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OBRAZLOŽITEV SPREMEMB V PLANU PRORAČUNA OBČINE 
SVETA ANA ZA LETO 2014 

 
 
 

1. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH PRIHODKOV 

 
Z rebalansom proračuna Občine Sveta Ana za leto 2014 načrtujemo prihodke v višini 
3.324.740,03 EUR. 
 
 
Davčni prihodki ( 70 ) 
 
Davčne prihodke planiramo približno v enaki višini to je 1.765.374,00 EUR.  
 
  

 Davki na dohodek in dobiček ( 700 ) 
 

7000 – Dohodnina 
 
Za financiranje nalog občin pripada občinam prihodek iz naslova dohodnine in ga z 
rebalansom načrtujemo v enaki višini to je 1.649.887,00 EUR.  
 

 Davki na premoženje ( 703 ) 
 
Davki na premoženje so v rebalansu planirani v višini 62.531,00 EUR in jih glede na 
veljaven proračun znižujemo za 26 %. 
 
Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o davku na nepremičnine in odločilo, da 
pristojni organi za leto 2014 odmerijo nadomestilo za uporabo zemljišča in pristojbino 
za vzdrževanje gozdnih cest od 1. aprila 2014 dalje v celotni višini. Zato se v 
proračunu planirajo prihodki nadomestila za SZ od pravnih in fizičnih oseb.   
 
 

 Domači davki na blago in storitve ( 704 ) 
 

Domači davki na blago in storitve so v rebalansu proračuna ocenjeni v višini 
52.956,00 EUR kar je za 12 % več. 
 
Mariborski vodovod je z nakazilom priključne takse za leto 2013 in 2014 (april) 
poravnal vse obveznosti, ki jih je imel do občine. Te prihodke povečujemo za  
7.000,00 EUR. 
 

 
Nedavčni prihodki ( 71 ) 
 
V rebalansu proračuna se načrtujejo prihodki v višini 474.844,81 EUR, kar je za 8% 
več od rebalansa proračuna. 
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 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710 ) 
 

Odhodki se planirajo v višini 70.046,07 EUR in so višji za 38%. Povečujemo jih na 
kontu prihodki od najemnin za opremo. Najemnina se bo zaračunala Mariborskemu 
vodovodu za najem javne infrastrukture vodovodnega omrežja. 
 

 Upravne takse in pristojbine ( 711 ) 
 
V tej skupini ostajajo planirani odhodki nespremenjeni. 
 

 Globe in druge denarne kazni ( 712 ) 
 

V skupini smo povečali prihodke kateri so že realizirani in to so, prihodki iz 
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.   
 
 

 Prihodki od prodaje blaga in storitev ( 713 ) 
 
V tej skupini ostajajo planirani odhodki nespremenjeni. 
.  
 

 Drugi nedavčni prihodki ( 714 ) 
 
Z rebalansom proračuna te prihodke povečujemo za 5,6 %.  
 
  
Kapitalski prihodki ( 72 ) 
 
Med kapitalske prihodke načrtujemo prodajo parcel za individualno gradnjo 
stanovanjskih hiš in prodajo zadnje parcele v industrijski coni .  
  
 
Transferni prihodki ( 74 ) 
 

 Prejeta sredstva iz državnega proračuna ( 7400) 
 
Transferne prihodke načrtuje občina za sofinanciranje določenih investicij in tekoče 
porabe, ki jih v deležu pokriva država.  Odvisni so  od uspešnosti prijave na razpis in 
od zagotovitve sredstev v občinskem proračunu za posamezni projekt. 
 
Transferni prihodki se v planu skoraj ne spremenijo. Prihodke povečujemo na kontih 
prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo zaradi sredstev 
sofinanciranja družinskega pomočnika in prihodki prejetih sredstev s strani LAS Ovtar 
za sofinanciranje projektov. Zaradi spremembe financiranja sredstev po 21. čl. ZFO 
se  sredstva države, za sofinanciranje investicij v letošnjem letu nakažejo v višini 2 % 
Pi in to v dveh delih ½ 2014 in ½ 2015. 
  
Večina sredstev za sofinanciranje tekoče porabe in sofinanciranje projektov so znani 
in jih načrtujemo: 
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 Sredstva požarnega sklada 4.900,00 EUR, 

 Sredstva iz naslova strukturnih skladov za regionalne razvojne programe, ½ 
2014 kar znese 35.931,00 EUR, 

 Sofinanciranje projektov LAS Ovtar v višini 21,585 EUR, 

 Za financiranje skupne javne uprave po 26. členu ZFO 5.000,00 EUR, 

 Dodatna sredstva za financiranje družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz 
proračuna nad 0,35 % primerne porabe, v višini 15.000,00 EUR, 

 Prihodki iz občinskih proračunov za investicije 1.278,82 EUR, 

 Sredstva za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naselju 
Ledinek in Dražen vrh « 232.907,49 EUR, 

 Sredstva kohezijskih skladov za projekt »Celovita oskrba SV Slovenije s pitno 
vodo« v višini 139.119,20 EUR, 

 Sredstva za projekt »Ureditev kmečke tržnice« v višini 140.599,30 EUR, 

 Sofinanciranje projekta »Energetska sanacija OŠ Sveta Ana« v višini 
132.255,47 EUR.  

 Sredstva II. faze projekta »Energetska sanacija OŠ Sveta Ana« v višini 
80.591,00 EUR in  

 Sredstva za projekt » Energetska sanacija ovoja stavbe za objekt Lokavec« v 
višini 89.698,00 EUR. 
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2. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH ODHODKOV 
 
Skupaj načrtujemo odhodke v višini 3.306.282,37 EUR. 
 
 
00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  
 

Podprogram: 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov  

 
 
Proračunska postavka 10106 – Izvedba volitev  
Na tej postavki se načrtujejo stroški, ki bodo nastali ob izvedbi lokalnih volitev. 
Ocenjujemo jih v višini 10.000,00 EUR. 
 
 
10 OBČINSKI SVET  
 

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta 

 
Proračunska postavka 10101 - Sejnine za občinski svet in odbore. 
Plana sredstva znašajo 6.115,00 EUR. 
 
Proračunska postavka 10102 - Sofinanciranje političnih strank.  
Financiranje političnih strank poteka na podlagi sklepa o načinu financiranja političnih 
strank v Občini Sveta Ana (Ur. L. RS 39/2010). V rebalansu proračuna so planiran 
sredstva v višini 1.770,00 EUR. 
 
 
20 NADZORNI ODBOR  
 
 

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

 
Proračunska postavka 20201 - Sejnine za nadzorni odbor.  
V programu so planirani stroški za sejnine v višini 1.000,00 EUR. 
 
Proračunska postavka 20203 - Materialni stroški nadzornega odbora.  
Na tej postavki so planirani odhodki za izobraževanje nadzornih članov in povračila 
stroškov prevoza na izobraževanje. V letu 2014 načrtujemo teh stroškov 600,00 
EUR.  
 
 
30 ŽUPAN  
 
Skupna višina planiranih sredstev v rebalansu je 73.009,00 EUR in se v planu 
rebalansa zvišuje za 2,9 %.  
 

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
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Proračunska postavka 30100 - Plače poklicnim funkcionarjem-plače in 
prispevki. 
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 30101 - Stroški dela župana. 
Ta proračunska postavka v planu ostaja prav tako nespremenjena 
  
Proračunska postavka 30102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije 
župana.  
Stroške reprezentance zvišujemo glede na trenutno realizacijo za 33 %.  
 
Višina planiranih sredstev na kontu 402900 (Stroški konferenc, seminarjev) ostaja 
nespremenjena.  
 

Proračunska postavka 30103 - Nadomestilo plače podžupana. 
Za izplačila nadomestila opravljanja funkcije podžupana se planirajo sredstva v višini 
4.200,00 EUR.   
 

Proračunska postavka 30105 - Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije 
župana. 
Planirajo se odhodki za izplačila potnih stroškov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. 
Teh odhodkov načrtujemo v višini 2.505,00 EUR.  
 

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

Proračunska postavka 30401 - Nagrada odličnjakom in nadarjenim. 
Občina vsako leto na podlagi 7. člena Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter 
dijakom in študentom Občine Sveta Ana (MUV št.: 9/2012) razpiše javni razpis za 
podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom, ki so v preteklem šolskem letu 
dosegli nadpovprečne učne rezultat. Razpisana sredstva znašajo 2.630,00 EUR. 

Planirajo se sredstva na kontu 402099 (Drugi materialni stroški) s katerimi obarimo 
dijake in študente s simboličnimi darili (knjiga, karte za kopanje, aranžiranje rož, itd.). 
Stroške povečujemo za 2 % glede na trenutno realizacijo teh stroškov.  

 
Proračunska postavka 30402 – Pokroviteljstvo občine 
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena. 
 
 
 
40 OBČINSKA UPRAVA  
 
Ocenjujemo odhodke v višini 3.209.713,89 EUR.  
 

Podprogram: 04039001 Informacijska infrastruktura 

 
Proračunska postavka 40404 – Izdelava in vzdrževanje spletne strani občine. 
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V planu rebalansa so zajeti mesečni stroški vzdrževanja občinske spletne strani. V 
letu 2014 pa se namerava izdelati nova spletna stran za občino. Skupna višina 
planiranih odhodkov znaša 1.650,00 EUR. 
 
Proračunska postavka 40405 – Obveščanje domače in tuje javnosti  
Gre za planirane odhodke mesečnih radijskih oddaj, kjer se obvešča javnost o 
aktualnih zadevah v občini. Odhodke povečujemo za 17 %. 
 

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 
Proračunska postavka 40401 – Stroški občinskega praznika.   
Podprogram ima planirane stroške občinskega praznika vključno z občinsko proslavo 
in spremljevalnimi prireditvami v sklopu »Aninega tedna«. Glede na realizacijo 
stroškov do 11.9.20014 se planirana sredstva znižajo za 1.000,00 EUR. 
 

Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

. 

Proračunska postavka 40610 – Druge oblike povezovanja občin.  
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40618 – Sofinanciranje Društva za razvoj podeželja LAS 
Ovtar Slovenskih goric. 
Za izvajanje programov Društvo za razvoj podeželja Lokalna akcijska skupina Ovtar 
Slovenskih goric bo občina  nameni sredstva po pogodbi  v višini 2.330,00 EUR. 
 

Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave 

 
Proračunska postavka 40601 – Stroški dela občinske uprave. 
Na proračunski postavki so planirani odhodki za delo občinske uprave, ki poleg 
osnovnih plač zajemajo tudi dodatek za delovno dobo, vse obvezne prispevke 
(prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, prispevki za poškodbe pri delu, prispevki za starševsko 
varstvo), premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence, regres 
za letni dopust, jubilejni nagradi ter povračila prehrane in stroškov prevoza na delo in 
z dela. V rebalansu planiramo te odhodke v višini 137.811,27 EUR. 

 

Proračunska postavka – 40602 Materialni stroški in komunalne storitve 
občinske uprave.  
Na proračunski postavki so zajeti materialne stroške in komunalne storitve občinske 
uprave: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, 
knjige in druga strokovna literatura, električna energija, voda in komunalne storitve, 
odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve. Glede na 
realizacijo (11.9.) smo te odhodke primerljivo znižali za 2 %.  

 
Proračunska postavka 40604 – Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje 
zaposlenih. 
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Gre za stroške kotizacij za seminarje zaposlenih v občinski upravi in jih glede na 
realizacijo znižujemo za 40%. Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih z 
rebalansom ne načrtujemo.  
 
Proračunska postavka 40605 – Pogodbena dela.  
Za odhodke na tej postavki, kjer evidentiramo plačila za opravljeno delo študentov, ki 
opravljajo obvezno prakso, izplačilo avtorskih honorarjev lektoriranja Aninih novic in 
plačilo podjemih pogodb za opravljeno delo strokovnega svetovanja s področja 
pravnih zadev in delo prevoza učencev v šolo, se planirajo sredstva v višini 
10.380,00 EUR.  
 
Proračunska postavka 40619 – Stroški skupne občinske uprave . 
Za financiranje skupnega opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora (komunalna 
inšpekcija in redarstvo) se namenijo sredstva po pogodbi v višini 7.300,00EUR. 

 
Proračunska postavka 40603 – Stroški službenih potovanj  
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena.  
 

Proračunska postavka 40606 – Tekoče vzdrževanje objektov in opreme.  
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40607 – Investicijsko opremljanje občinske uprave.  
Na postavki so planirana sredstva za plačilo programske opreme Cadis V3, nakup 
antivirusnih programov, 6 kom Windovs 8 PRO, nakup RAM-ov za računalnike, ... 
 
Proračunska postavka 40608 – Stroški, ki so potrebni za delovanje občinske 
uprave.  
Postavko povečujemo zaradi povečanja stroškov na kontu drugi odhodki, ker je bil 
potreben nakup reklamnega panoja in drogov za zastave pri KTC, katerih pa v 
proračunu  nismo planirali 
 
Proračunska postavka 40622 – Plačilo davka na nepremičnine 
Zaradi razveljavitve zakona, občini v letu 2014 ne bo potrebno plačati davka. 
 
Proračunska postavka 40623 – Energetske izkaznice stavb 
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena. 
 

 

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 
Proračunska postavka 40703 – Tekoči stroški zaščite in reševanja. 
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 40701 – Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana. 
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena. 
 

Proračunska postavka 40702 – Investicije v gasilstvo. 
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena. 
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Podprogram 08029001 Prometna preventiva   

Proračunska postavka 40801 – Sveta za preventivo  
V rebalans proračuna smo vključili novo proračunsko postavko. Višina planiranih 
sredstev je 500,00 EUR. 
 

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti 

Proračunska postavka 40621 – Program javnih del. 
Znotraj proračunske postavke so planirani stroški dela za izvedbo programa javnih 
del, ki se izvaja na področju razvoja turizma v Občini Sveta Ana.  V program javnih 
del je trenutno vključena ena oseba. Prav tako bo občina sofinancirala skupne 
programe javnih del, ki se izvajajo na področju UE Lenart, v naslednjih ustanovah: 
Center za socialno delo Lenart (višina sofinanciranja 1.180,00 EUR), VDC Polž 
(višina sofinanciranja 1.120,00 EUR)  in Knjižnici Lenart (višina sofinanciranja 550,00 
EUR).  
 

Podprogram: 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Proračunska postavka 41101 – Subvencioniranje kmetijstva (razpis). 
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena. 
 

Podprogram:110390023 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Proračunska postavka 41105 – Sofinanciranje aktivnosti trajnega 
gospodarjenja z divjadjo. 
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena 
 

Podprogram 12069001: Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Proračunska postavka 41202 – Kogeneracijsko daljinsko ogrevanje 
Planirana postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena 
 
Proračunska postavka 41204 – Priprava tople vode s solarnimi sistemi na OŠ 
Sveta Ana in OŠ Lokavec  
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena 
 

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Proračunska postavka 41315 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in 
lokalnih cest. 
V postavki so zajeti odhodki za upravljanje in vzdrževanje občinskih cest. Zaradi 
močnega deževja bo potrebna sanacija nekaterih makadamskih cest, zato z 
rebalansom povečujemo plan teh odhodkov za 21 %. 
 

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Proračunska postavka 41304 –Modernizacija in rekonstrukcije cest 
Planirana so sredstva za modernizacijo odsekov cest: 

 LC 203-312 (Zg.Porčič_Froleh-Zg. Žerjavci)  v višini 152.915,65 EUR, 
 JP 704-571 (Zg.Ščavnica-Nasova) v višini 37.084,37 EUR in 

 
Proračunska postavka 41311 – Ureditev kmečke tržnice.   
Planirana postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjen. Investicija je končana in 
vložen je zahtevek za sofinanciranje. 
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Podprogram 13029004 cestna razsvetljava 

Proračunska postavka 41305 – Vzdrževanje javne razsvetljave in poraba 
električne energije. 
Glede na trenutno realizacijo planiramo znižanje stroškov na postavki za 40 % . 
 

Podprogram: 14039001 Promocija občine 

Proračunska postavka 41404 – Pospeševanje razvoja turizma.  
Planirajo se odhodki za pripravo knjig, zloženk in brošur za širšo promocijo občine in 
izdatke za reprezentanco v višini 30.295,00 EUR. 
 
Proračunska postavka 41410 – Viničarja Pergarjev vrh – stavbna pravica  
V rebalans plana proračuna se znižujejo plan sredstev za 25 %. Gre za materialne 
stroške, ki nastajajo z obratovanje objekta tekom leta. 
 
Proračunski postavka 41411 - Spominska soba dr. Romanu Lestniki 
Tudi na tej postavki se planirajo materialni stroški, ki nastajajo tekom leta. Višina 
planirani sredstev se z rebalansom poveča 33 %. 
 
Proračunska postavka 41412 – Postičevi dnevi 
Planirajo se odhodki za stroške, kateri bodo nastali s prireditvijo Postičevi dnevi. 
 

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Proračunska postavka 41505 – Zbiranje odpadkov  
Postavka vključuje odhodek za storitev odvoza smeti iz javnih mest katere planiramo 
v višini 30,00 EUR.  
 

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Proračunska postavka 41503 – Gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav. 
V planu so planirani odhodki za storitev obračuna in pobiranja okoljski dajatev in 
odhodki za sofinanciranje izgradenj individualnih ČN, v višini 20.000,00 EUR. V 
rebalans vključujemo odhodke izgradnje kanalizacijskih priključkov v Lokavcu v višini 
10.000,00 EUR. 
  
Proračunska postavka 41508 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
Ledineku in Dražen vrhu. 
Investicija je zaključena. V planu so izkazani odhodki v višini 483.718,80 EUR. 
  
Proračunska postavka 41509 – Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec.  
Ker še čistilna naprava v Lokavcu popolno ne obratuje, se planirani odhodki 
znižujejo.  
 
Proračunska postavka 41510 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 
Planirajo se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije,  višini 15.000,00 EUR. 
   
Proračunska postavka 41511 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda.  
Na tej postavki so planirani odhodki nakazil okoljske dajatve na podračun prihodkov-
okoljska dajatev občine, odprt pri Carinski upravi.  
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Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje. 

Proračunska postavka 41610 – Prostorski dokumenti občine  
Načrtujejo se odhodki za: 
- pripravo spremembe prostorsko ureditvenih pogojev za občino Sveta Ana v višini      
9.760,00 EUR,  
- pripravo strokovnih podlag za poselitev občine Sveta Ana v višini 1.000,00 EUR,  
- pripravo podatkov za vrednotenje nepremičnin v višini 8.540, 00 EUR. 
  

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo 

 
Proračunska postavka 41606 – Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov  
Povečujejo se odhodki na kontu 42040110 (Izgradnja vodovoda) za projekt  Celovita 
oskrba SV Slovenije s pitno vodo. Ob zaključku projekta se bo izvedlo dokončno 
poplačilo vseh nastalih stroškov na tem projektu. Prav tako se načrtujejo odhodki za 
položitev vodovodnega cevovoda Rožengrunt 7-1A v višini 13.000,00 EUR. 
 
Proračunska  postavka 41622 – Obratovalna izguba vodooskrbe 
Planirajo se odhodki za plačilo obratovalne izgube vodooskrbe za leto 2013. 
 
 

Podprogram: 16039003 Objekti za rekreacijo 

Proračunska postavka 41616 – Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in 
opreme. 
Na tej postavki so planirani odhodki  vzdrževanja športnega centra v Sveti Ani in 
Lokavcu, kateri zajemajo naslednje stroške: odvoz smeti, vodo, električno energijo, 
zavarovalne premije. Prav tako se z rebalansom planirajo odhodki za postavitev 
nadstrešnice na športnem igrišču v Lokavcu  v višini 6.011,33 EUR. 
 
 

Podprogram: 16039004 Praznično urejanje naselij 

Proračunska postavka 41617 – Prednovoletna okrasitev. 
Planirajo se odhodki  v višini 6.500,00 EUR. 
 

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti 

Proračunska postavka 41618 – Stroški komunalne dejavnosti . 
Za ureditev okolice – zelenic, javnih površini in centrov se namenijo odhodki v višini 
18.000,00 EUR. V letu 2014 nameravamo zasadit brežine s trajnicami ob 
vinogradniško - učni poti. Zasaditev trajnic se je opravila tudi na kmečki tržnici in 
zelenici pri OŠ Lokavec.   
 

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

Proračunska postavka 41611 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  
Planirana so sredstva za izdelavo idejnega projekta mini urbanizem za območje 
pozidave naselja ter za projektno dokumentacijo izgradnje večstanovanjske zgradbe 
pri Sveti Ani v višini 20.000,00 EUR. 
  
Proračunska postavka 41619 – Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lati 
občine. 
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Na postavki so planirani odhodki upravitelja stanovanj (Servostan d.o.o.)  in tekočega 
vzdrževanja stanovanj v lasti občine. Planiramo jih v višini 3.000,00 EUR. 
 
 

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

Proračunska postavka 41608 – Stroški urejanja zemljišč. 
V rebalansu se planirajo sredstva za ureditev kamnitega obzidja s pločnikom v 
naselju Ledinek v višini 47.000,00 EUR. Prav tako se planirajo sredstva za plačilo 
geodetskih storitev in projektne dokumentacije za komunalno opremo zemljišč.  
 
Proračunska postavka 41613 – Obrtna cona.   
Za nadaljevanje opremljanja industrijske cone s komunalno opremo, se planirajo 
sredstva v višini 30.000,00 EUR. 
 

Podprogram: 16069002 Nakup zemljišč 

Proračunska postavka 41609 – Nakup zemljišč. 
Občina  v programu prodaje in nakupa stvarnega premoženja planirala sredstva za 
nakup naslednjih parcel: 

 parc. št. 74/0 , k.o. Krivi vrh, površina 1.292 m 2 in 
 parc. št. 75/0, k.o. Krivi vrh, površina 2.856 m 2. 

 
  

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

Proračunska postavka 41703 – Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Planirajo se odhodki za prispevke obveznega zdravstvenega zavarovanje za tiste 
brezposelne osebe, ki nimajo možnosti drugega obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Višina planiranih sredstev se povečuje na 15.000,00 EUR.  
 

Podprogram: 17079002: Mrliško ogledna služba 

Proračunska postavka 41701 – Mrliško pregledna služba. 

Ta proračunska postavka ima planirane stroške, ki nastanejo z financiranjem mrliško 
– pregledne službe, ki jo na našem območju opravlja Zdravstveni dom Lenart. Višina 
planiranih sredstev je 3.500,00 EUR.  
 

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

Proračunska postavka 41801 – Javni zavod – knjižnica Lenart   
V planu so zajeti stroški sofinanciranja delovanja Knjižnice Lenart in nabave 
knjižničnega gradiva. Plan znaša 28.008,79 EUR. Z rebalansom se zagotovijo 
dodatna sredstva v višini 1.000,00 EUR za plačilo opravljenih ur knjižničarke v 
knjižnici OŠ Sveta Ana. 
 
Proračunska postavka 41802 – Knjižnica Sveta Ana  
S 1.9.2014 bo občina poravnala opravljene ure knjižničarke na podlagi zahtevka 
knjižnice Lenart, do 31.8.2014 je zahtevke izstavljala OŠ sveta Ana.  
 

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura 

Proračunska postavka 41803 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in 
društva. 
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Za sofinanciranje lenarške izpostave Javnega sklada RS za ljubiteljske in kulturne 
dejavnosti se v rebalansu namenijo sredstva v  višini 1.500 EUR.   
 

Planirajo se sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v letu 
2014, v višini 4.995,00 EUR 

 

Podprogram 18039004: Mediji in avdiovizualna kultura 

Proračunska postavka 41816 – Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur. 
Za namene obveščanja občanov o aktualnih razpisih s strani občine, se z 
rebalansom zagotovijo sredstva ene izdaje Aninih novic.  
 
Proračunska postavka 41828 – Izdaja medobčinskega časopisa. 
Z rebalansom se znižujejo stroški izdaje »Ovtarejeve novice«, planirajo se v višini 
8.000,00 EUR. 
 
Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi 

Proračunska postavka 41820 – Kulturno-turistični center Sveta Ana.  
Planirajo se sredstva za stroške, ki nastajajo z obratovanjem kulturno- turističnega 
centra Sveta Ana v višini 11.480,00 EUR.  
 
 
Proračunska postavka 41832 – Sofinanciranje društev, zvez in organizacij 
Po sprejemu Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v 
Občini Sveta Ana, se je objavil javni razpis. Planiranih je 6.000,00 EUR. 
 

Podprogram: 18059001 Programi športa 

Proračunska postavka 41812 – Sofinanciranje programov športa. 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveta Ana v 
Slov.goricah (Ur.l. RS št. 18/2006) in Letnega programa športa je občina objavila 
javni razpis za sofinanciranje programov športa. Razpisana sredstva so v višini 
4.650,00 EUR. 
 
Proračunska postavka 41829 – Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane. 
Za obratovalne stroške uporabe športne dvorane v popoldanskem času, so planirani 
odhodki v višini 14.420,00 EUR.  
 
 

Podprogram: 19029001 Vrtci 

Proračunska postavka 41901 – Plačila vrtcu.  
Odhodki v planu se ne spremenijo. 
  

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo 

Proračunska postavka 41902 – OŠ materialni stroški.  
Za materialne stroške v šoli Sveta Ana se namenijo sredstva v višini 54.309,10 EUR. 
Povečali smo jih na predlog osnovne šole, da se sredstva za investicijsko 
vzdrževalna dela namenijo za pokrivanje materialnih stroškov. 
  
V tej proračunski postavki so zajeti tudi stroški nakupa knjig za šolsko knjižnico v 
višini 507 EUR. 
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Proračunska postavka 41903 – OŠ tekmovanje učencev v znanju. 
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena. 
 
Proračunska postavka 41904 – OŠ dodatne dejavnosti.  
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena. 
 
Postavka v planu rebalansa ostaja nespremenjena 
  
Proračunska postavka 41905 – OŠ nakup, gradnja in vzdrževanje. 
Občina bo v planu proračuna zagotovila sredstva samo za sofinanciranje 
računalniške opreme v šoli.  
 
Proračunska postavka 41914 – Investicijsko vzdrževalna dela na objektih 
osnovne šole 
Ker so se pri energetski sanaciji podružnične šole Lokavec izvedla dodatna dela 
barvanje notranjih sten, popravilo stropov,... se z rebalansom zagotovijo sredstva v 
višini 29.007,56 EUR. 
 
Proračunska postavka 41916 – OŠ – delež stroškov športne dvorane. 
Glede na realizacijo odhodkov (11.9.), pri obratovanju športne dvorane OŠ Sveta 
Ana nastajajo obratovalni  stroški, ki jih ocenjujemo v višini 6.160,00 EUR. 
 
Proračunska postavka 41920 – Energetska sanacija objekta OŠ Sveta Ana. 
Z rebalansom planiranih sredstev za ta projekt ne spreminjamo. Planirajo se sredstva 
v višini 142.548,64 EUR. 
 
Proračunska postavka 41920 – Energetska sanacija ovoja stavbe za objekt 
Lokavec. 
Z rebalansom planiranih sredstev za ta projekt ne spreminjamo. Planirajo se sredstva 
v višini 199.428,25 EUR.  
 

Podprogram: 19069001: Pomoči v osnovnem šolstvu 

Proračunska postavka 41907 – Regresiranje prevozov v šolo. 
V postavki so planirani stroški za regresiranje šolskih prevozov za učence OŠ Sveta 
Ana. Prav tako se zagotovijo sredstva za povrnitev stroškov prevoza otrok s 
posebnimi potrebami ( prevoz v Maribor –Center za sluh in govor). Z rebalansom se 
zagotovijo dodatna sredstva v višini 3.500,00 EUR. 
  

Podprogram: 20029001: Drugi programi v pomoč družini 

Proračunska postavka 42002 – Pomoč staršem pri rojstvu otoka. 
Planirani so stroški na postavki pomoči staršem ob rojstvu otroka, ki jo prejme eden 
izmed staršev vsakega novorojenca, ki ima stalno prebivališče v Občini Sveta Ana. 
Prav tako se planirajo stroški, ki nastanejo ob sprejemu novorojencev pri županu 
(aranžiranje rož za mame, pogostitev itd.)  
  
Proračunska postavka 42003 – Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin. 
Stroške plačila pogrebnin socialno ogroženim so planirani v višini 1.000,00 EUR. 
 
Proračunska postavka 42004 – Svetovalni center za pomoč družini. 
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Na postavki so planirani stroški svetovanja Svetovalnega centra za otroke, 
mladostnike in starše Maribor, z rebalansom jih znižujemo za 1.500,00 EUR. 
 

Podprogram: 20049001: Centri za socialno delo 

Proračunska postavka 42006 – Delovanje CSD Lenart  
Planirajo se sredstva za financiranje nalog Centra za socialno delo Lenart v višini 
15.000,00 EUR. 
 
Proračunska postavka 42012 – Splošno koristno delo. 
Planirana so sredstva v višini 1.000,00 EUR.  

 

Podprogram: 20049002: Socialno varstvo invalidov 

Proračunska postavka 42011 – Financiranje družinskih pomočnikov. 
V letu 2014 se planirajo sredstva za izplačilo plač za izgubljen dohodek 3 osebam v 
višini 33.5000 EUR. 
 

Podprogram: 20049003: Socialno varstvo starih 

Proračunska postavka 42009 – Financiranje domskega varstva.  
Z rebalansom planiranih sredstev ne spreminjamo. 
 

Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

Proračunska postavka 42010 – Pomoč pri uporabi stanovanja 
Z rebalansom se planirajo sredstva za subvencioniranje v višini 500,00 EUR. 
  

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Proračunska postavka 42007 – Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart. 
Za sofinanciranja delovanja in prireditev humanitarnih organizacij v okviru delovanja 
Območnega združenja RK Lenart se planirajo sredstva v višini 2.944,00 EUR. 
 
 

Podprogram: 22019001: Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

Proračunska postavka 42201 – Odplačila zadolževanja. 
Znotraj postavke so planirani stroški zadolževanj v višini 75.666,72 EUR. Gre za 
stroške, povezane z zadolževanjem: provizija za bančno garancijo, nadomestila za 
vodenje kredita, plačila obresti in plačila glavnice poslovnim bankam za dolgoročne 
kredite.  
 

Podprogram: 23029002 Rezerva občine 

Proračunska postavka 42301 – Splošna proračunska rezerva.  
V skladu z zakonom in odlokom se predvideva izločitev sredstev v proračunsko 
rezervo v višini 20.000,00 EUR.  
 
 

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija 

Proračunska postavka 42302 – Splošna proračunska rezervacija. 
Proračunska postavka zagotavlja sredstva za tiste namene, ki so bili s proračunom 
prenizko planirani ali pa za uvrstitev novih postavk v proračun.  
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41 REŽIJSKI OBRAT  
 
Panirajo se odhodki v višini 70.741,20 EUR in so nižji glede na veljavni proračun. Z 
rebalansom smo nekatere postavke prenesli na proračunskega uporabnika - 
občinsko upravo.  
 

Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave 

Proračunska postavka 40613 – Stroški dela režijskega obrata. 
Planirajo se 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) v višini 17.719,20 EUR. S 1.10 2014 se planira zaposlitev Vzdrževalca 
II. 
 

Podprogram: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem 

Proračunska postavka 40614 – Stroški službenega vozila. 
Znotraj te postavke so planirani stroški goriva za službeni avto, vzdrževanja 
avtomobila in  zavarovanja. Z rebalansom se planirajo sredstva v višini 3.005,00  
EUR.  
 
Proračunska postavka 40615 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata. 
V letu 2014 bomo za nakup opreme režijskega obrata namenili 2.000,00 EUR.  

 
Proračunska postavka 40616 – Materialni stroški za delo režijskega obrata. 
V postavki so planirani odhodki nakupa službene obleke in obutve zaposlenega in 
stroške telefonskih pogovorov ter stroški tekočega vzdrževanja opreme. Sredstva 
planiramo v višini 3.700,00 EUR. 
 

Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti  

Proračunska postavka 40617 – Program javnih del. 
Občina ima trenutno zaposlene 4 javne delavce. En javni delavec bo s 1.10. 
zaposlen za določen čas, kot vzdrževalec kmečke tržnice in športne dvorane. 

 
Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

Proračunska postavka 41318 – Urejanje občinskih cest 
Planirana so sredstva za vzdrževanje občinskih cest s strani režijskega obrata 
(nakup soli za posip cest, material za popravilo udarnih jam, itd.). 
 
 
Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Proračunska postavka 41615 – Urejanje in vzdrževanje pokopališča. 

V plan stroškov urejanja pokopališča in mrliške veže štejemo: odvoz smeti, voda, 
električna energija, zavarovalne premije za objekt mrliške veže in druga vzdrževalna 
dela. Planiranih je 5.000,00 EUR. 

 
 
 
Pripravila: 
Stanka Ferš  
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