadaljnja podpora razvoju turizma v občini z ureditvijo infrastrukture, ki je 

potrebna za razvoj turizma in drugih turističnih objektov, 
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� adaptacija osnovnošolskih objektov in urejanje pogojev za osnovnošolsko 
izobraževanje, 

� skrb za urejanje objektov kulturnega pomena, 
� vzdrževanje športnih objektov ter  
� druge naloge lokalnega pomena. 

 

 

Letni cilji občine 
 
Letni cilji Občine Sveta Ana so zapisani v sprejetem oziroma veljavnem proračunu 
občine za proračunsko leto, to je za leto 2012 in so po posameznih področjih porabe 
naslednji: 
 
- Lokalna samouprava 

� nabava in zamenjava najnujnejše opreme za delovanje občinske uprave. 
 

- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
� sofinanciranje razvoja sistema za zaščito, reševanje in pomoč z zagotovitvijo 

sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščitne, reševalne in 
druge opreme. 

 

- Kmetijstvo 
� subvencioniranje ukrepov v razvoj podeželja na podlagi objavljenega 

občinskega razpisa , 
� nadaljevanje z vzdrževanjem gozdnih cest. 

 

- Cestni promet 
� investicijsko vzdrževanje z manjšimi obnovami in rekonstrukcijami na lokalnih 

cestah in javnih poteh, 
� ureditev vaškega jedra Lokavec , 
� rekonstrukcija javnih poti ,  
� ureditev javne cestne razsvetljave, 

 
 
- Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

� sofinanciranje samozaposlitve oziroma nove zaposlitve v zasebnih podjetjih. 
 

- Spodbujanje razvoja turizma 
� zagotavljanje podpore razvoju turizma in ureditvi infrastrukture v Občini Sveta 

Ana, ki je nujno potrebna za razvoj turizma kot so pločniki, kolesarske in 
pohodne poti ter drugi objekti, 

� sofinanciranje projektov Lokalne aktivne skupnosti – LAS Ovtar Slovenskih 
goric. 

 
- Varovanje okolja in ravnanje z odpadki in odpadno vodo 

� organiziranje spomladanske akcije čiščenja okolja z odvozom kosovnih in 
nevarnih odpadkov, 

� izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v Lokavcu, 
� nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Sveti Ani. 
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- Prostorsko načrtovanje 
� izdelati občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono v Žicah v občini 

Sveta Ana, kjer se predvideva gradnja nestanovanjskih stavb za potrebe 
obrtnih, skladiščnih,  poslovnih in storitvenih dejavnosti z integriranimi sočnimi 
elektrarnami,  gradnja gospodarske javne infrastrukture in ureditev potrebnih 
zunanjih površin.  

 

 

- Oskrba z vodo 
� izgradnja vodovoda v okviru projekta »Celovita oskrba severovzhodne 

Slovenije s pitno vodo – SV Slovenske gorice« v vseh naseljih. 
 

 

- Nakup in komunalno urejanje zemljišč 
� načrtujejo se odkup zemljišč, ki so povezana z izvedbo projekta izgradnje 

večstanovanjskega objekta in 
� komunalno opremljanje zemljišč na območju, kjer gre za strnjeno poselitev. 

 

 

- Programi športa 
� gradnja in vzdrževanje športnih objektov. 

 

 

- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
� nakup in vzdrževanje opreme za vrtec. 

 

 

- Osnovno šolstvo 
� investicijsko vzdrževanje osnovne šole Svet Ana in podružnice Lokavec. 

 

Ocena uspehov, doseganje ciljev ugotovitve v zvezi s poslovanjem občine 

 
Po zaključnem računu proračuna občine Sveta Ana za leto 2012 ( iz vseh treh bilanc) 
realizirani naslednji prihodki in odhodki. 
Prihodki skupaj znašajo 3.000.881 EUR in so razvidni iz naslednje tabele: 
 
Tabela 13: Prihodki v bilancah proračuna in zaključnega računa 2012 

Konto Naziv bilance Veljavni 
proračun 2012 

Realizacija 2011 Indeks 
5=4/3 

1 2 3 4 5 
70-74 Bilanca prihodkov 

in odhodkov 
3.385.120 3.000.882 88 

75 Račun finančnih 
terjatev in naložb 

0 0 0 

50 Račun 
financiranja 

0 0 0 
 

 Stanje sredstev 
na računu 

5.070 5.070 100 

 SKUPAJ 
PRIHODKI 

3.390.190 3.005.952 89 
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Ocena realizacije prihodkov za leto 2012 je lahko pozitivna ob upoštevanju dejstev, 
da občina beleži največji izpad pri kapitalskih prihodkih, kjer so bili načrtovani 
prihodki od prodaje vseh parcel v industrijski coni.  
 
Občina se v proračunskem letu ni zadolžila oziroma najela dolgoročni kredit. 
 
Tabela 14: Odhodki v bilancah proračuna in zaključnega računa 2012 
 

Konto Naziv bilance Veljavni 
proračun 2012 

Realizacija 2012 Indeks 
5=4/3 

1 2 3 4 5 
40-43 Bilanca prihodkov 

in odhodkov 
3.361.738 2.886.435 86 

44 Račun finančnih 
terjatev in naložb 

0 0 0 

55 Račun 
financiranja 

28.452 28.452 100 
 

 SKUPAJ 
ODHODKI 

3.390.190 2.914.887 86 

 
 
Odhodki so realizirani skladno s prejetimi prihodki in upoštevajočimi plačilnimi roki. 
Pogodbene obveznosti so v večini izvršene pri nekaterih še ni nastal denarni tok. Le 
te se prenašajo v proračun leta 2013 in se pokrivajo iz presežnih sredstev leta 2012. 
Pri sami oceni zastavljenih ciljev je potrebno upoštevati večjo fizično realizacijo 
projektov, kot je finančna realizacija, zaradi upoštevanja plačilnih rokov za investicije, 
ki so v skladu z veljavno zakonodajo 30 dni od datuma prejema dokumenta, ki 
izkazuje izvršena dela. 
 
Ob vseh ugotovljenih dejstvih je ocena realizacije odhodkov pozitivna, saj se na dan 
31.12.2012 ne evidentirajo zapadle in neplačane obveznosti. Del obveznosti, ki pa so 
na dan 31.12.2012 evidentirane kot pogodbene obveznosti in so se že začele izvajati 
v letu 2012 oziroma se bodo šele začele izvajati se bodo pokrile v proračunskem letu 
iz naslova nerealiziranih realnih terjatev oziroma iz naslova neporabljenih sredstev v 
letu 2012. 
 
Občina Sveta Ana ja tako kot v preteklih letih tudi v letu 2012 izpolnjevala vse 
obveznosti v zakonsko predpisanih rokih. Prav tako je prevzemala obveznosti v 
skladu z realiziranimi prejemki proračuna, kar pomeni, da ob koncu proračunskega 
leta nima neporavnanih zapadlih obveznosti. 
 
Nedokončani projekti v proračunskem letu 2010, ki so bili preneseni in vključeni v 
proračun 2011 in 2012, so v letu 2012 tudi zaključeni ali pa so aktivnosti nadaljevane 
s predvideno dinamiko. Novo planirani projekti so v večini tudi izvedeni, pri čemer so 
nekateri izvedeni le fizično oziroma so še v fazi izvedbe, finančni del pa je zaradi 
plačilnih rokov prenesen v leto 2013. 
Podrobna obrazložitev doseženih ciljev po posameznih proračunskih postavkah je 
opisana v posebnem delu proračuna s prikazom realizacije prihodkov in stroškov po 
posameznih proračunskih postavkah, proračunskih programih in podprogramih. 
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V bilanci zaključnega računa proračuna občine Sveta Ana za leto 2012 je na dan 
31.12.2012 ugotovljen saldo sredstev na računih v višini 85.994 EUR vključno z 
upoštevanjem salda sredstev na računih iz preteklih let .  
 
V letu 2012 je potrebno zagotoviti namensko neporabljena sredstva v letu 2012 in jih 
vključiti v proračun za leto 2013 Med taka namenska sredstva spadajo, stanovanjska 
sredstva, sredstva iz naslova požarne takse in sicer: 
 
A/ Namenska sredstva : 
- stanovanjska sredstva  3.727 EUR  
- sredstva iz naslova požarne takse, 1.352 EUR 
              --------------------- 
 5.079 EUR  
 
Zgoraj navedena namenska sredstva se vključijo v proračun za leto 2013 za namen, 
za katerega so opredeljene. 
 

B/ Proračunske obveznosti iz leta 2012 
To so obveznosti, ki niso bile realizirane v letu 2012 zaradi vsebinskih in tehničnih 
razlogov in so glede na vnaprej dogovorjene in zastavljene cilje iz lanskega leta 
potrebne, oziroma gre za potrebe, ki so nastale tekom obdobja in so bile sprejete z 
rebalansom proračuna za leto 2012 . Navedene obveznosti predstavljajo obveznosti 
na podlagi izdanih naročilnic in podpisanih pogodb in se vključijo v proračun za leto 
2013 ter pokrijejo iz stanja sredstev na računu na dan 31.12.2012. 
 

Vse ugotovljene obveznosti se po sprejemu zaključnega računa vključijo v že sprejeti 
proračun občine Sveta Ana za leto 2013 kot namenski odhodki iz preteklih let po 
predpisani klasifikaciji. 
 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je podrobno podana v Zaključnem 
računu občine, ki je prav tako sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter 
obrazložitev k obema deloma. Glede na to, da smo dosegli 89% realizacijo 
načrtovanih prilivov brez zadolževanja in 86% realizacijo načrtovanih izdatkov, 
ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene naloge, s tem, da se del nalog, ki so bile 
načrtovane s proračunom v letu 2012 izvaja v letu 2013 in so za to že podpisane 
pogodbe ali izdane naročilnice v letu 2012. Uspešnost poslovanja občine pa izražajo 
tudi kazalniki uspešnosti, kateri se v poslovnem svetu lahko dokaj preprosto 
izračunajo in kažejo na uspešnost ali neuspešnost podjetja. 
 
V javnem sektorju pa je precej težje dokazati, kako uspešno je bilo poslovanje 
posameznega proračunskega uporabnika. Kljub temu se tudi v javnem sektorju 
uveljavlja način ocenjevanja izvajanja nalog javnega sektorja. Tako se lahko s 
kazalniki ugotavlja ekonomičnost, učinkovitost in efektnost. 
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C/Ekonomičnost ( E, E1 ) 
 
S kazalcem ekonomičnosti lahko prikažemo porabo javnih sredstev na občana.  
 
 
E = vsi odhodki 2010/ številom prebivalcev = 3.025.704/ 2.347 = 1.289 EUR / prebivalca. 
E = vsi odhodki 2011/ številom prebivalcev  = 2.861.315/2.342 = 1.208 EUR / prebivalca. 
E = vsi odhodki 2012/ številom prebivalcev  = 2.886.435/2.332 = 1.237 EUR / prebivalca 
E = povprečni odhodki od 2010-2012/ številom prebivalcev = 2.924.484/2.340= 1.250 
EUR/prebivalca 
 
 
Iz podatkov Ministrstva za finance, ki je zbralo podatke o porabi iz bilanc vseh občin 
v Sloveniji, smo izračunali porabo javnih sredstev na prebivalca v Republiki Sloveniji 
in sicer: 
 
E=povprečni odhodki od 2007-2010/številom prebivalcev =2.068.910.079/2.019.313= 
1.025 EUR/prebivalca. 
 
Iz izračuna je razvidno, da smo v Občini Sveta Ana po prebivalcu porabili v letu 2010 
1.289 EUR proračunskih sredstev, v letu 2011 1.208 EUR, v letu 2012 1.237 EUR. 
Lahko rečemo, da občina vsa ta leta enakomerno porazdeljuje sredstva.  
 
Porabe v letu 2012 je v primerljiva z letom 2011 višja. Prihodkovna stran proračuna, 
kaže, da je občina v letu 2011 prejela za 33 % manj sredstev iz naslova javnih 
razpisov kot v letu 2010 v letu 2012 pa je prijela za 12 % manj sredstev kot leta 2010. 
In ravno sredstva iz razpisov se v pretežni meri namenjajo za investicijska vlaganja v 
občini. In prav to ugotovitev nam nazorno prikazuje pokazatelj, s katerim ugotavljamo 
višino investicijske porabe na prebivalca v Občini. Le ta se je v letu 2012 v primerjavi 
z letom 2011 zmanjšala za 2%. 
 
E1= investicijski odhodki 2010/ število prebivalcev =1.785.676/2.347 = 761 EUR/preb. 
E1= investicijski odhodki 2011/ število prebivalcev =1.660.689/2.342 = 709 EUR/preb. 
E1= investicijski odhodki 2012/ število prebivalcev =1.616.145/2.332 = 693 EUR/preb. 
 
E1= povprečni investicijski odhodki 2010-2012/ število prebivalcev =1.687.503/2.340 = 721 
EUR/preb. 
 
Povprečna višina investicijske porabe občin na prebivalca Republike Slovenije v letih 
2007-2010 pa je naslednja: 
 
E1= povprečni investicijski odhodki 2007-2010/ število prebivalcev 
=916.551.920/2.019.313= 454 EUR/prebivalca 
 
Ob navedenih pokazateljih se ugotavlja, da je občina kljub zmanjšanju sredstev za 
investicije in investicijske transfere na prebivalca občine v letu 2012 v primerjavi z 
letom 2011 še vedno vlagala veliko sredstev, kar nam prikazuje tudi primerjava z 
povprečno porabo investicijskih odhodkov in transferov vseh občin v državi na 
prebivalca države.  
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Iz zgornjih ugotovitev pa lahko povzamemo ugotovitev, da je občina v letih 2010, 
2011 in 2012 maksimalno skrbela za razvoj, za boljšo ter lepše urejeno okolico in s 
tem večjo blaginjo svojega prebivalstva. 
 

D/ Učinkovitost ( U ) 
 

S kazalcem učinkovitosti želimo prikazati stroške občinske uprave in občinskih 
organov,glede na odhodke proračuna. 
 

U = stroški občinske uprave 2010/odhodki proračuna = 230.368/ 3.025.704 =0,076 
U = stroški občinske uprave 2011/odhodki proračuna = 234.856/ 2.861.315 =0,082 
U = stroški občinske uprave 2012/odhodki proračuna = 229.696/ 2.914.887 =0,079 
 
 

Iz izračunov je razvidno, da je delež stroškov občinske uprave v skupnih odhodkih v 
letu  2010 7,6 % ,v letu 2011 8,2 % in v letu 2012 7,9 %. To pa pomeni, da je delež 
stroškov občinske uprave v vseh stroških odvisen od gibanja investicijskih odhodkov.  
 
E/ Efektnost ( EF ) 
 

S kazalcem efektnosti želimo prikazati učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev 
realizaciji prihodkov: 
 

EF= realizirani prihodki 2010/planirani prihodki = 3.022.226/3.587.866 = 0,842 
EF= realizirani prihodki 2011/planirani prihodki = 2.879.041/3.239.649 = 0,888 
EF= realizirani prihodki 2012/planirani prihodki = 3.000.881/3.385.120 = 0,886 
 

 

Kazalec efektnosti nam dokazuje, da so bili planirani prihodki v letu 2010 v višini 
84%, v letu 2011 88 % in v letu 2012 prav tako 88%. Tako kot je bilo ugotovljeno že v 
sami bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2012 prihaja do izpada kapitalskih 
prihodkov. 
 

 

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

 
V letu 2012, je občina sklenila pogodbo z Skupnost občin Slovenije za opravljanje 
notranje revizije, ki je revidirala poslovaje občine v proračunskem letu 2011 in 
zaključni račun proračuna občine za leto 2011. Revizijska mnenja in opozorila, 
pomenijo dober napotek za nadaljnje delo pri opravljanju notranjih kontrol oziroma pri 
odpravi teh pomanjkljivosti. Poleg redne letne revizije proračuna pa ima Občina tudi 
svoj nadzorni odbor, ki opravlja redne nadzore poslovanja občine. 
 
 
Pojasnila o nedoseženih zastavljenih ciljih 

 
Proračun občine je dokument, ki se ne more fizično in finančno zaključiti z 
proračunskim letom. Je dinamičen akt, ki ima svoj fiksni in variabilni del porabe. 
Fiksni del je tisti, ki je zakonsko predpisan in se izraža preko primerne porabe. Višina 
le te naj bi zadostovala za pokrivanje zakonsko naloženih obveznosti. Variabilni del 
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proračuna pa se naslanja na lastne prihodke občine, kot je na primer komunalni 
prispevek ter drugi lastni viri in predvsem kapitalski prihodki. Glede na bistveno 
manjšo realizacijo kapitalskih prihodkov od načrtovanih, lahko smatramo, da izvedba 
nerealiziranih oziroma neizvedenih projektov v letu 2012 ni bila ogrožena. Planirani 
neizvršeni projekti se prenašajo v proračunsko leto 2013. 
 

 
Ocena učinkov poslovanja proračuna občine na druga področja 

 
Občina Sveta Ana je v letu 2012 sproti in dosledno izvajala zakonsko naložene 
obveznosti in jih tudi financirala in s tem pripomogla k razvoju občine in dvigu 
blaginje vseh prebivalcev občine. 
Z doseženo realizacijo zastavljenega proračuna je občina Sveta Ana dosegla vrsto 
pozitivnih učinkov na več področjih in sicer: 
 
- na področju gospodarske infrastrukture je: 

� z urejanjem lokalnih cest in občinskih cest, pločnikov je poskrbljeno za večjo 
varnost občanov v prometu istočasno pa je poskrbljeno tudi za lepši videz in 
večjo urejenost okolja v občini, 

� z izgradnjo in dokončanji kanalizacijskih omrežij v naseljih in pričetkom 
izgradnje čistilne naprave v naselju Lokavec, z očiščevalnimi akcijami, za 
akacijami odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov skrbi za varstvo okolja in 
ohranjanje zdrave in čiste narave, 

� v letu 2012 je bil spremenjen občinski podrobni prostorski načrt za center 
Svete Ane. Na območju se predvideva gradnja kotlovnice na sekance. 

� na področju turizma se z ureditvijo infrastrukture omogoča boljše in varnejše 
počutje turistov v naših krajih, prav tako pa se z izgradnjo turističnega centra 
želi turistom približati vse naravne in kulturne vrednote občine z 
predstavitvami turističnih atraktivnosti ter turističnih točk v občini. S tem se želi 
privabiti čim večje število turistov, kar posledično pomeni večji razvoj 
gospodarskih dejavnosti v občini-bodisi prenočitvenih, gostinskih in drugih 
dejavnosti, 

� na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva je občina z investicijskim 
vzdrževanjem in z investicijskimi vlaganji v osnovno šolo in z izgradnjo nove 
športne dvorane, ustvarila pogoje za uspešno in nemoteno izvajanje vzgojno 
varstvene dejavnosti in osnovnošolskega izobraževanja. 

 
Poslovno poročilo zaključujemo s trdnim upanjem, da je Občina Sveta Ana  v letu 
2012 kljub gospodarski recesiji s svojim delovanjem in poslovanjem pripomogla k 
boljšemu razvoju in napredku občine. 
 
ZAKLJUČEK 

 
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana nam podaja osnovne podatke za 
presojo o uspešnosti poslovanja. Pri pregledu finančnih podatkov se ugotavlja, da 
skupni prihodki niso bili v celoti realizirani, kar je posledica izpada planiranih 
kapitalskih prihodkov. 
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5. POROČILO O IZVEDBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
5.1. UVOD 
 
Načrt razvojnih programov ( v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in 
odraža politiko občine na področju investicijskih vlaganj in načrtovanih projektov za 
naslednja štiri leta. Načrt razvojnih programov predstavlja ključne programe oziroma 
projekte investicijske narave za srednjeročno obdobje. 
 
Večletni programi so pogoj za prevzemanje obveznosti, ki se nanašajo na prihodnja 
proračunska leta. Veljavna zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega 
projekta v načrt razvojnih programov občine pogoj, da lahko občina s tem projektom 
kandidira na razpisih za pridobivanje državnih ali evropskih sredstev. 
V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije 
oziroma projekte, pri katerih se pričakuje uspešnost prijave na razpisih posameznih 
ministrstev in pridobitev državnih pomoči v naslednjih štirih letih in projekti, ki jih 
predvideva obcina izvajati in financirati bodisi iz lastnih oziroma drugih pridobljenih 
virov. V Načrtu razvojnih programov so projekti prikazani po: 

o proračunskih uporabnikih, 
o posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov, 
o letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun 

v prihodnjih letih in 
o virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 

V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo 
celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih-načrtovani 
izdatki proračuna za investicije in državne pomoči. 
Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno upoštevati 
predpise, ki urejajo pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ. 
 
V načrt razvojnih programov občine za obdobje 2012 – 2015 so bili uvrščeni: 
 

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

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

 
Tako so v načrt razvojnih programov na ravni občine vključeni vsi izdatki, ki spadajo 
v naslednje skupine oziroma podskupine kontov: 
 
- 42 – Investicijski odhodki, 
- 43 – Investicijski transferi, 
- 41 – Tekoči transferi ( 410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč) in 
- 40 – Tekoči odhodki ( za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije). 
 
V Načrtu razvojnih programov so zajeta vsa področja, od prostorskega načrtovanja, 
pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč, splošnih in komunalnih dejavnosti, 
družbenih dejavnosti in druga. Poleg vlaganj v zemljišča in objekte zajema tudi 
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vlaganja v prostorsko in ostalo dokumentacijo, kar je razvidno iz nadaljnjih 
obrazložitev. 
V letu 2012 so programi iz Načrta razvojnih programov 2012 – 2015 za leto 2012 
dosegli 88% realizacijo v primerjavi z višino planiranih sredstev za izvedbo 
načrtovanih programov. Nerealizirani so ostali predvsem tisti projekti, ki so bili vezani 
na rezultate razpisa za sofinanciranje s strani evropskih skladov oziroma so bili 
izvedeni le fizično, realizacija NRP pa ne izkazuje porabe sredstev, saj denarni tok še 
ni nastal. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kakor 
tudi na podlagi sklenjenih pogodb nastane obveznost plačila na 30. dan od datuma 
prejema dokumenta, s katerim so zaračunana dela. To pomeni, da so bile nekatere 
investicije že začete oziroma tudi končane, prišlo je le do zamika plačil v letu 2012.  
 
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 
Postavka projekta: 40607 
V investicijskih odhodkih na področju uprave so bila v letu 2012 predvidena sredstva 
za nabavo in zamenjavo najnujnejše pisarniške, računalniške in druge opreme, 
katere nabava se izvaja postopno v skladu z načrtom. 
Tako so bile v letu 2012 opravljene nabave najnujnejše pisarniške, računalniške, 
komunikacijske in druge opreme. Nabavljena in posodobljena je bila programska 
oprema, nabavljeni so bili telefonski aparati ter druga drobna oprema. Vrednost 
nabavljene opreme znaša 3.924 EUR kar predstavlja porabo v višini 24 % planiranih 
sredstev . 
 
Postavka projekta: 40615 
V letu 2012 se je za namene opravljanja nalog čiščenja in vzdrževanja občinskih 
cest, centrov, itd...nabavila naslednja oprema oz. orodja: motorna žaga – Husqvarna, 
1.fazni agregat – Honda, Bosch rušilno kladivo. Vrednost nabavljenega orodja je 
2.197 EUR.   
 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti  
Postavka projekta: 40610 
V tem sklopu načrta so realizirani odhodki sofinanciranja skupnih projektov občin v 
višini 4.179 EUR . Gre za naslednje projekte: 

� Projekt Podravsko – ptujsko – ormoške regionalne destinacijske organizacije, 
� Projekt eim, Centra razvoja človeških virov, 
� Projekt Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, 
� Sofinanciranje MRA-RRA Podravje in ZRS Bistra Ptuj-ORP Sp. Podravje. 

 
 
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Postavka projekta: 40702 
Za nabavo najnujnejše opreme in investicijsko vzdrževanje na tem programu so bila 
zagotovljena sredstva v višini 7.127 EUR. V letu 2012 je PGD Sveta Ana investiralo v 
nakup naslednje opreme:  

- Nosilec cevni , 15 kom, 
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- Nosilec DEFIGO 4, 1 kom, 
- Ročnik Quadrofog 400 FO z C priključkom, 1 kom, 
- Nahrbtnik reševalni PP, 2 kom, 
-  Ročnik TURBOMATIC 52, 17 kom, 
- Košara sesalna 52, 1 kom, 
- Cev tlačna 75x15m s spojko, 4 kom, 
- Cev tlačna 75x20m s spojko, 3 kom,  
- Razdelilec trodelni B/B2C venil 4,5 obrata AWG, 1 kom , 
- Kontroler dvojni 8 bar , 1 kom, 
- Ventil reducirni 200/300 bar , 1 kom, 
- Svetilka Mag Lite Charger, 2 kom, 
- Blazina dvižna SLK 6/15, 1 kom, 
- Blazina dvižna SLK 19/27, 55x55 cm, 1 kom, 
- Cev polnilna , 8 bar , 2 kom, 
- Most cevni-gumi , 1 kom in 
- Rokavice za tehnično reševanje,10 kom. 

 
Področja porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga  
Postavka projekta: 41101 
Na področju kmetijstva so v načrtu razvojnih programov realizirani odhodki – 
subvencije, ki jih občina dodeljuje na podlagi razpisov. Realizacija znaša 4.409 EUR 
oz. 44 % glede na predviden plan. 
 
Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 
 
12069001 Oskrba z električno energijo 
Postavka projekta : 41202 
Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju: LEK) občine Sveta Ana je izdelan z 
namenom, da se ugotovi obstoječe stanje oskrbe in rabe vseh vrst energije, da se to 
stanje analizira in ugotovi šibke točke. Na osnovi tega se predvidijo možni ukrepi, ki 
lokalnim skupnostim čim bolj približajo ukrepe s področij oskrbe, učinkovite rabe 
energije, izrabe obnovljivih virov energije, prometa ter s področja izobraževanja in 
osveščanja občanov. Namen je izboljšanje energetskega stanja v občini Sveta Ana in 
oblikovanje trajnostnega razvoja oskrbe z energijo v občini za naslednjih 10 let. S 
sprejetim lokalnim energetskimi konceptom se lahko zmanjšajo stroški oskrbe z 
energijo v občini, spodbuja pa se tudi razvoj novih sistemov in tehnologij na področju 
učinkovite rabe energije (v nadaljevanju URE) in obnovljivih virov energije (v 
nadaljevanju OVE), ki zagotavljajo višji življenjski standard. Izdelan Lokalni 
energetski koncept je podlaga pri prostorskem načrtovanju občine, ki zagotavlja 
energetsko in distribucijsko učinkovitost, učinkovit urban razvoj, kot tudi trajnostno 
prometno ureditev itd. Sprejet in potrjen Lokalni energetski koncept je velikokrat tudi 
podlaga za pridobitev sredstev za financiranje različnih projektov.  
Cilji projekta:  

• izdelava temeljnega dokumenta: Lokalni energetski koncept za območje 
občine Sveta Ana, ki je v skladu z okoljsko politiko občine in je osnova za 
delovanje na energetskem področju v občini,  

• izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini,  
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• pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo,  

• pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja 
okolja,  

• oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja,  

• izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike, pri čemer je s 
kratkoročno energetsko politiko definirano obdobje petih let, z dolgoročno pa 
obdobje desetih let,  

• spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in 
okoljskega stanja.  

 
LEK  zajema tudi akcijski načrt, kjer so projekti ekonomsko ovrednoteni, zanje je 
opredeljen tudi terminski izvedbeni načrt. Za izdelavo LEK-a je občina namenila 4.188 
EUR. 
 
 
Področje porabe 13–PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Postavka projekta : 41304 
Obnovitev občinskih cest obsega delno rekonstrukcijo spodnjega ustroja z 
enoslojnim ali dvoslojnim asfaltom in odvodnjavanje, v manjšem delu pa 
gramoziranje kategoriziranih občinskih cest. 
V okviru tega programa so bila predvidena sredstva v višini 58.150 EUR in so 
dosegla 100 % realizacijo. V letu 2012 so se poplačale obveznosti investicij, katere 
so se izvedle že v letu 2010. Gre za modernizacijo 4 odsekov občinskih cest to so: 

1. JP Ledinek – Žice 704-300, 
2. JP Dražen vrh – Dominko, 
3. JP Zg.Ščavnica – Bek 704-431 in 
4. JP Ledinek – Vakaj 704 -442. 

 
Zaradi stečaja CP Maribor, občina ni poravnala obveznosti ob zapadlosti ampak jih je 
poravnala na podlagi obvestila stečajnega upravitelja.  
 
Postavka projekta: 41309 
Z obnovo vaškega jedra Lokavec so bili dani pogoji za kvalitetnejše življenje v kraju 
Lokavec. Omogočene so številne aktivnost druženja in povezovanja prebivalcev, 
večja motivacija da se zadrži mlado generacijo v lokalnem okolju in tako pripomore k 
zmanjšanju negativnega demografskega trenda v občini.  
V prometu je podana večja varnost vsem udeležencem v prometu. Z investicijo so 
doseženi naslednji cilji: urejen hodnik za pešce, urejena cesta skozi vaško jedro, 
urejeni parkirni prostori v središču naselja Lokavec, urejena avtobusna postaja, 
rekonstrukcija vodovoda, kanalizacije in elektro ter telekomunikacijskih vodov 
neposredno ob cestišču glavne ceste, obnovljena javna razsvetljava in urejena 
urbana oprema.  
Celotna investicija je znašala 486.421,08 EUR , občina pa je po razpisu »Obnova in 
razvoj vasi« dobila nepovratna sredstva v višini 313.023,08 EUR.  
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Slika 3: Urejeno vaško jedro v Lokavcu 
 

 
 
 
Postavka projekta : 41311 
Z izgraditvijo oz. ureditvijo kmečke tržnice bodo dani pogoji za prodajo doma 
pridelane , zdrave hrane s tem se bo izboljšala kvaliteta življenja v občini in širše, saj 
bodo do tovrstnih pridelkov prišli tudi prebivalci, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom in ne 
predelujejo hrane sami. Cilji ureditve kmečke tržnice so naslednji: izgradnja pokrite 
tržnice s kletjo, izgradnja platoja za odprto tržnico, izgradnja električnih in strojnih 
inštalacij v pokriti tržnici, postavitev stojni.  
V letu 2012 je občina namenila za projektno in investicijsko dokumentacijo za projekt 
»Ureditev kmečke tržnice« v centru Svete Ane 11.872 EUR. S projektom se je 
prijavila na razpis:Obnova in razvoj vasi, za nepovratna sredstva in bila neuspešna. 
S projektom se je prijavila na ponovni razpis v mesecu februarju 2013. Celotna 
investicija je ocenjena na 470.768,09 EUR. Občina ocenjuje, da bo po razpisu 
odobrenih nepovratnih sredstev v višini 140.599,54 EUR.  
 
Postavka projekta: 41316  
Razvojna agencija Slovenske gorice skupaj z vsemi 6 občinami Upravne enote 
Lenart izvaja projekt usmerjevalne signalizacije »LAS OVTAR SLOVENSKIH 
GORIC«, s katerim bomo občine izpolnile določila Pravilnika o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na javnih cestah. Ta zelo natančno predpisuje vrste in obliko 
signalizacije na območju cestnega sveta, pa naj si bo to lokalna, regionalna oz. 
državna cesta ali avtocesta. Ta bodo označevala: 

• Kulturne spomenike, 
• Naravne vrednote, 
• Motele in gostinsko – nastavitvene možnosti, 
• Druge pomembne objekte in naprave v občini, 
• Pomembna obrtno-poslovno-trgovska središča in objekte ter 
• Cilje znotraj varovanih območij. 
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V okviru projekta bodo popisani vsi javni objekti in vsi zasebni objekti, za katere bo 
izkazan interes lastnikov oziroma upravljavcev.  
V letu 2012 je občina za ta projekt namenila 3.879,77 EUR. 
 
Postavka projekta 41317 
Namen projekt Rekonstrukcija dela LC 203-101 ter dela ceste LC 203-501 skozi 
naselje Kremberk z obnovo javne razsvetljave je tesneje povezati naselje Kremberk 
in občinsko središče Sv.Ana. Najpomembnejši vidik investicije je nedvoumno 
povečanje prometne varnosti na omenjeni lokaciji, tako peščev kakor tudi drugih 
udeležencev v prometu. Ocenjena vrednost investicije je 316.073 EUR. V letu 2012 
je bilo za potrebe projektne in investicijske dokumentacije namenjenih 11.256 EUR. 
 
 
 13029004 Cestna razsvetljava  
 
Postavka projekta: 41305 
Projekt vsebuje stroške novogradnjo oz. obnove javne razsvetljave kateri so bili 
realizirani v višini 53.324,07 EUR, kar predstavlja 97 % realizacijo glede na veljavni 
proračun. Uredila se je javna razsvetljava na območju Krivega vrha , smer Moleh in 
na območju Zg. Ščavnice smer križišče Froleh. 
 
 
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO 
 
14039001 Promocija občine 
  
Postavka projekta:41406 
Zaradi pomembnih zgodovinskih odkritij v letu 2011 je občina pripravila prvo stalno 
razstavo v Občini Sveta Ana, kjer je prikazano življenje in delo Franca Postiča. 
Franc Postič je živel pri Sv. Ani od leta 1817 do 1861 in v tem času je bil pomemben 
kirurg, sadjar in vinogradnik, prosvetni delavec, župan, organizator gradenj župnišča, 
šole in svoje takrat največje hiše. Zaradi širjenja kvalitetnih vinskih trt v Slovenske 
gorice je sodeloval s pomembnimi vinogradniškimi strokovnjaki v Mariboru in Gradcu. 
Prav na njegovo pobudo se je pri Sv. Ani ohranilo 24 sinonimov imen starih in 
sodobnih vinskih trt. V okviru projekta se je: 

� zbralo ustrezno gradivo o življenju in delu Franca Postiča,  
� pripravil elaborat o stalni razstavi, kot interpretacijski načrt, ki bo 

uporaben za vse ponudnike turističnih storitev. 
� 1 stalna razstava in spominsko obeležje Francu Postiču, bosta nova 

turistična produkta v Občini Sveta Ana.  
Planirana vrednost projekta je bila 21.800 EUR, realizacija pa 20.440 EUR oz. 93,8 
%. 
 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  
 
Postavka projekta: 41400 
S projektom Viničarija Pergarjev vrh z vinogradniško učno potjo se namerava 
obnoviti objekt viničarije z gospodarskim poslopjem in paviljonom na zemljišču s 
parc. št. *80 k.o. Kremberk. V objektih v sklopu viničarije se bo uredila stalna zbirka 
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etnološke dediščine, zato se morajo urediti tudi prostori v notranjosti objekta in kleti. 
Ob stalni zbirki etnološke dediščine se bo vzpostavila tematsko vinogradniška učna 
pot, ker si bodo lahko obiskovalci ob počivališču ogledali posebne avtohtone vrste trt 
tudi v naravi.    
Projekt Viničarija Pergarjev vrh z vinogradniško učno potjo, je projekt s katerim je 
občina uspešno kandidirala na razpisu. Za potrebe prijave na razpis je bilo potrebno 
zagotoviti sredstva za projektno in investicijsko dokumentacijo, realizacija teh je bila 
13.453 EUR. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 359.397 EUR od tega 
nepovratnih sredstev 154.422 EUR. Investicija z gradbenimi deli se bo nadaljevala v 
letu 2013.  
 
Postavka projekta: 41407 
Za večjo informiranost krajanov in turistov se je nabavil »Tauch screen terminal«, 
katerega smo namestili pred občinsko zgradbo. Realizacija projekta znaša 9.960 
EUR. 
 
Postavka projekta: 41408 
Za nadaljnji razvoj turizma in podeželja na območju Občine Sveta Ana je občina 
naročila pripravo strokovnih podlag za razvoj podeželja. Realizacija projekta je 
znašala 5.559 EUR.   
 
 
Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠCINE 
 
1529002 Ravnanje z odpadno vodo 
Postavka projekta: 41503 
V okviru programa ravnanja z odpadno vodo je občina zagotovila sredstva za 
izvedbo projekta izgradnja kanalizacijskega cevovoda 3. faza, 4 del. za območje 
naselja Sveta Ana. Namenilo se je 5.518 EUR.  
 
V okviru razpisa za sofinanciranje malih čistilnih naprav so se dodelila sredstva 
enemu upravičencu v višini 2.278 EUR. 
 
Postavka projekta: 41504 
V letu 2010 je občina pristopila k projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
Lokavcu. Celotna vrednost projekta znaša 684.286,03 EUR. Izvedbena dela 
obsegajo: 
• Izgradnja fekalne kanalizacije - 2.847 m 
• Izgradnja meteorne kanalizacije – 1.290 m 
• Izgradnja čistilne naprave – 420 PE 
• Izgradnja dovozne ceste k ČN – 105 m 

 
V letu 2012 je občina za ta projekt namenila 188.492 EUR, prejela pa 133.515 EUR 
sredstev iz  strukturnih skladov. Investicija se je zaključila meseca julija. 
 
 
 
 
 
Slika 4: Kanalizacija s čistilno napravo v naselju Lokavec 



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012 

 

 71

 

 
  
 
Postavka projekta: 41508 
Na tem področju varovanja okolja, je občina v letu 2012 pristopila k projektu 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen vrhu. Za potrebe projekte 
in investicijske dokumentacije je občina v letu 2012 namenila 12.238 EUR. Celotna 
vrednost investicije znaša 983.706 EUR. 
Cilji investicije so: 

• Vzpostavitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za 26 gospodinjstev s 84 
prebivalci v naseljih  Ledinek in Dražen Vrh v občini Sveta Ana in naselju 
Žitence v občini Sv. Jurij v Slov. goricah.  

• Izgradnja 6.000 m cevovodov fekalne kanalizacije. 
• Izgradnja 375 m cevovodov meteorne kanalizacije. 
• Izgradnja ČN 250 PE. 
• Izgradnja vodovodnega priključka 355 m. 
• Izgradnja elektroenergetskega priključka 237 m. 
• Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. 
• Reševanje problema odvajanja padavinskih odpadnih vod z javnih in zasebnih 

površin. 
• Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Ledinek, 

Dražen Vrh in Žitence in širše občine Sveta Ana in Sv. Jurij v Slov. goricah 
ipd. 

 
 
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
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16029003 Prostorsko načrtovanje 
Postavka projekta: 41610 
Občinski prostorski načrt obsega izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine in 
sicer zasnovo prostorskega razvoja občine, zasnovo gospodarske javne 
infrastrukture lokalnega pomena, okvirna območja naselij, vključno z območji 
razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, okvirna območja razpršene 
poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v 
krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč, usmeritve za določitev 
prostorsko izvedbenih pogojev. 
V izvedbenem delu so opredeljene enote urejanja prostora, območja namenske rabe 
prostora, dopustna izraba prostora, prostorski izvedbeni pogoji in podobno. Zbran je 
bil širok nabor vlog za spremembe statusa zemljišč, ki so se nanašala tako na 
spremembe v zazidljiva, kakor tudi v spremembe v nezazidljiva oz. kmetijska 
zemljišča. V letu 2012 je bilo namenjenih 24.043 EUR sredstev. 
 
16039001 Komunalna dejavnost  
Postavka projekta: 41606 
V letu 2012 je občina nadaljevala financiranje projekta Celovita oskrba SV Slovenije 
s pitno vodo. V projektu je vključenih 12 občin. Nosilec projekta je Občina Lenart. Za 
ta projekt se je v letu 2012 namenilo  97.718 EUR.  
Prav tako je občina izvedla izgradnjo dveh vodovodnih cevovodov in sicer:  

� Vodovod Ledinek , znesek realizacije plana 5.507 EUR in  
� Vodovod Zg. Ščavnica , znesek realizacije v višini 38.999 EUR. 

 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  
Postavka projekta: 41615 
V letu 2012 je občina namenila 44.4010 EUR za ureditev ograje in pločnika pri 
pokopališču.  
 
Postavka projekta: 41614 
Namen investicije je reševanje kulturnega spomenika v občini Sveta Ana in ureditve 
protestantskega pokopališča. V letu 2012 je občina namenila 1.200 EUR za 
projektno dokumentacijo. 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 
Postavka projekta: 41616 
Za ureditev parkirnih prostorov pod športnim centrom Sveta Ana  je  občina namenila 
41.399 EUR. 
  
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
Postavka projekta: 41608 
V načrtu je občina planiral za namene komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v 
občini 35.565 EUR, realizacija znaša 22.352 EUR. 
 
 
 
Postavka projekta: 41613 
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Za namene komunalne ureditve industrijske cone je občina v letu 2012 namenila 
157.062 EUR.  
 
16069002 Nakup zemljišč in drugih nepremičnin 
Postavka projekta: 41609 
V proračunu so bila zagotovljena sredstva za nakup zemljišč v vrednosti 29.988 
EUR. Občina zemljišča kupuje v skladu z Načrtom nakupa in prodaje  zemljišč.  
 
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE 
 
19029001 Vrtci 
Postavka projekta: 41918 
V proračunskem letu 2012 je občina namenila sredstva za projektno in investicijsko 
dokumentacijo izgradnjo nizko-energetskega objekta Lokavec – sklop vrtec v višini 
40.355 EUR. 
 
19039001 Osnovno šolstvo 
Postavka projekta: 41914 
Iz proračuna so se namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovne šole 
Sveta Ana v višini 204.305 EUR. Zamenjala so se okna in obnovila se je fasada.  
 
Slika 5: Investicijsko vzdrževalna dela na objektu osnovna šola Sveta Ana 
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6. RAČUNOVODSKO POROČILO Z OBRAZLOŽITVIJO PODATKOV IZ 
BILANCE STANJA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2012 IN INVENTURNI 
ELABORAT  
 
 
6.1. BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazujemo 13.632.011 EUR sredstev in prav 
toliko obveznosti do virov sredstev.  
 
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izkazana v višini 

13.121.940 EUR. 
 

� Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev je izkazana v višini 13.280 EUR, 
popravek vrednosti pa 10.912 EUR. V tem segmentu so zajeti vsi računalniški 
programi, ki jih imamo v občinski upravi.  

� Nabavna vrednost nepremičnin znaša 12.881.220 EUR, popravek vrednosti 
nepremičnin pa znaša 1.873.355 EUR. Od tega je 201.944 EUR zemljišč,  
nabavna vrednost zgradb znaša 11.971.549 EUR. Nepremičnine v pridobivanju 
znašajo 707.726 EUR in sicer gre za kanalizacijo v gradnji za območje Svete 
Ana,  ter pričetek investicije ureditev Evangeličanskega pokopališča in investicija 
v celovito oskrbo SV z vodo.  Nabavna vrednost opreme in drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev znaša 556.362 EUR,  popravek vrednosti 
znaša 320.881 EUR, tako da sedanja vrednost opreme znaša 235.481 EUR. 
Znotraj opreme imamo evidentirano vso leseno pohištvo, računalnike, tiskalnike, 
opremo kuhinje, klime, avtomobil, opremo v športni dvorani, opremo javne 
infrastrukture.  

� Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2012 je 10.713 EUR . 
Občina še naprej razpolaga z delnicami Mariborskega vodovoda d.d. .  

� Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2012 znaša 
1.865.513 EUR, to so sredstva dana v upravljanje osnovni šoli. 

 
 

B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 so 
izkazane v višini 510.071 EUR in sicer: 

 
� Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah znašajo 127.949 EUR.   
� Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 52.549 EUR, kjer gre za 

terjatve iz naslova plačila porabljene vode, terjatve iz naslova oskrbnine otrok v 
vrtcih iz drugih občin, terjatve iz naslova plačila uporabe mrliške veže in 
komunalnih storitev pri pokopih, terjatve iz naslova letnega vzdrževanja 
pokopališča, terjatve iz naslova najemnin. 

� Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 25.590 EUR 
iz naslova terjatve drugih uporabnikov kontnega načrta – občine (za plačilo razlike 
vrtca). 

 
� Druge kratkoročne terjatve v višini 47.658 EUR; izkazane so terjatve iz naslova 

sofinanciranja občanov po pogodbah pri izvajanju investicij (modernizacije cest, 
izgradnja vodovoda, komunalni prispevki ipd.), terjatve iz naslova neplačanega 
NUSZ, terjatve iz naslova najemnin za stanovanja, terjatve iz naslova plačila 
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občinske takse pri odvozu smeti in terjatve iz naslova vračila preveč plačanega 
DDV . 

� Neplačani odhodki v višini 253.553 EUR; tu se izkazujejo evidenčno izkazujejo 
obveznosti do zaposlenih za izplačilo plač za mesec december 2012 v višini 
18.604 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 56.698 EUR  in  
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 179.352 EUR kratkoročne 
terjatve do proračunskih uporabnikov). 

 
Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2012 znaša 13.632.011 EUR. 
 
 

C) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 382.122 EUR: 
 
� Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 16.630 EUR, kjer gre za 

obveznosti iz naslova plač za mesec december 2012, izplačilo v januarju 2013. 
� Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 56.698 EUR, ki še niso 

zapadle. 
� Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 291 EUR, kjer gre za 

sredstva iz naslova povrnitev sredstev za vlaganje v telefonsko omrežje in plačilo 
obveznosti za DDV.. 

� Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, tukaj so 
izkazane obveznosti do proračunskih uporabnikov v višini 179.352 EUR ( plačilo 
občinam za vzgojno-varstvene storitve) in obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračuna, kjer gre za plačila obveznosti iz naslova oskrbnin v domovih in za 
sofinanciranje projekta celovita oskrba Sv Slovenije s pitno vodo. 

� Neplačani prihodki v višini 110.547 EUR – neplačani prihodki iz naslova terjatev 
do kupcev in drugih kratkoročnih terjatev. 

 
 

D) Lastni viri in dolgoročne obveznosti v višini 13.249.889 EUR: 
 

� Splošni sklad izkazujemo v višini 12.444.490 EUR, kjer gre za sklad 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, splošni sklad za finančne 
naložbe, splošni sklad – sredstva občine, splošni sklad za terjatve za sredstva 
dana v upravljanje in splošni sklad za najete kredite na aktivni strani bilance. 

� Splošni sklad rezerve znaša 22.066 EUR; 
� Dolgoročne finančne obveznosti so izkazane v višini 783.333 EUR. 

 
Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2012 znaša 13.632.011 EUR 
 
 
Pripravila: 
Stanka FERŠ 
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6.2. INVENTURNI ELABORAT O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA  
INVENTARJA, DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI NA DAN  
31.12.2012 
 
V skladu z Zakonom o računovodstvu in Pravilnikom o popisu sredstev in obveznosti 
do virov sredstev v Občini Sveta Ana je župan imenoval s sklepom v mesecu 
decembru 2012 inventurne komisije : 

� za popis nepremičnin, opreme in drobnega inventarja v prostorih občine, 
mrliške vežice in kulturno-turističnega centra Sveta Ana ,  

� za popis opreme in drobnega inventarja v športni dvorani , 
� za popis javne infrastrukture (vodovoda) in 
� za popis terjatev in obveznosti, 

 
 

Komisije so na dan 31.12.2012 opravile redni letni popis osnovnih sredstev, 
drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatve in obveznosti. 
S popisom sredstev je popisna komisija ugotovila dejansko stanje sredstev občine 
Sveta Ana na dan 31.12.2012, ki se nato uskladi s knjigovodskim stanjem. 
 

1. Popis nepremičnin, opreme in drobnega inventarja v prostorih občine, mrliške 
vežice in kulturno-turističnega centra Sveta Ana, opreme in drobnega 
inventarja v športni dvorani ter javne infrastrukture (vodovod) .  
 

Komisija je popisala sredstva občine Sveta Ana na dan 31.12.2012 in ugotovila 
spodaj navedeno stanje. Izločila je tudi neuporabna osnovna sredstva, ki so 
navedena v nadaljevanju. 
Opredmetena osnovna sredstva s katerimi razpolaga Sveta Ana so: 

• zemljišča, 
• zgradbe in 
• oprema. 

 
Občina Sveta Ana  v pomožnih poslovnih knjigah izkazuje vsako opredmeteno 
osnovno sredstvo posebej, le drobni inventar iste vrste ali podobnega namena se 
izkazuje in vrednoti zbirno. To pa pomeni, da se posamezna osnovna sredstva, ki so 
razvrščena med drobni inventar vodijo skupinsko ali posamično. 
Popis osnovnih sredstev zajema: 

� premoženjske pravice     (konti podskupine 003), 
� zemljišča       (konti podskupine 020), 
� zgradbe       (konti podskupine 021), 
� nepremičnine v gradnji ali izdelavi   (konti podskupine 023), 
� opremo       (konti podskupine 040) in 
� drobni inventar      (konti podskupine 041). 

 
Komisija ugotavlja, da občina na dan 31.12.2012 razpolaga z: 
- premoženjske pravice v neodpisani vrednosti      13.279,24 EUR, 
- kmetijskimi in stavbnimi zemljišči v skupni vrednosti  201.943,80 EUR, 
- zgradbami in objekti v neodpisani vrednosti         11.971.549,36 EUR, 
- nepremičninami v gradnji ali izdelavi v vrednosti  707.726,38 EUR in 
- opremo v neodpisani vrednosti      556.361,80 EUR. 
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Na dan 31.12.2012 je komisija popisala osnovna sredstva in predlaga, da se izloči iz 
uporabe naslednja osnovna sredstva po inventurnem seznamu in sicer: 
 
 
Inv.št.  Konto Naziv osnovnega sredstva 

0026 040930 Telefon 
0077 040920 Stol  
0085 040910 Tiskalnik Epson LQ-570 
0105 040930 Hladilnik 
0246 040920 Računalniška miza PL-511 
0326 040910 Uničevalec dokumentov 
0500 040910 Tiskalnik Konica Minolta 
0502 040910 Tiskalnik inventarnih številk  
0531 040910 UPS 
0532 040910 UPS 
 
Predlagana oprema za izločitev je brez sedanje vrednosti. Nabavna oziroma 
odpisana vrednost navedenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 znaša 1.784,06 
EUR. 
 
V letu 2012 pa so bila v skladu s programom prodaje izločene naslednje 
nepremičnine: 
 
Inv.št.  Konto Naziv osnovnega sredstva 

0151 021900 Stanovanje – Kremberk 37 
0439 020103 Zemljišče parc.št. 497/8 k.o. Žice   
 
Tako neodpisana vrednost opreme in nepremičnin na dan 31.12.2012 znaša 
12.527911,16 EUR. 
 

2. Popis nepremičnin v gradnji ali izdelavi 
 

Inventurna komisija je ugotovila in popisala investicije, ki še niso aktivirane. Določene 
investicije predstavljajo lastne investicije občine Sveta Ana v teku izvajanja in bodo  
po zaključku del prenesene v upravljanje. Na dan 31.12.2012 ima občina 
evidentirane nepremičnine v gradnji v vrednosti 707.726,38 EUR. Vrednosti so 
evidentirane pri naslednjih investicijah : 
 

• Kanalizacija Sveta Ana         371.659,55 EUR, 
• Ureditev Evangeličanskega pokopališča          8.943,00 EUR, 
• Ureditev parkirišča pri mrliški veži          1.900,00 EUR, 
• Ureditev kmečke tržnice Sveta Ana                    648,00 EUR, 
• Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo         135.119,67 EUR, 
• Komunalna oprema v industrijski coni       155.388,15 EUR, 
• Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen vrhu   

    12.238,21 EUR, 
• Viničarija Pergarjev vrh z vinogradniško učno potjo       10.573,80 EUR, 
• Rekonstrukcija LC skozi naselje Kremberk        11.256,00 EUR. 
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3. Naložbe v javno podjetje  

 
Komisija je ugotovila, da ima občina Sveta Ana, kot ustanoviteljica javnega podjetja 
Mariborski vodovod 789 delnic. Stanje na dan 31.12.2012 je razvidno iz spodnje 
preglednic: 
 
Zap.št.  Konto Naziv Znesek 

01. 060000 Mariborski vodovod d.d.  10.713,66 
 
 

4. Sredstva dana v upravljanje 
 

Občina Sveta Ana ima na dan 31.12.2012 sredstva dana v upravljanje javnemu 
zavodu Osnovna šola Sveta Ana . 
 
Zap.št.  Konto Naziv Znesek 

01. 091000 Osnovna šola Sveta Ana  1.865.512,79 
 
 
 

5. Popis denarnih sredstev 
 
Komisija je popisala denarna sredstva na dan 31.12.2012 in ugotovila sledeče stanje: 
 
Zap.št.  Konto Naziv Znesek 

01. 110000 Denarna sredstva na TRR 105.487,12 
02. 11000001 Denarna sredstva rezerve 

občine  
22.065,73 

03. 111001 Depozit na odpoklic 396,43 
 
Stanje denarnih sredstev na zakladniškem podračunu proračuna Občine Sveta Ana, 
odprtem pri Banki Slovenije - UJP Slovenska Bistrica št. 01100 - 0100018188 je 
razvidno iz izpiska UJP št. 245 z dne 31.12.2012. Stanje depozita na odpoklic pri 
DBS d.d. pa iz izpiska IOP na dan 31.12.2012.  
Dejansko stanje se ujema s knjigovodskim stanjem. 
 

6. Popis terjatev 
 

Po stanju na dan 31.12.2012 je bilo ugotovljeno sledeče stanje terjatev: 
 
Zap.št.  Konto Naziv Znesek 

01. 1200 Kratkoročne terjatve do 
kupcev 

52.549,02 

02. 1401 Kratkoročne terjatve do 
proračunskih uporabnikov 

25.590,37 

03. 1600 Kratkoročne terjatve iz 
naslova obresti  

0,51 
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04. 175904 Terjatve iz komunalnih 
prispevkov  

28.579,60 

05. 175905 Terjatve za vodovodni 
prispevke  

2.917,80 

06. 175907 Terjatve za NUSZ- pravne 
in fizične osebe 

9.639,21 

07. 175908 Terjatve za najemnine 
(stanovanja) 

6.521,48 

08 195000 Avans(DDV) 2.771,67 
 
Inventurna komisija ugotavlja, da so kot terjatve do kupcev evidentirane tudi terjatve, 
ki še niso zapadle. Terjatve iz poslovanja se po popisu ujemajo s knjigovodskim 
stanjem terjatev.  
 
Inventurna komisija je podrobno pregledala tudi posamezne evidentirane terjatve in 
ugotovila, da ima občina v svojih evidencah terjatve, katere so zapadle oz. jih ni 
možno izterjati, ker so nosilci umrli oz. niso pričeli z investicijo (gre za komunalne 
prispevke in prispevke za priključitev na vodovodno omrežje). Ker so zneski nad 
200,00 EUR, katere lahko odpiše po odloku o proračunu občine župan, se predlaga, 
da občinski svet s sklepom sprejme odpis teh terjatev. Zato inventurna komisija 
predlaga, da se navedene terjatve po sprejetju sklepa občinskega sveta izknjižijo iz 
knjigovodskih evidenc. To so naslednje terjatve: 
 
 
Zap.št.  Konto Naziv Znesek 

01. 175905 Verbanič  Srečko (umrl)  787,70 
02. 175905 Simonič Evgen (na javni 

vodovod se ni priključil) 
738,92 

03. 175904 Zemljič Boris (z gradnjo ni 
pričel) 

1.080,00 

04. 120005 Solarni park d.o.o. (najem 
poslovnega prostora) 

300,00 

05. 120005 Vrt energije (najem 
poslovnega prostora) 

300,00 

 
 

7. Popis obveznosti 
 
 

Poleg terjatev je inventurna komisija pregledala in popisala tudi kratkoročne in 
dolgoročne obveznosti, ki pa so razvidne iz popisa in se ujemajo s knjigovodskim 
stanjem na dan 31.12.2012. 
 
Zap.št.  Konto Naziv Znesek 

01. 2000 Kratkoročne obveznosti za prejete 
predujem  

16.300,00 

02. 2100 Obveznosti za čiste plače  9.911,70 
03. 2120 Obveznosti za prispevke iz plač 5.727,98 
04. 2130 Obveznosti za davke na / iz plač 1.756,49 
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05. 2200 Kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev 

56.697,97 

06. 2318 Obveznosti za plačilo DDV 36,30 
07. 2340 Obveznosti iz poslovanja ( vračilo 

– Telekom) 
255,21 

08. 2400 Obveznosti do neposrednih 
uporabnikov proračuna  

282,74 

09. 2401 Obveznosti do proračunskih 
uporabnikov – občine 

150.585,57 

10. 2403 Obveznosti do posrednih 
proračunskih uporabnikov  

28.483,75 

 
Izkazane obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za prejete račune z zapadlostjo 
30 dni od datuma prejema in je njihov datum zapadlosti v letu 2013. Del obveznosti 
do dobaviteljev je investicijskega značaja in je njihova zapadlost določena že v sami 
pogodbi, del obveznosti pa so obveznosti nastale v mesecu decembru in zapadejo v 
skladu z Zakonom izvrševanju proračuna v plačilo šele čez 30 dni po datumu 
prejema, to je v mesecu januarju 2013. Navedene neplačane obveznosti so 
istočasno evidentirane na aktivnih kontih kot neplačani odhodki.  
 
Občina ima poleg kratkoročnih obveznosti tudi dolgoročne obveznosti iz naslova 
najetih kreditov za izgradnjo športne dvorane pri poslovnih bankah v neodplačani 
višini 783.333,35 EUR. 
 
Vsa pregledana osnovna sredstva, denarna sredstva, sredstva dana v upravljanje, 
terjatve in obveznosti so razvidne iz popisa in se ujemajo s knjigovodskim stanjem na 
dan 31.12.2012. 
 
 
KOMISIJE 
 
 
 
 
 


