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OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA  

ZA LETO 2013 IN SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2014 

 
 
 

1. UVOD  
 
Občinski svet Občine Sveta Ana je na svoji 4. izredni seji dne 22.5.2013 sprejel Odlok 
o rebalansu proračuna za leto 2013  in spremembo Odloka o  proračunu za leto 2014.  
 
Drugi rebalans proračuna za leto 2013  in sprememba proračuna za leto 2014 pa sta 
pripravljena na podlagi ponovne ocene proračunskih prihodkov in odhodkov za leti 
2013 in 2014.  
 
Glavni razlog za sestavo rebalansa proračuna za leto 2013 in spremembe proračuna 
za leto 2014 pa je v projektih: 

- Energetska sanacija objekta OŠ sveta Ana in  
- Energetska sanacija ovoja stavbe za objekt Lokavec. 

Izvajanje obeh investicij se premakne v leto 2014.  
 
 

2. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (za leto 2013 in 2014) 
  

Prihodki in drugi prejemki so za leto 2013 ocenjeni v višini 3,274.116 EUR za leto 
2014 pa 3,213.981 EUR. 
 
V nadaljevanju je prikazana ocena povečanja ali zmanjšanja prihodkov in drugih 
prejemkov za leto 2013: 
 

• 700 (davki na dohodek in dobiček): predstavljajo dohodnino – prihodek 
občine od glavarine znaša toliko kot je  bilo ocenjeno v začetku leta, to je 
1,638.071 EUR. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta tudi v takšni 
višini realizirani. 

 
• 703 (davki na premoženje): prihodki od davkov na premoženje so ocenjeni 

nekoliko nižje in sicer v višini 64.910 EUR. Znižanje je posledica preveč planiranih 
prihodkov iz davka od prometa nepremičnin.  
 

• 704 (domači davki na blago in storitve): so planirani v enaki višini 106.129 EUR. 
Ocenjujemo, da se bodo ti prihodki do konec leta povečali predvsem na račun   
prihodkov od priključne takse, kateri so se zbirali pri javnem podjetju Mariborski 
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vodovod. S temi prihodki je občina pokrila investicijo v izgradnjo vodovodnega 
cevovoda (Elbl) kateri se je izvajala v letu 2008. 

 
• 710 (udeležba na dobičku in dohodki od premoženja): v okviru tega konta, se 

na podlagi ocene tekoče realizacije planirajo prihodki v znesku 32.112 EUR. 
 

• 711 (takse in pristojbine): tovrstni prihodki se povečajo glede na trenutno 
realizacijo na 3.200 EUR. 

 
• 712 (globe in druge denarne kazni):  nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo se  

planira v višini 1.000 EUR. 
 
• 713 (prihodki od prodaje blaga in storitev):  te prihodke ocenjujemo do konca 

leta v višini 95.828 EUR . Glede na trenutno realizacijo in odprte terjatev v višini 
15.874 EUR do Občine Benedikt za plačilo razlike ekonomske cene programa 
vrtca za otroke kateri obiskujejo vrtec Sveta Ana imajo pa stalno prebivališče v 
Benediktu, se prihodki do konec leta planirajo v višini 77.328 EUR. Prav tako  
povečujemo prihodke iz naslova vzdrževanja pokopališča in sicer na 18.500 EUR.  

 
• 714 (drugi nedavčni prihodki): glavni razlog za zniževanje teh prihodkov je glede 

na dejansko realizacijo prihodkov od komunalnih prispevkov za gradnjo, zato se bo 
njihova  višina znižala na 276.081 EUR. 
 

• 720 (prihodki od prodaje osnovnih sredstev): tukaj ostajajo planirani prihodki od 
prodaje osnovnega sredstva (avtomobila) v višini 1.500 EUR.  

 
• 722 (prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja): v okviru teh 

prihodkov smo planirali prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 269.901 
EUR. Program prodaje zemljišč je priloga k rebalansu proračuna 2013. 

 
• 740 (transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij): so predvideni v 

skupni višini 172.570 EUR. Ti prihodki zajemajo sredstva za investicije iz 21. člena 
Zakona o financiranju občin v višini 144.270 EUR , prihodke za financiranje skupne 
javne uprave in dodatna sredstva za družinskega pomočnika v višini 24.500 EUR 
in prihodke od požarne takse v višini 3.800 EUR.  

 
• 741 (prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije): prihodke ocenjujemo v višini 549.006 EUR in sicer : 
 
- projekt Viničarija Pergerjev vrh z vinogradniško učno potjo  v višini 154.422 

EUR 
- projekt Energetska sanacija OŠ sveta Ana (za leto 2012) v višini  140.427 

EUR in  
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- projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen vrhu v 
višini 254.157 EUR. 

 
V nadaljevanju je prikazana ocena povečanja ali zmanjšanja prihodkov in drugih 
prejemkov za leto 2014: 
 

• 700 (davki na dohodek in dobiček): dohodnina je po izračunih MF določen za 
leto 2014 v višini 1.649.887 EUR. 

 
• 703 (davki na premoženje): prihodki od davkov na premoženje so za leto 2014 

planirajo v višini 89.956 EUR.  
 

• 704 (domači davki na blago in storitve): v letu 2014 ocenjujemo, da bodo ti 
prihodki nižji. Ocenjujemo jih v višini 42.456 EUR. Zaradi novih cen storitev dobave 
vode, se priključna taksa za leto 2014 ne bo zaračunavala zato posledično 
znižujemo prihodke na tem kontu  

 
• 710 (udeležba na dobičku in dohodki od premoženja): v okviru teh kontov, smo 

ocenili prihodke v višini 49.832 EUR. 
 

• 711 (takse in pristojbine): te prihodke ocenjujemo v višini 3.210 EUR. 
 
• 712 (globe in druge denarne kazni): tovrstni prihodki – nadomestilo za 

degradacijo in uzurpacijo se  planirano v višini 750 EUR. 
 
• 713 (prihodki od prodaje blaga in storitev):  za leto 2014 se ti prihodki planirajo 

v višini 77.169 EUR.  
 
• 714 (drugi nedavčni prihodki): v tej skupini prihodkov so planirani prihodki  

vračila sredstev financiranja investicije položitev TK kablovoda v industrijski coni, 
prihodki od refundacij za javna dela ter prihodki od komunalnih prispevkov. Skupaj 
planiramo 248.000 EUR prihodkov. 

 
• 722 (prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja): v okviru teh 

prihodkov smo planirali prihodke v višini 355.000 EUR. Občina  prodaja stavbna 
zemljišč za individualno gradnjo v Lokavcu. 

 
• 740 (transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij): so predvideni v 

skupni višini 153.275 EUR. Ti prihodki zajemajo transferne prihodke s strani države 
iz 21. člena Zakona o financiranju občin v višini 144.700 EUR, prihodke za 
financiranje skupne javne uprave v višini 4.455 EUR, prihodke od požarne takse v 
višini 3.800 EUR.  
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• 741 (prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije): prihodke ocenjujemo v višini 543.795 EUR in sicer : 

 
- projekt Energetska sanacija OŠ Sveta Ana v višini 80.590 EUR, 
- projekt Energetska sanacija ovoja stavbe za objekt Lokavec v višini 89.698 

EUR, 
- projekt Ureditev kmečke tržnice v višini 140.600 EUR in 
- projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen vrhu v 

višini 232.907 EUR. 
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3. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI ( za leto 2013 in 2014) 
 

Odhodki in drugi izdatki so za leto 2013 panirani v višini 3,335.002 EUR za leto 2014 
3,147.314 EUR. 

 
Obrazložitev odhodkov  za 2013 ja naslednja: 
 

• 10 – OBČINSKI SVET  
 
V rebalansu proračuna se odhodki proračunskega uporabnika povečajo za 5,63 %. 
Povečajo se odhodki financiranja političnih strank. V letu 2013 se je nakazal znesek 
financiranja politične stranke LDS z leto 2012 . 
 

• 20 – NADZORNI ODBOR 
 
Z rebalansom proračuna, odhodki tega proračunskega uporabnika ostajajo enaki. 
 

• 30 – ŽUPAN 
 
Rebalans proračuna znižuje odhodke proračunskega uporabnika za 6,87 %.  Glede na 
realizacijo 25.10.2013 ocenjujemo, da se bodo znižali odhodki na kontu reprezentanca 
in sofinanciranje, enkratne denarne pomoči. 
 

• 40 – OBČINSKA UPRAVA 
 
Ocenjujemo, da se bodo skupni odhodki proračunskega uporabnika znižali za 16,75 
%. 
 
Odhodke za izdelavo in vzdrževanje spletne strani povečujemo za 8,3 % zaradi 
povečanja DDV-ja. 
 
Obveščanje domače in tuje javnosti (promocijske oddaje) -se planirani odhodki z 
rebalansom ne spremenijo. 
 
Stroške občinskega praznika se z rebalansom znižujejo za 14,29 %. 
 
Odhodke za razvojne projekte se rebalansom planirajo v enaki višini. 
 
Sofinanciranje Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenski goric - odhodke na tej 
postavki povečujemo zaradi financiranja skupnih projektov in sicer: Agatine skrivnosti, 
Eko LAS , Lokalna razvojna strategija 2014-2020. 
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Stroški občinske uprave se z rebalansom znižujejo na kontih osnovne plače, katere 
znižujemo zardi  Zakonom o uravnoteženju javnih financ. 
  
Materialne stroške občinske uprave prav tako z rebalansom znižujemo, predvsem 
zaradi racionalizacije na posameznih konti kot so pisarniški material, čistilni material in 
stroški naročnin za časopis in revije ter knjige.  
 
Stroški seminarjev in strokovno izobraževanje zaposlenih se z rebalansom znižujejo, 
ker v letu 2013 ne bo izdatkov za strokovno izobraževanje delavcev. 
 
Odhodki na postavki pogodbena dela se bodo znižali za 13,34 %. 
 
Z rebalansom proračuna se ne planirajo odhodki za delo preko študentskega servisa.  
 
Za sofinanciranje delovanja redarske službe in komunalne inšpekcije se z rebalansom 
stroški znižujejo za 16,25 %. 
 
Stroški službenih potovanje se glede na realizacijo 25.10.2013 znižujejo. 
 
Prav tako se znižujejo odhodki za tekočo vzdrževanje objektov in opreme. Glede na 
trenutno realizacijo znižujemo odhodke za 11,40 %. 
 
Na postavki investicijsko opremljanje občinske uprave se bo oz. so se nabavile samo 
nujne opreme .  
 
Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave se znižujejo za 13,76 %. 
 
Stroški zaščite in reševanja se znižujejo za 25,68 % , stroški sofinanciranja Gasilske 
zveze Lenart in Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana pa se z rebalansom ne 
spremenijo. 
 
Program javnih del zajema financiranje enega javnega delavca za promocijo turizma. 
Glede na realizacijo lahko predvidevamo, da se bodo ti stroški znižali za 20 %. 
 
Subvencije v kmetijstvu - občina je objavila v Aninih novicah javni razpis za 
sofinanciranje programov razvoja podeželja v višini 10.000,00 EUR. Na razpis je 
prispelo 6 vlog. Komisija je sredstva razdelila v sorazmerju glede na višino 
predračuna. V kolikor vlagatelji ne bodo do predpisanega roka dostavili vseh potrebnih 
dokazil, se sredstva ne bodo izplačala. 
 
Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo – tudi za dodelitev teh  
sredstva  je občina  objavila  javni razpis. Na razpis so se prijavila lovska društva, 
katerimi bodo dodeljena sredstva sorazmerno na velikost »rajonov«.   
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Ureditev kmečke tržnice, finančna sredstva za ta projekt ostajajo nespremenjena. 
 
Rekonstrukcija dela LC 203-101 ter dela ceste LC 203-501 skozi naselje Kremberk z 
obnovo javne razsvetljave - projekt v načrtovani vrednosti 316.073,00 EUR se je 
sofinanciral s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 144.270,00 
EUR. Občina je z MGRT dne, 31.7.2013 podpisala pogodbo o sofinanciranju. Projekt 
je zaključen in je izstavljen končni zahtevek za sofinanciranje. 
 
Usmerjevalna signalizacija - je skupen projekt 6-ih občin UE Lenart, kateri se izvaja 
preko Društva za razvoj podeželja Las Ovtar Slovenskih goric. Z rebalansom bodo  
potrebna dodatna sredstva v višini 1.000 EUR za zaključek projekta. 
 
Za vzdrževanje javne razsvetljave in novogradnje je z rebalansom planiranih 11.000 
EUR sredstev.   
 
Odhodke za pospeševanje razvoja turizma se znižujejo na kontu izobraževanje 
turističnih vodnikov. Občina je v letu 2013 financirala izobraževanje dveh turističnih 
vodnikov. 
 
Financiranje projekta Viničarija Pergarejv vrh z vinogradniško učno potjo se z 
rebalansom ne bo spremenil. 
 
Sofinanciranje delovanja turističnega društva in zvez - ostajajo planirana sredstva z 
rebalansom enaka. 
 
Poti dediščine, vina in hrane – za promocijo turizma, predvsem promocijo Postičeve 
trte, so planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR.    
 
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - občina je objavila v Aninih novicah 
javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v višini 
10.000,00 EUR. Na razpis ni prispela nobena vloga. Tako ostanejo sredstva v 
proračunu občine. 
 
Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen vrhu ostajajo  
planirana sredstva z rebalansom v enaki višini. 
 
Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec se z rebalansom znižujejo. Na čistilno 
napravo  še ni priklopljenih gospodinjstev. 
 
Prostorski dokumenti občine - z rebalansom se zagotovijo dodatni stroški za 
kartografski izris plana tehničnih popravkov. 
 
Za gradnjo in vzdrževanje vodovodov se z rebalansom zagotovijo enaka sredstva kot 
v planu proračuna.  
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Obratovalna izguba vodooskrbe za leti 2011 in 2012 v višini 16.522,83 EUR se je 
poravnala s prihodki priključne zmogljivosti.  
 
Z rebalansom se izvzamejo sredstva za projekt ureditev Evangeličanskega 
pokopališča.  
 
Stroški urejanja zemljišč - občina izvaja investicijo »Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v Ledineku in Dražen Vrhu«. V območju naselja Ledinek kjer je predvidena 
izgradnja komunalne opreme Ledinek-Šlebinger je bilo potrebno ob položitvi 
kanalizacijskih cevovodov še urediti pločnik (položitev robnikov) zaradi izvajanja 
zimske službe. Izgradnja pločnika pa ni v sklopu investicije »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v Ledineku in Dražen Vrhu«. Zato je potrebno zagotoviti sredstva v 
višini 19.395,56 EUR. 
 
Obrtna cona – z rebalansom se zagotovijo sredstva za položitve vodovodnega 
cevovoda, javne razsvetljave in ceste v industrijski coni.  
 
Nakup zemljišč- nakup zemljišč je razviden iz programa nakupa in prodaje zemljišč. 
 
Postavke: Konzorcij za zagotavljanje sred. za nabavo avtobusa za odvzem krvi na 
terenu, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, mrliško pregledna služba, 
sofinanciranje javnega zavoda Knjižnice Lenart in opremljanje Knjižnice Sveta Ana, 
financiranje Javnega sklada RS za kulturo in društva, ostajajo sredstva z rebalansom 
nespremenjena.  
 
Za izdaja lokalnega časopisa Anine novice se z rebalansom sredstva znižujejo.  
 
Kulturno – turistični center Sveta Ana -zaradi ugotovitve kontrole za EU projekte na 
MGRT, da na investiciji Izgradnja kulturno turističnega centra v letu 2009 niso bili 
priznani kot upravičeni stroški  opreme in je šele sedaj MGRT izdalo odločbo o vrnitvi 
preveč izplačanih sredstev. Ker odločbe o vrnitvi sredstev nismo pričakovali, tudi 
nismo imeli načrtovanih sredstev v proračunu. Sredstva je potrebno vrniti še letos, 
zato se v rebalansu zagotovi 60.315,84 EUR. 
 
Sofinanciranje vseh društev ostaja z rebalansom nespremenjeno. 
 
Investicije v športne objekte – so planirana sredstva za odpravo napak na objektu 
športna dvorana in vrtec ter vračilo sredstev razlike unovčene garancije. 
 
Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane- glede na realizacijo 25.10.2013 se 
znižujejo stroški za 7 %. 
 
Plačila vrtcu –planirana sredstva se z rebalansom ne spremenijo. 
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Materialni in drugi stroški za izvajanje osnovnošolske dejavnosti se z rebalansom ne 
spremijo. 
 
Energetska sanacija objekta OŠ Sveta Ana  - za projekt je občina  na osnovi prijave 
na razpis dobila odobrenih 219.859,20 €. Ocenjena vrednost investicije po DIIP-u 
znaša  372.186,74 € in se nanaša na zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo fasade 
in sanacijo strehe. Izvedba fasade in zamenjava stavbnega pohištva se je izvedla že v 
letu 2012, sanacija strehe in zamenjava strešnih oken pa je bila načrtovana za leto 
2013. Izveden je bil  postopek izbire izvajalca v skladu z določili Zakona o javnih 
naročilih.  Trenutno se čaka na pravnomočnost odločitve  o izbranem izvajalcu. Ko bo 
ta pravnomočna, je potrebna sklenitev pogodbe, uvedba v posel in šele nato začetek 
izvajanja del, ki je predviden v naslednjem mesecu, če bo vreme dopuščalo. Na 
osnovi navedenega se  ocenjeni finančni del navedene investicije  v višini  132.548,84 
€ prenaša v leto 2014. 
 
Energetska sanacija ovoja stavbe za objekt Lokavec – za projekt  je občina  na osnovi 
prijave na razpis dobila odobrenih 89.698,17 €. Ocenjena vrednost investicije po DIIP-
u znaša 223.019,11€ in se nanaša na zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo fasade 
in sanacijo strehe.  Izveden je bil  postopek izbire izvajalca v skladu z določili Zakona 
o javnih naročilih. Trenutno se čaka na pravnomočnost odločitve o izbranem izvajalcu. 
Ko bo ta pravnomočna, je potrebna sklenitev pogodbe, uvedba v posel in nato začetek 
izvajanja del, ki je predviden v naslednjem mesecu, če bo vreme dopuščalo. Na 
osnovi navedenega se  finančni del navedene investicije  v višini 188.428,25 € 
prenaša v leto 2014. 
 
Regresiranje prevozov v šolo – glede realizacije znižujemo stroške za 13,42 %. 
 
Pomoč staršem pri rojstvu otroka- sredstva na tej postavi zvišujemo za 500 EUR. 
 
Plačilo pogrebnih storitev – stroške z rebalansom povečujemo za 1.000 EUR. 
 
Na postavkah: financiranje Svetovalnega centra  pomoči družini, financiranje 
delovanja CSD Lenart, financiranje splošno koristnega dela, financiranje družinskega 
pomočnika, financiranje domskega varstva in sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart, 
ostaja financiranje  z rebalansom nespremenjeno.  
 
Pomoč pri uporabi stanovanja- v letu 2013 občina ne subvencionira stanarine.  
 
Odplačila zadolževanja – z rebalansom se zagotovijo sredstva za plačila obresti 
kratkoročnega in dolgoročnega kredita in odplačila glavnice dolgoročnega kredita. 
 
Splošna proračunska rezervacija – zagotovijo se dodatna sredstva za sanacijo treh 
plazov. 
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• REŽIJSKI OBRAT  
 
Stroški delavca režijskega obrata – v rebalansu se povečajo sredstva za prispevke 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in poškodbe pri delu. 
 
Stroški službenega vozila – režijski obrat- povečajo se stroški zavarovanja službenega 
vozila. 
 
Investicijsko opremljanje režijskega obrata – glede na trenutno opremo režijskega 
obrata, ta ne izkazuje po nabavi dodatne opreme. Zato smo z rebalansom znižali 
odhodke za 40 %. 
 
Materialni stroški za delo režijskega obrata – v rebalans smo vključili nov odhodek 
tekoče vzdrževanje opreme režijskega obrata v višini 3.000 EUR. 
 
Program javnih del – program javni del zajema sredstva plač treh javnih delavcev za 
urejanje okolice, pokopališča, vzdrževanja cest …Glede na trenutno realizacijo smo 
stroške povečali za 12 %. 
 
Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalni cest -  sredstva z rebalansom ostajajo 
v enaki višini. 
 
Zbiranje odpadkov – z rebalansom znižujemo ta sredstva  na kontu stroški mehanske 
obdelave odpadkov. 
 
Urejanje in vzdrževanje pokopališč – planirani stroški investicije ureditev pokopališča 
se z rebalansom ne planirajo, izvedba se prenese v leto 2015. 
 
Prednovoletna okrasitev – z rebalansom stroške ocenjujemo v enaki višini. 
 
Stroške komunalne dejavnosti – jih z rebalansom znižujemo za 16 %. Glede na 
realizacijo znižujemo stroške obračuna in pobiranja okoljskih dajatev in stroške 
vzdrževanja okolice. 
 
Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine – ta sredstva ostajajo z rebalansom 
v enaki višini. 
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Obrazložitev sprememb odhodkov  v letu 2014 ja naslednja: 
 

• 00 – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  
 
V spremembi proračuna za leto 2014 se znižujejo planirani stroški za izvedbo volitev.   
 

• 10 – OBČINSKI SVET  
 
V spremembi proračuna za leto 2014 ostajajo odhodki  proračunskega uporabnika -
občinski svet v višini 7.885 EUR. 
  

• 20 – NADZORNI ODBOR 
 
V proračunu 2014 se odhodki tega proračunskega uporabnika planirajo v višini 1.600 
EUR. 
 

• 30 – ŽUPAN 
 
V planu proračuna za leto 2014 se znižujejo odhodki proračunskega uporabnika za 
8,39 % in znašajo 74.139 EUR. Znižujemo planirane odhodke na kontu reprezentanca 
in sofinanciranje, enkratne denarne pomoči. 
 

• 40 – OBČINSKA UPRAVA 
 
Sprememba proračuna za leto 2014 planira skupne odhodke v višini 2,758.003 EUR 
in so nekoliko višji od planiranega proračuna. 
 
Odhodke za izdelavo in vzdrževanje spletne strani povečujemo za 8,3 % zaradi 
povečanja DDV-ja. 
 
Obveščanje domače in tuje javnosti (promocijske oddaje) se planirani odhodki za leto 
2014 ne spremenijo in ostajajo v višini 1.000 EUR. 
 
Stroške občinskega praznika se s spremembo poračuna znižujejo na 7.000 EUR. 
 
Odhodke za razvojne projekte se  planirajo v enaki višini 4.000 EUR. 
 
Sofinanciranje Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenski goric  - odhodke na 
tej postavki planiramo v višini 2.500 EUR. 
 
Stroški občinske uprave se s spremembo proračuna znižujejo na kontih osnovne 
plače, katere smo znižali z Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Višina planiranih 
odhodkov znaša 137.406 EUR 
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Materialne stroške občinske uprave prav tako znižujemo, predvsem zaradi 
racionalizacije na posameznih konti kot so pisarniški material in čistilni material. Za 
leto 2014 se planirajo  odhodki v višini 39.570 EUR. 
 
Stroški seminarjev in strokovno izobraževanje zaposlenih se planirajo v višini 2.000 
EUR. 
 
Odhodke na postavki pogodbena dela , jih znižujemo za 6,51 %  oz. planiramo v višini 
9.980 EUR. 
 
S spremembo proračuna za leto 2014 se ne planirajo odhodki za delo preko 
študentskega servisa.  
 
Za sofinanciranje delovanja redarske službe in komunalne inšpekcije se v proračunu 
za leto 2014 planira 7.500 EUR. 
 
Stroški službenih potovanje se planirajo v višini 2.400 EUR. 
 
Odhodki za tekočo vzdrževanje objektov in opreme se v proračunu za leto 2014 
planirajo v višini 22.000 EUR. Povečujejo se odhodki  zavarovalne premije za objekte.  
 
Na postavki investicijsko opremljanje občinske uprave,- povečujemo zaradi nabave 
novega programa za potrebe računovodstva občine.  Skupne odhodke planiramo v 
višini 10.100 EUR. 
 
Razni stroški, kateri so potrebni za delovanje občinske uprave, znižujejo na 13.450 
EUR. 
 
Stroške zaščite in reševanja se v letu 2014 planirajo v višini 2.200 EUR. 
 
Stroški sofinanciranja Gasilske zveze Lenart in Prostovoljnega gasilskega društva 
Sveta Ana se planirajo v višini 12.527 EUR. Za investicije v gasilstvo pa se v letu 2014 
nameni 7.327 EUR. 
 
V letu 2014 planiramo izvajanje Programa javnih del  za enega javnega delavca za 
promocijo turizma. Višina planiranih sredstev v letu 2014 znaša 18.462 EUR. 
 
Subvencije v kmetijstvu - občina bo v letu 2014 objavila  javni razpis za sofinanciranje 
programov razvoja podeželja v višini 10.000,00 EUR. 
 
Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo – planirajo se sredstva v 
višini 700 EUR in se bodo dodelila na podlagi razpisa.   
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Modernizacija in rekonstrukcija cest – v letu 2014 se planirajo sredstva za 
modernizacijo oz. rekonstrukcijo treh cest (glej NRP).  
 
Ureditev kmečke tržnice -finančna sredstva za ta projekt ostajajo nespremenjena. 
 
Za vzdrževanje in novogradnje  javne razsvetljave se v letu 2014 planirajo sredstva v 
višini 45.000 EUR.   
 
Odhodke za pospeševanje razvoja turizma se s spremembo proračuna zvišujejo na 
9.500 EUR, vključili smo nov konto drugi odhodki v višini 3.000 EUR. 
 
Sofinanciranje delovanja turističnega društva in zvez ostajajo planirana sredstva v 
enaki višini. 
 
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - občina bo objavila javni razpis za 
sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v višini 15.000,00 EUR.  
 
Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen vrhu ostajajo  
planirana sredstva v letu 2014 v višini 477.718 EUR. 
 
Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec se v letu 2014 planirajo v višini 18.000 
EUR. 
 
V letu 2014 se v plan vključuje nov projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
Sveti Ani , planirajo se sredstva v višini 15.000 EUR. 
 
Prostorski dokumenti občine - s spremembo proračuna planirajo odhodki za pripravo 
podatkov vrednotenja nepremičnin.  
 
Za gradnjo in vzdrževanje vodovodov se planirajo dodatna sredstva za projekt COSV 
v višini 20.000 EUR.  
 
V planu proračuna za leto 2014 se izvzamejo sredstva za projekt ureditev 
Evangeličanskega pokopališča.  
 
Planirajo se odhodki za projektno dokumentacijo večstanovanjskega objekta v višini 
30.000 EUR. 
 
Stroški urejanja zemljišč – za potrebe ureditve komunalne opreme se v letu 2014 
namenijo sredstva v višini 55.000 EUR. 
  
Obrtna cona – za nadaljnjo ureditev komunalne opreme v industrijski coni se v letu 
2014 nameni 50.000 EUR.  
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Nakup zemljišč- nakup zemljišč je razviden iz programa nakupa in prodaje zemljišč. 
 
Postavke: prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, mrliško pregledna služba,  
financiranje Javnega sklada RS za kulturo in društva, ostajajo planirana sredstva v 
enaki višini.  
 
Delež sofinanciranja Knjižnice Lenart se v letu 2014 povečuje zaradi stroškov, kateri 
nastajajo z delovanjem izpostave knjižnice pri Sveti Ani. 
 
V letu 2014 planiramo eno izdaja lokalnega časopisa Anine novice .  
 
Za izdajo Ovtarjevih novic se planirajo odhodki v višini 10.000 EUR. 
  
Kulturno – turistični center Sveta Ana – da obratovalne stroške se v letu 2014 nameni 
8.920 EUR. 
 
Investicije v športne objekte – se planirajo manjša sredstva za vzdrževanja in  
izboljšave na športnih objektih v višini 2.000 EUR. 
 
Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane-  planirajo se sredstva v višini 14.600 
EUR. 
 
 Plačila vrtcu – planirana sredstva se s spremembo proračuna ne spremenijo in 
znašajo 292.649 EUR. 
 
Materialni in drugi stroški za izvajanje osnovnošolske dejavnosti se v letu 2014 
povečajo zaradi dviga DDV. 
 
Energetska sanacija objekta OŠ Sveta Ana  - v letu 2014 bomo izvedli drugi sklop 
energetske sanacije OŠ  SVETA ANA, ki se nanaša  na sanacijo strehe in zamenjavo 
strešnih oken. Po DIIP-u znaša ocenjena vrednost del 132.548,64 €,  10.000,00 € pa 
je predvidenih za novelacijo investicijske dokumentacije in nadzor 
 
Energetska sanacija ovoja stavbe za objekt Lokavec – v letu 2014 bomo izvedli  
energetsko sanacijo OŠ Lokavec, ki se nanaša  na sanacijo strehe, izvedbo fasade in 
zamenjavo stavbnega pohištva. Po DIIP-u znaša ocenjena vrednost del 188.428,25 €, 
11.000,00 € pa je predvidenih za novelacijo investicijske dokumentacije in nadzor. 
 
Regresiranje prevozov v šolo – planiramo sredstva v višini 45.840 EUR. 
 
Pomoč staršem pri rojstvu otroka- sredstva v letu 2014 se planirajo v višini 4.000 EUR. 
 
Plačilo pogrebnih storitev – stroške povečujemo in jih planiramo v višini 1.000 EUR. 
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Financiranje Svetovalnega centra  pomoči družini- se v letu 2014 načrtujejo sredstva v 
višini 3.000 EUR. 
 
Financiranje delovanja CSD Lenart- za sofinanciranje pomoči na domu se v letu 2014 
planirajo sredstva v višini 17.160 EUR.  
 
Financiranje splošno koristnega dela – planiramo 1.000 EUR. 
 
Financiranje družinskega pomočnika – za potrebe financiranja treh družinskih 
pomočnikov se planirajo sredstva v višini 32.500 EUR. 
 
Financiranje domskega varstva – za poplačilo oskrbnin v letu 2014 se načrtujejo 
sredstva v višini 89.000 EUR. 
 
Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart, ostaja financiranje v letu 2014 
nespremenjeno.  
 
Pomoč pri uporabi stanovanja- v letu 2014 se planirajo sredstva za subvencioniranje 
stanarine.  
 
Odplačila zadolževanja – z planom 2014 se zagotovijo sredstva za plačila obresti 
kratkoročnega in dolgoročnega kredita in odplačila glavnice dolgoročnega kredita. 
 
Splošna proračunska rezervacija – planirajo se  dodatna sredstva  rezervnega sklada 
za naravne nesreče. 
 
 

• REŽIJSKI OBRAT  
 
Stroški delavca režijskega obrata – v spremembi proračuna 2014 se povečajo 
sredstva za prispevke obveznega zdravstvenega zavarovanja in poškodbe pri delu ter 
za sredstva dodatka za stalnost, katerega delavec prejema v času zimskih razmer. 
 
Stroški službenega vozila – režijski obrat- te stroške znižujemo za 20 %.  
 
Investicijsko opremljanje režijskega obrata – planiramo sredstva v višini 2.000 EUR. 
 
Materialni stroški za delo režijskega obrata – te stroške povečujemo na kontu tekoče 
vzdrževanje opreme režijskega obrata v višini 3.000 EUR.  
 
Program javnih del – program javni del prav tako kot v letu 2013, zajema sredstva za 
plače treh javnih delavcev za urejanje okolice, pokopališča, vzdrževanja cest. 
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Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalni cest -  sredstva v letu 2014 so 
planirana v višini 246.000 EUR. 
 
Zbiranje odpadkov – planiramo sredstva v višini 1.330 EUR. 
 
Urejanje in vzdrževanje pokopališč – planirani stroški investicije ureditev pokopališča 
se prenesejo v leto 2015. 
 
Ureditev in vzdrževanje športnih igrišč – v letu 2014 se planirajo sredstva za ureditev 
javne razsvetljave na igrišču v Lokavcu  v višini 25.000 EUR. 
 
Prednovoletna okrasitev –  stroški se planirajo v višini 6.000 EUR. 
 
Stroške komunalne dejavnosti – v letu 2014 planiramo 12.500 EUR. 
 
Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine – zaradi napovedi po obnovi 
objektov, v katerih so tudi občinska stanovanja, smo planirali višje odhodke na kontu 
tekoče vzdrževanje stanovanj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


