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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet   

        
 
Številka: 03202-1/2018       
Datum:  14. 3. 2019 

 
 
 
 
 

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012) 
 

sklicujem 
 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 
 

 četrtek,  21. marca 2019, ob 16. uri, 
 

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. redne seje  
3. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor 
4. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 

občini Sveta Ana 
5. Statut Občine Sveta Ana – druga obravnava 
6. Poslovnik Občinskega sveta -  druga obravnava 
7. Zaključni račun za leto 2018 
8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2019 
9. Letni program sofinanciranja športa v letu 2019 
10. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v k. o. Zg. Ščavnica 
11. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro  
12. Pobude in vprašanja  

 
  
Prosim za zanesljivo udeležbo!  

 
 

 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN  
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POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: 

 
 
 
K točki 2 
Gradivo je priloženo. 
K točki  3 
Gradivo je priloženo.   
K točki  4 
Gradivo je priloženo.  
K točki 5 
Gradivo je priloženo. 
K točki 6 
Gradivo je priloženo.  
K točki 7 
Gradivo je priloženo.  
K točki 8 
Gradivo je priloženo.  
K točki 9 
Gradivo je priloženo.  
K točki 10 
Gradivo je priloženo.  
K točki 10 
Gradivo je priloženo.  
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OBČINA SVETA ANA         
              Občinski svet 
 
 
Številka:  03202-1/2018 
Datum:  14. 3. 2019 
 

 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA O  
POTRDITVI SKLEPOV  

 
2. REDNE SEJE  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 60/2007, 
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list. RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) Občinski svet potrdi sklepe 2. redne  seje Občinskega sveta 
Občine Sveta Ana, kot so priloženi. 
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OBČINA SVETA ANA         
   Občinski svet          
 
Številka: 03202-1/2018   
Datum:  24. 1. 2019                                            
 
 

ZAPISNIK 
 

2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA, 
KI JE BILA 23. JANUARJA 2019 

 

Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana. 

Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK. 

Prisotni člani OS:  
Breda Špindler, Bernarda Potočnik, Roman Režonja, Dušan Kokol, Martin Breznik, Karl Škrlec, 
Viktor Kapl  in Silvo Nikl ter Drago Ruhitel (ob 16.07 uri). 
 
Neopravičeno odsotni člani OS: /  
 
Opravičeno odsotni člani OS: / 
 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica 
občinske uprave, Irena Golob, Stanka Ferš in Petra Golob ter Anita Rojko (ob 
17. uri) 
 

Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti osem (8) svetnikov. 
 
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. redne seje 

2. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Sveta Ana 

3. Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Sveta Ana 

4. Statut Občine Sveta Ana - prva obravnava 

5. Poslovnik občinskega sveta - prva obravnava 

6. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Sveta Ana  

7. Sklep o spremembi občinske meje 

8. Pobude in vprašanja 
 
Sklep št. 5 
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 
in MUV 23/12) se potrdi predlagani dnevni  red.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
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Za je glasovalo osem (8) svetnikov.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
K točki 1 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 1. REDNE SEJE 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, ker ni bilo vprašanj in pripomb, je župan 
dal na glasovanje predlog sklepa.  
  
Sklep št. 6 
Občinski svet je potrdil sklepe 1. redne seje, z dne 12. december 2018, Občinskega sveta 
Občine Sveta Ana.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 2 
SKLEP O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE SVETA ANA 
 
Gradivo so svetniki prejeli pred samo sejo. Župan je podal uvod in dal besedo predsednici 
Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Bredi Špindler. Svetniki so bili 
seznanjeni s postopkom imenovanja in z imeni kandidatov.  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 7 
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami 
in dopolnitvami) in 38. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10 in 
MUV 6/2014) so v Nadzorni odbor Občine Sveta Ana imenovani: 

- Gabrijela Konrad 
- Ivan Vela 
- Feliks Berič. 

 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 3 
SKLEP O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
SVETA ANA 
 
Gradivo so svetniki prejeli pred samo sejo. Župan je podal uvod in dal besedo predsednici 
Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Bredi Špindler. Svetniki so bili 
seznanjeni s postopkom imenovanja in z imeni kandidatov za stalna delovna telesa 
Občinskega sveta. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
Sklep št. 8 
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Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami 
in dopolnitvami) in 64. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 39/10 in MUV 23/2012) so v Statutarno-pravno komisijo Občine Sveta Ana imenovani: 

- Martin Breznik, predsednik 
- Viktor Kapl, član 
- Milan Rajter, član. 

 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sklep št. 9 
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami 
in dopolnitvami) in 64. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 39/10 in MUV 23/2012) so v Odbor za družbene dejavnosti Občine Sveta Ana imenovani: 

- Bernarda Potočnik, predsednica 
- Dušan Kokol, član 

- Katica Bauman, članica 

- Ivanka Zemljič, članica. 
 

Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 10 
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami 
in dopolnitvami) in 64. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 39/10 in MUV 23/2012) so v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem so imenovani: 

- Silvo Nikl, predsednik 
- Roman Režonja, član 
- Matej Jerič, član 
- Marjan Kramberger, član. 

 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sklep št. 11 
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami 
in dopolnitvami) in 64. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 39/10 in MUV 23/2012) so v Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo so imenovani: 

- Viktor Kapl, predsednik 
- Karl Škrlec, član 
- Janez Brancelj, član 
- Franc Bruher, član. 

 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (9)  svetnikov. 
Sklep je bil sprejet. 
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Sklep št. 12 
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami 
in dopolnitvami) in 64. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 39/10 in MUV 23/2012) so v Komisijo za priznanja in nagrade so imenovani: 

- Breda Špindler, predsednica 
- Drago Ruhitel, član 
- Nataša Dregarič, članica 
- Angela Kirbiš, članica. 

 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 13 
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami 
in dopolnitvami) in 64. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 39/10 in MUV 23/2012) so v Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse so imenovani: 

- Drago Ruhitel, predsednik 
- Karl Škerlec, član 
- Gregor Bauman, član. 

 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 4 
STATUT OBČINE SVETA ANA - PRVA OBRAVNAVA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo direktorici 
občinske uprave. Slednja svetnike seznani s spremembami in razlogi za sprejem novega 
statuta ter obrazloži postopek sprejemanja.   
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 14 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1 in 30/18) se sprejme predlog Statuta Občine Sveta Ana, v prvi obravnavi.  

 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K točki 5 
POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA - PRVA OBRAVNAVA 
 

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r07&p_predpis=ZAKO5247
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo direktorici 
občinske uprave. Slednja svetnike seznani s spremembami in razlogi za sprejem novega 
statuta ter obrazloži postopek sprejemanja.   
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 15 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1 in 30/18) se sprejme predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana, v prvi 
obravnavi.  
 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 6 
SKLEP O VIŠINI ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI SVETA 
ANA 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo direktorici 
občinske uprave. Svetnikom poda obrazložitev.   
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 16 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list  RS, št. 39/10 in 107/11 ter MUV, 
št. 6/2014) in Pravilnika o  enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sveta Ana (Uradni 
list RS št. 33/2009 in MUV, št. 1/2018) se določi višina enkratne denarne pomoči za 
novorojence  višini 250 € za posameznega otroka. Sredstva za izplačilo denarne pomoči 
zagotovi Občina Sveta Ana iz proračuna Občine Sveta Ana. Izplačilo se izvede TRR 
prejemnika najkasneje petnajsti dan po dokončnosti odločbe.   
Sklep se objavi v MUV in začne veljati osmi dan po objavi in velja do naslednje spremembe. 
 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 7 
SKLEP O SPREMEMBI OBČINSKE MEJE 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo direktorici 
občinske uprave. Svetnikom poda obrazložitev.   
 
Razpravljali so svetniki Viktor Kapl, Drago Ruhitel in Karl Škrlec. Po razpravi je župan dal na 
glasovanje naslednji sklep: 
 
 
Sklep št. 17 
Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) se potrdi spremembo občinske meje na priloženem 

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r07&p_predpis=ZAKO5247
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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obrazcu:  SPREMEMBA OBČINSKE MEJE OBRAZEC 1 (ZEN-A-27. člen), številka: 195_181-
1 z dne 19. 10. 2018 in pregledna skica.  
 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 8 
POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Razpravljali so svetniki Drago Ruhitel, Breda Špindler, Viktor Kapl, Roman Režonja, Dušan 
Kokol ter Bernarda Potočnik. 
 
Župan je na sami seji podal odgovore na vprašanja in pobude.  
 
Na koncu seje je župan svetnike seznanil, da je v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi 
in Statutom Občine Sveta Ana s 1. 2. 2019 za podžupana občine Sveta Ana imenoval Draga 
Ruhitla. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 2. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan ob 
17.15 uri sejo zaključil.  
 
 
 

 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus 
 
 
 
 

 
 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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                                3                                                                                                                                                                                   

OBČINA SVETA ANA                              
    Občinski svet 
 

Številka:  06101-2/2017 
Datum: 14. 3. 2019 

 
 
 
 
 
 

 

 
LETNO POROČILO MEDOBČINSKEGA 

INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MARIBOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, dr. Ivan Kobal, 
vodja MIRM 
 
Občinski svet Občine Sveta Ana se seznani s Letnim poročilo Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Maribor.   
 

 

 



11 
 

                                4                                                                                                                                                                                   

OBČINA SVETA ANA                              
    Občinski svet 
 

Številka:  06101-2/2017 
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NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA 

ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI SVETA ANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Eurocona d.o.o., Stanko Šalamun, direktor  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Sveta Ana na podlagi določil Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 

št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) izrazi javni interes za sodelovanje v projektu Rune in 

potrdi Načrta GOŠO. 

 
 
 

 



 
 

NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA 

OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ NASLEDNJE 

GENERACIJE V OBČINI SVETA ANA  

 

 
  



Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Sveta Ana v 
Slov. goricah 

Stran 2 

Naziv dokumenta: Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij naslednje generacije v občini Sveta Ana 

 

 

Naročnik: OBČINA SVETA ANA  

SVETA ANA V SLOV. GORICAH 17 
2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH 

 
 

 

Izdelal: Eurocon d. o. o. 

Dunajska cesta 159 

1000 Ljubljana 

 

Avtorji:  
Stanko Šalamon 

Goran Živec, MBA 

Dominik Šalamon 

Marko Šalamon 

 

 

Datum: 26.11.2018 
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1 NAMEN DOKUMENTA 

1.1 Uvod 

Sodobni globalni razvojni trendi pred nas postavljajo izziv razvoja družbe znanja, ki bo med drugim 

temeljila na zmogljivi omrežni infrastrukturi elektronskih komunikacij, kot eni izmed ključnih 

infrastruktur digitalne družbe, ki mora omogočati kvaliteten dostop do interneta za vse. Internet kot 

vseprisotno komunikacijsko omrežje informacijskih virov omogoča enostavno dostopnost do 

raznovrstnih vsebin in storitev in s tem v temeljih spreminja načine delovanja sodobne družbe. Tako 

vse bolj oblikuje priložnosti posameznikov na vseh področjih zasebnega in javnega življenja; od učenja, 

zaposlitve, dostopa do informacij in javnih storitev, svobodnega izražanja, do sodelovanja v javnem 

življenju in odnosov s prijatelji in v družini. Enake daljnosežne vplive ima v gospodarstvu, javnem 

sektorju in civilni družbi. Dostopna širokopasovna infrastruktura na celotnem ozemlju države omogoča 

enakomeren razvoj, zmanjšuje digitalno ločnico in povečuje vključenost vsakega posameznika v 

sodobne družbene tokove. Z vidika usmerjanja razvoja je internet strateški instrument za povečanje 

produktivnosti, za oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev, za bolj učinkovito 

komunikacijo in za večjo splošno učinkovitost družbe. Razvoj in uporaba interneta sta odvisna od 

širokopasovne infrastrukture, zato je pri usmerjanju razvojnih aktivnosti treba upoštevati dejstvo, da 

sta gospodarski in splošni razvoj v sodobni digitalni družbi neposredno povezana z razvojem 

visokokvalitetne širokopasovne infrastrukture.1 

1.2 Izhodišča 

Evropski strateški dokumenti izpostavljajo pomen širokopasovne infrastrukture kot pomemben 

dejavnik pri spodbujanju gospodarskega razvoja. Evropska komisija je marca 2010 sprejela strategijo 

Evropa 20202, da bi zajezila krizo in dvignila gospodarsko rast v Evropski uniji. Glavni cilj te strategije je 

zagotavljati pametno, trajnostno in vključujočo rast, kar se bo doseglo z učinkovitejšim vlaganjem v 

izobraževanje, raziskave in inovacije, s prehodom na nizkoogljično gospodarstvo, z zagotavljanjem 

novih delovnih mest in zmanjšanjem revščine.  

 

Ena od sedmih pobud strategije Evropa 2020 je Evropska digitalna agenda3, katere splošni cilj je 

poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se opira na hitre in ultra hitre internetne povezave ter 

interoperabilne aplikacije, dal trajne gospodarske in družbene koristi. Evropska unija si bo zato 

prizadevala do leta 2020 omogočiti dostop do internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem 

prebivalcem Evrope in stalno povezanost v splet vsaj polovice gospodinjstev s hitrostjo nad 100 Mb/s. 

  

                                                           
1 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2014. 
2 Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast – COM(2010)2020. 
3 Evropska digitalna agenda (2010). 
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Še bolj ambiciozne cilje pa si je Evropska komisija zadala z novo iniciativo Povezljivost za konkurenčen 

enotni digitalni trg - evropski gigabitni družbi naproti4, ki postavlja vizijo evropske gigabitne družbe, 

v kateri razpoložljivost in uporaba zelo visokozmogljivih omrežij omogočata široko rabo izdelkov, 

storitev in aplikacij na enotnem digitalnem trgu. Ta vizija naj bi se uresničila prek treh strateških ciljev 

za leto 2025: za rast in delovna mesta v Evropi: gigabitna povezljivost za kraje, ki spodbujajo socialno-

ekonomski razvoj; za konkurenčnost Evrope: pokritost z omrežji 5G na vseh mestnih območjih in vseh 

večjih prizemnih prometnih poteh; za evropsko kohezijo: dostop vseh evropskih gospodinjstev do 

internetne povezljivosti s hitrostjo vsaj 100Mb/s. 

Za dosego zastavljenih ciljev so morale države članice pripraviti strateške dokumente na nacionalni 

ravni. Slovenija tako v vseh pomembnih nacionalnih strateških in izvedbenih dokumentih poudarja tudi 

pomen IKT in dostopa do širokopasovne infrastrukture. 

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-20205, ki predstavlja 

pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju 

2014–2020 v tematskem cilju 2 (TC 2) identificira potrebo po povečanju dostopnosti do informacijsko-

komunikacijskih tehnologij in predpostavlja naložbe v razvoj širokopasovne infrastrukture na 

območjih, kjer ta še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo. V sporazumu je 

navedeno, da »Slovenija potrebuje široko dostopen hitri in ultrahitri dostop do interneta po 

konkurenčnih cenah na celotnem območju. Tako je do leta 2020 cilj vsem gospodinjstvom v državi 

zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s«. 

 

Glede na postavljeni strateški cilj je v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike 

v obdobju 2014-20206, ki je podlaga za črpanje sredstev vseh treh strukturnih skladov Evropske 

Kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad), v 

okviru prednostne osi 2 Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove 

uporabe in kakovosti predvidenih 68 milijonov EUR za sofinanciranje širitev širokopasovnih storitev in 

uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podporo uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno 

ekonomijo. Kot predhodna pogojenost je predvidena priprava nacionalnega načrta za omrežja 

naslednje generacije, ki mora predvideti ukrepe za dosego ciljev glede visokohitrostnega internetnega 

dostopa, s poudarkom na območjih, na katerih trg ne zagotavlja kakovostne odprte infrastrukture po 

sprejemljivih cenah v skladu s pravili o konkurenci in državni pomoči. 

 

Tudi v Programu razvoja podeželja 2014-20207, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih 

sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSR) je v prednostnem področju 6C 

predvideno Spodbujanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih 

območjih ter njihove uporabe in kakovosti. Cilj ukrepa, za katerega je zagotovljenih 10 milijonov EUR, 

je s podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij omogočiti možnost dostopa 

do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrežje, podeželskim prebivalcem in gospodarstvom. 

Podprtih naj bi bilo 10 operacij v izgradnjo širokopasovnega omrežja, s čimer bi dostop do interneta 

dobilo 35.000 prebivalcev. 

                                                           
4 Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg - evropski gigabitni družbi naproti4, Evropska Komisija, 2016. 
5 Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, 2014. 
6 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2014. 
7 Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020; 2015. 
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Najbolj natančno cilje s področja razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije opredeljuje 

dokument Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki je strateški 

dokument, namenjen določitvi strateških smernic razvoja širokopasovne infrastrukture. Z njim 

Republika Slovenija naslavlja enega od strateških ciljev pobude DIGITALNA SLOVENIJA 2020 oz. njene 

krovne Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020: do leta 2020 96 % gospodinjstvom 

zagotoviti vsaj 100 Mb/s, ostalim pa dostop z najmanj 30 Mb/s, oz. v primeru razpoložljivosti javnih 

sredstev, zaradi velikega tržnega interesa gradnje infrastrukture na geografskem segmentu goste 

poseljenosti in s tem manjšega števila belih lis, ali zaradi zagotovitve dodatnih javnih sredstev, bo cilj 

100 % gospodinjstvom na belih lisah zagotoviti povezavo vsaj 100 Mb/s.  

 

Poleg tega je cilj vsem javnim vzgojno-izobraževalnim in raziskovalnim zavodom zagotoviti dostop do 

interneta hitrosti najmanj 1 Gb/s. 

 

Razvoj širokopasovne infrastrukture zahteva visoka vlaganja, ki jih ne bo mogoče izvesti brez zasebnega 

kapitala. Da bi zasebnim investitorjem olajšala pridobivanje sredstev, je Evropska komisija konec leta 

2014 objavila Naložbeni načrt za Evropo, ki temelji na treh sklopih ukrepov: 

 

1. mobilizacija dodatnih sredstev za naložbe v višini najmanj 315 milijard EUR do konca leta 2017 za 

povečanje učinka javnih sredstev in spodbudo zasebnih naložb, 

2. ciljno usmerjene pobude, da te dodatne naložbe resnično zadovoljijo potrebe realnega 

gospodarstva ter 

3. ukrepe za izboljšanje regulativne predvidljivosti in odpravljanje ovir za naložbe, da bi Evropa 

postala privlačnejša za vlagatelje in bi se s tem učinek naložbenega načrta še povečal. 

 

V okviru naložbenega načrta se bodo države članice zavezale k znatnemu povečanju uporabe 

inovativnih finančnih instrumentov na ključnih področjih naložb, kot so podpora MSP, energijska 

učinkovitost, informacijske in komunikacijske tehnologije, promet ter podpora raziskavam in razvoju. 

S tem se bo najmanj podvojila uporaba finančnih instrumentov v okviru evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov v programskem obdobju 2014–2020. Naložbeni načrt določa, da bi moral biti 

enotni digitalni trg odprt za nove poslovne modele, hkrati pa je treba zagotoviti izpolnitev ključnih ciljev 

v javnem interesu. Potrošniki bi morali imeti neoviran dostop do spletnih vsebin in storitev po vsej 

Evropi brez diskriminacije na podlagi njihovega državljanstva ali kraja prebivališča8. 

 

Po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju AKOS) 

je imelo v drugem četrtletju leta 2017 v Sloveniji fiksni širokopasovni dostop do interneta 31 % 

prebivalcev oziroma 78 % gospodinjstev. Tržni deleži operaterjev fiksnega širokopasovnega dostopa 

do interneta po številu priključkov so bili v tem obdobju naslednji: Telekom Slovenije 34-odstotni, 

Telemach 21,2-odstotni, T-2 19,5-odstotni, A1 Slovenija 11,8-odstotni, vsi preostali manjši operaterji 

pa so imeli skupaj 13,6-odstotni tržni delež. Med tehnologijami je v tem obdobju xDSL dosegala 42,8-

odstotni delež, sledi FTTH z 30,3-odstotnim deležem, kabelski modemi z 29,6-odstotki in druge 

tehnologije z 2,4-odstotnim tržnim deležem. V zadnjih letih je znatno opazna rast števila fiksnih 

širokopasovnih dostopov naslednje generacije optičnih priključkov do doma (FTTH). Glede na hitrost 

dostopa do interneta ima 2 % uporabnikov hitrost dostopa manjšo od 2 Mb/s, 14,5 % uporabnikov 

                                                           
8 Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, 2016. 
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med 2 Mb/s in 10 Mb/s, 52 % uporabnikov ima hitrost dostopa med 10 Mb/s in 30 Mb/s, 31,5 % 

uporabnikov pa ima hitrost dostopa do interneta večjo od 30 Mb/s.9  

1.3 Namen izdelave načrta 

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v 

občini Sveta Ana (v nadaljevanju Načrt razvoja) je dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s 

katerim želi občina oceniti stanje pokritosti, dejansko potrebo po širokopasovnem omrežju, 

razpoložljivost ostale javne gospodarske infrastrukture in vrednost potrebnih investicij na omenjenem 

geografskem območju. Na tej podlagi pristojni organi lokalne skupnosti izrazijo javni interes in 

sprejmejo ustrezne odločitve o sodelovanju v aktivnostih za zagotovitev širokopasovne infrastrukture 

za  prebivalce, ki živijo na območjih, na katerih ne obstaja tržni interes za gradnjo le-te. 

 

Občina Sveta Ana želi vsem svojim občanom zagotoviti možnost širokopasovnih priključkov in jim s tem 

omogočiti dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev. Širokopasovna infrastruktura 

elektronskih komunikacij je danes ključni pospeševalec gospodarskega in socialnega razvoja lokalnih 

skupnosti, ki ima neposreden vpliv na razvoj podjetništva, preprečevanje bega možganov v druge 

regije, ipd. 

 

Namen Načrta razvoja je tako ugotoviti dejansko stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi v 

občini Sveta Ana. Del načrta je namenjen tudi identifikaciji belih lis ter posledično možnih načinov 

pridobivanja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah. Bele 

lise so definirane kot območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije, 

oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov. To pomeni, da v 

naslednjih treh letih operaterji elektronskih komunikacij ne načrtujejo gradnje omrežij, ki bi omogočila 

dostop do interneta s hitrostjo 100 Mb/s.  

 

Načrt z zbranimi podatki predstavlja obenem pomembno dokumentacijo za načrtovanje investicijskih 

projektov zasebnih vlagateljev na območju belih lis. 

  

                                                           
9 Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2017, AKOS 
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1.4 Referenčni dokumenti  

Podlaga za pripravo in sprejem Načrta razvoja so bili naslednji slovenski in evropski strateški dokumenti 

in zakonske podlage: 

- Analiza testiranja tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike 

Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje 

generacije do leta 2020 – seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti, 

Ministrstvo za javno upravo, 8.11.2017; 

- Digitalna agenda 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,2016; 

- Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in sveta o ukrepih za znižanje stroškov za 

postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti, 2014; 

- Evropska digitalna agenda-EDA; 

- Guide to High-Speed Broadband Investment, Evropska Komisija, 2014; 

- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, 2016;  

- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2014; 

- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, 2014; 

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, 2015; 

- Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo 

širokopasovnih omrežij (2013/C 25/01); 

- Spisek območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnje aktivnosti 

na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti, ter 

izvajanje in sofinanciranje investicij iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje 

generacije do leta 2020,  Ministrstvo za javno upravo, 7.12.2016; 

- The broadband State aid rules explained – An eGuide for Decision Makers, 2013; 

- Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim 

trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, 2014; 

- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Uradni list RS, št. 109/2012; 

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06 z vsemi spremembami in 

dopolnitvami; 

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Uradni list RS, št. 127/2006. 
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1.5 Cilji načrta 

1.5.1 Strateški cilji in kazalniki 

V Strategiji razvoja informacijske družbe do leta 2020 je zapisana vizija Slovenije, da »s pospešenim 

razvojem digitalne družbe izkoristi razvojne priložnosti IKT in interneta, da postane napredna 

digitalna družba in referenčno okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih 

tehnologij.«  

Strateški cilji s področja širokopasovne infrastrukture elektronskih komunikacij so: 

- Zagotoviti stabilno in predvidljivo zakonodajno – regulatorno okolje, v katerem delujejo 

operaterji elektronskih komunikacij; 

- Do leta 2020 čim več gospodinjstvom v državi zagotoviti širokopasovni dostop do interneta 

hitrosti vsaj 100 Mb/s, ostalim gospodinjstvom pa vsaj 30 Mb/s;  

- Za 98 % gospodinjstev zagotoviti pokritje z mobilnimi komunikacijskimi omrežji, v vlogi 

komplementarnega dopolnila fiksnemu širokopasovnemu dostopu do interneta;  

- Zagotovitev in dodelitev dodatnega radijskega spektra za mobilne komunikacije;  

- Vsem javnim vzgojno-izobraževalnim in raziskovalnim zavodom zagotoviti dostop do interneta 

hitrosti najmanj 1 Gb/s;  

- Spodbujanje razvoja televizijske prizemne digitalne radiodifuzije (DVB-T2); 

- Uvajanje naprednih storitev s povezovanjem zmogljivosti digitalne radiodifuzije, IP TV in 

interneta;  

- Spodbujanje uvajanja radijske prizemne digitalne radiodifuzije (DAB+);  

- Spodbujanje uporabe LTE v frekvenčnem pasu 700 MHz tudi za potrebe javne varnosti in služb 

za zaščito in reševanje.  
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Za dosego strateških ciljev so v Strategiji razvoja informacijske družbe predvideni naslednji ukrepi: 
 
Tabela 1: Ukrepi in indikatorji 

Ukrep/projekt 
Višina 

sredstev 
Obdobje Indikator/kazalnik ciljni 

Gradnja, upravljanje in vzdrževanje 
odprtih širokopasovnih omrežij 
elektronskih komunikacij 

62,5 mio 
EUR 

2016-2020 
Število novo priključenih gospodinjstev 
na novo zgrajenih širokopasovnih 
omrežjih z najmanj 100 Mb/s. 
 
60.000 priključkov 
 
Število novo priključenih gospodinjstev 
na novo zgrajenih širokopasovnih 
omrežjih z najmanj 30 Mb/s. 
 
30.000 priključkov 

Spodbujanje dostopa do 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) na podeželskih 
območjih ter njihove uporabe in 
kakovosti 

10 mio EUR 2016-2020 

Nadgradnja informacijskega sistema 
kartiranja infrastrukture 

1 mio EUR 2016-2020 

Nadgrajen sistem za analitiko, 
spremljanje uporabe javnih sredstev, 
uresničevanja tržnega interesa za 
izvajanje ukrepov za znižanje stroškov 
gradnje širokopasovne infrastrukture. 

Spodbujevalni ukrepi za uvajanje 
novih tehnologij prizemne slikovne 
in zvokovne radiodifuzije in uporabo 
LTE tehnologije za dostavo digitalnih 
vsebin 

0,7 mio EUR 2016-2020 

Uvedena tehnologija HDTV in UHD TV  
 
Uvedena tehnologija DAB+  
 
Ponudba storitev Hbb TV in tematskih 
radijskih programov  
 
Ponudba digitalnih medijskih vsebin v 
LTE omrežjih 

Vir: Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, 2016. 

1.5.2 Projektni cilji 

Z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja želi občina Sveta Ana 100 % uporabnikom na belih lisah 

zagotoviti dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s.  

 

S tem bo spodbudila vse vidike socialno-ekonomskega razvoja občine: 

- premostitev digitalne ločnice s povezovanjem območij, na katerih ni zadostne širokopasovne 

povezljivosti; 

- izboljšanje razpoložljivosti spletnih storitev (npr. e-poslovanje); 

- dvig življenjskega standarda (npr. delo na daljavo); 

- možnost dostopa do različnih vrst izobraževanja (npr. spletno učenje, vseživljenjsko učenje); 

- izboljšanje dostopa do informacij za vse prebivalce; 

- učinkovitost javnih storitev (e-uprava); 

- optimizacijo poslovnega okolja; 

- spodbujanje novih in ohranitev obstoječih podjetij;  

- okrepitev razvoja podeželskega turizma, nepremičnin, kmetijstva in drugih pomembnih 

gospodarskih panog; 

- povečanje konkurence na trgu telekomunikacijskih storitev; 

- izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti; 
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- privabljanje vhodnih naložb; 

- preprečevanje selitve gospodarske dejavnosti. 

 

Okolje 

- izboljšanje okoljske trajnosti z zmanjševanjem potreb po potovanju; 

- izboljšanje upravljanja zgradb; 

- povečanje energijskih prihrankov. 

 

Enakost in vključevanje 

- opolnomočenje ljudi, ki „nimajo glasu“; 

- povezovanje izoliranih posameznikov in skupnosti; 

- odpravljanje socialne izključenosti. 

 

Finance in dohodki 

- ustvarjanje prihrankov s spletnim nakupovanjem blaga in storitev. 

 

Zdravstveno varstvo 

- zmanjševanje stroškov zagotavljanja storitev zdravstvenega in socialnega varstva; 

- izboljšanje rezultatov storitev zdravstvenega in socialnega varstva;  

večja hitrost prenosa medicinskih slik. 

 

Blaginja 

- izboljšanje kakovosti življenja in socialne blaginje; 

- skrajšanje časa, potrebnega za dnevne migracije, in omogočanje večje družbene interakcije. 

1.6 Izvajanje projekta  

Skladno z Načrtom NGN 2020 je pristojno ministrstvo dne 20. 5. 2016 objavilo javni poziv za izkaz 

tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije. Javni poziv je bil 

namenjen vsem zainteresiranim operaterjem in lastnikom omrežij elektronskih komunikacij ter drugim 

investitorjem, da izkažejo: 

- tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij z omrežnimi priključnimi točkami s pasovno širino 

vsaj 100 Mb/s v geografskem segmentu goste poseljenosti za 216.892 gospodinjstev in 

- tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij z omrežnimi priključnimi točkami s pasovno širino 

vsaj 30 Mb/s v geografskem segmentu redke poseljenosti za 25.410 gospodinjstev. 

 

Z vidika javnega interesa zagotovitve napredne širokopasovne infrastrukture za vsa gospodinjstva v 

Republiki Sloveniji in skladno z 9. poglavjem Načrta NGN 2020, v katerem je bil predviden premik meje 

med geografskima segmentoma goste in redke poseljenosti v pozivu za izkaz tržnega interesa, je 

pristojno ministrstvo v geografskem segmentu redke poseljenosti za 25.410 gospodinjstev dne 21. 10. 

2016 ponovilo oziroma izvedlo drugi krog testiranja tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih 

točk, tokrat za hitrosti vsaj 100 Mb/s. Pristojno ministrstvo je javno objavilo poziv za izkaz tržnega 

interesa (drugi krog). Zainteresirane investitorje, ki so v prvem krogu izrazili tržni interes v geografskem 

segmentu redke poseljenosti za pasovno širino 30 Mb/s pa je dodatno obvestilo, da bo izvedlo drugi 
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krog testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti za gradnjo omrežnih 

priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s. 

 

V obeh geografskih segmentih (v gosto in redko poseljenem geografskem segmentu) je bilo 

testiranje tržnega interesa tako izvedeno za hitrosti 100 Mb/s.  

 

Na območju občine, kjer obstaja tržni interes operaterjev za gradnjo, bo omrežje zgrajeno z zasebnimi 

sredstvi ponudnikov v skladu s tržnim interesom, ki so ga ponudniki izrazili v obeh krogih testiranja. V 

ta namen so zasebni investitorji s pristojnim ministrstvom podpisali dogovor o izvedbi tržnega interesa 

v naslednjih treh letih. 

 

Pokritje belih lis na območjih, na katerih ni tržnega interesa za izgradnjo širokopasovnega omrežja, pa 

od občine terja, da k reševanju vprašanja pokritosti območja belih lis s tovrstnim omrežjem pristopi na 

inovativen način, ki premošča oviro, ki jo predstavlja pomanjkanje tržnega interesa. 

 

Kot primeren se je pokazal pristop javno-zasebnega partnerstva, ki predstavlja razmerje zasebnega 

vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. 

 

Odnos javno-zasebnega partnerstva se nanaša na dolgoročno pogodbeno urejeno sodelovanje med 

javnim in zasebnim sektorjem za učinkovito izvajanje javnih nalog, pri čemer partnerji združijo 

potrebne vire (na primer znanja, operativna sredstva, kapital, človeške vire) in si delijo tveganja, 

povezana s projektom, glede na njihove sposobnosti obvladovanja tveganja. Eden od glavnih ciljev 

javno-zasebnega partnerstva je prenesti naloge in odgovornosti za zagotavljanje infrastrukture na 

zasebni sektor, da bi se povečale učinkovitost, stroškovna zanesljivost in finančna varnost projekta.  

 

Občina bo v postopku pridobivanja sredstev za gradnjo omrežja sledila modelu javno-zasebnega 

partnerstva, ki bo skladen z občinskimi interesi in pogoji pridobitve sredstev iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ali sredstev Naložbenega načrta 

za Evropo.  

 

V primeru, da se bo pokazala potreba po pridobivanju javnih sredstev za pokritje belih lis in bodo 

projekti izvedljivi in dolgoročno vzdržni v obliki javno-zasebnih joint-venture projektov se bo občina 

prijavila na enega od javnih razpisov za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje 

generacije z javnimi sredstvi (javni razpis za sredstva iz OP ESRR – GOŠO 3 ali javni razpis za sredstva iz 

PRP – GOŠO – M07 MKGP), ki bosta objavljena za bele lise, ugotovljene v prvem in drugem krogu 

testiranja tržnega interesa. 

 

V primeru, da se bo pokazala potreba po pridobivanju javnih sredstev za pokritje belih lis in projekti ne 

bodo izvedljivi in dolgoročno vzdržni v obliki javno-zasebnih joint-venture projektov, je primerna oblika 

izvajanja javno-zasebnega partnerstva model  »Private DBO« (opisan v točki 4.4.2 tega dokumenta),  v 

katerem operater s sestavljenim konzorcijem občin neposredno pridobiva sredstva na razpisu za javno 

subvencijo privatnemu podjetju. Pri takem modelu občine nimajo neposredne administrativne vloge v 

postopku pridobivanja sredstev, ampak nastopajo le kot podporni partnerji projekta. 
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Izraz javno-zasebno partnerstvo je v kontekstu gradnje odprtega širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij treba razumeti širše kot ga predvideva slovenska zakonodaja, saj lahko 

občina vstopi v razmerje, ki ni skladno s pojmovanjem javno-zasebnega partnerstva po slovenski 

zakonodaji, je pa skladno s pojmovanjem koncepta javno-zasebnega partnerstva po metodologiji 

Evropskega centra za javno-zasebno partnerstvo.10 Pri navedenem gre omeniti, da javno-zasebno 

partnerstvo pomeni tako vlaganje javnih finančnih sredstev, kot tudi drugih oblik vlaganja, saj je že 

dopustitev uporabe javnih površin in javne infrastrukture možno opredeliti kot dejanski javni vložek. 

 

Podrobneje so možni modeli javno-zasebnega partnerstva opisani v točki 4.4.2. Poslovni modeli.  

  

                                                           
10 EPEC – European PPP Expertise Centre oz. Evropski center za javno-zasebno partnerstvo, ki je nastal na pobudo Evropske investicijske 

banke, Evropske komisije in držav članic ter držav kandidatk. 
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2 TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE IN POMEN ŠIROKOPASOVNEGA 

OMREŽJA 

2.1 Širokopasovno omrežje 

Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij je tisto omrežje, ki končnemu uporabniku ponuja 

možnost dostopa do širokopasovnih storitev. V strogo tehničnem smislu je širokopasovno omrežje 

telekomunikacijsko prenosno omrežje, ki za prenos signalov uporablja različne prenosne medije s 

širokim frekvenčnim območjem, razdeljenim na način, ki omogoča tvorjenje množice medsebojno 

neodvisnih kanalov za sočasni (simultani) prenos podatkov, govora in slike. Širokopasovna omrežja se 

delijo na hrbtenična omrežja, geografsko omejena omrežja krajevnega značaja in dostopovna omrežja. 

 

Hrbtenična omrežja običajno združujejo promet množice končnih uporabnikov in medsebojno 

povezujejo geografsko oddaljena omrežja. K omrežjem krajevnega značaja lahko štejemo omrežja na 

nivoju krajevnih skupnosti, mest, vasi, univerz ipd. Dostopovna omrežja so omrežja, ki tvorijo krajevno 

zanko in končnim uporabnikom prek omrežne priključne točke omogočajo vključitev v večja omrežja, 

globalno povezljivost ter s tem dostop do aplikacij, vsebin in storitev. 

 

Med osnovna širokopasovna omrežja lahko štejemo več različnih tehnoloških platform, vključno z ADSL 

(asimetričnim digitalnim naročniškim vodom, do omrežij ADSL2+), standardnimi kabli (npr. standard 

DOCSIS 2.0), mobilnimi omrežji tretje generacije (UMTS) ter satelitskimi sistemi. 

 

Na trenutni stopnji tržnega in tehnološkega razvoja11 so dostopovna omrežja naslednje generacije 

dostopovna omrežja, ki jih v celoti ali delno sestavljajo optični elementi12 in lahko zagotavljajo storitve 

širokopasovnega dostopa z izboljšanimi lastnostmi v primerjavi z obstoječimi osnovnimi 

širokopasovnimi omrežji.13 

 

Dostopovna omrežja naj bi imela vsaj naslednje lastnosti: 

- zanesljivo zagotavljanje zelo hitrih storitev na naročnika prek optičnih zalednih omrežij (ali 

omrežij, ki temeljijo na enakovredni tehnologiji), 

- dovolj blizu prostorov uporabnikov za dejansko zagotovitev zelo hitre povezave, 

- podpora različnim naprednim digitalnim storitvam, vključno s konvergiranimi storitvami, ki 

temeljijo izključno na internetnem protokolu, ter 

- znatno višje hitrosti nalaganja (v primerjavi z osnovnimi širokopasovnimi omrežji). 

                                                           
11 Zaradi hitrega tehnološkega razvoja bi lahko v prihodnosti tudi druge tehnologije zagotavljale storitve dostopovnih omrežij naslednje 
generacije. 
12 Koaksialne, brezžične in mobilne tehnologije do določene mere uporabljajo optično podporno infrastrukturo, zaradi česar so konceptualno 
podobne žičnemu omrežju, ki za zagotavljanje storitev v delu zadnjega kilometra, v katerem ni položenih optičnih kablov, uporablja baker. 
13 Zadnji del povezave s končnim uporabnikom se lahko zagotovi z žično ali brezžično tehnologijo. Glede na hiter razvoj naprednih brezžičnih 
tehnologij, kot so razvoj LTE-Advanced in vse intenzivnejše uvajanje tehnologij LTE ali Wi-Fi, bi lahko fiksni brezžični dostop naslednje 
generacije (npr. na podlagi morebiti prilagojenih širokopasovnih mobilnih tehnologij) uspešno nadomestil nekatera žična dostopovna omrežja 
naslednje generacije (na primer omrežja FTTCab – „optika do omarice“), če bodo izpolnjeni nekateri pogoji. Ker uporabniki souporabljajo 
brezžični medij (hitrost na uporabnika je odvisna od števila povezanih uporabnikov na območju, ki ga medij pokriva), nanj pa vpliva tudi 
spremenljivo okolje, bi morala biti dostopovna fiksna omrežja naslednje generacije nameščena dovolj gosto in/ali z napredno konfiguracijo 
(npr. usmerjene antene in/ali več anten), da bi se zagotovila zanesljiva minimalna hitrost prenosa na uporabnika, ki jo je mogoče pričakovati 
od dostopovnih omrežij naslednje generacije. Brezžični dostop naslednje generacije, ki temelji na prilagojenih širokopasovnih mobilnih 
tehnologijah, mora zagotoviti tudi zahtevano kakovost storitev za uporabnike na fiksni lokaciji ob hkratnem opravljanju storitev za vse druge 
mobilne naročnike na zadevnem področju. 
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Na trenutni stopnji tržnega in tehnološkega razvoja so dostopovna omrežja naslednje generacije: 

- optična dostopovna omrežja (FTTx),14 

- napredna nadgrajena kabelska omrežja,15 

- nekatera napredna brezžična dostopovna omrežja, ki omogočajo zanesljivo zagotavljanje zelo 

hitrih storitev naročnika.16 

 

Pri predložitvi tehnološke rešitve je potrebno upoštevati dejanske razdalje, na katerih je posamezna 

tehnologija zmožna zagotoviti pričakovane zmogljivosti, in omrežje oblikovati na način, da je področje 

zagotavljanja storitve homogeno pokrito. 

 

Odprtost omrežja elektronskih komunikacij pomeni, da imajo vsi operaterji in ponudniki storitev 

elektronskih komunikacij omogočen vstop v to omrežje in da lahko preko njega ponudijo svoje storitve 

vsem končnim uporabnikom tega omrežja. Pri tem morajo biti zagotovljeni za vse enaki pogoji, v skladu 

z določili Zakona o elektronskih komunikacijah. Glede na obliko financiranja odprtih širokopasovnih 

omrežij elektronskih komunikacij ločimo tržna (komercialna) omrežja in z javnimi sredstvi zgrajena 

omrežja. Tržna omrežja zgradijo ponudniki s svojimi sredstvi. Kapacitete teh omrežij nato ponujajo na 

komercialni osnovi, pri čemer lahko ustvarjajo dobiček. Z javnimi sredstvi zgrajena omrežja zgradijo 

ponudniki s pomočjo občinskih, državnih in sredstev evropskih skladov. Ponudniki s ponujanjem 

kapacitet na teh omrežjih ne smejo ustvarjati dobička. Javna sredstva je za gradnjo dovoljeno 

uporabljati le tam, kjer je dokazano, da ni tržnega interesa. 

 

Smernice EU za uporabo pravil o državni pomoči glede odprtosti omrežij navajajo:  

 

»(a) Grosistični dostop: zaradi ekonomike dostopovnih omrežij naslednje generacije je nadvse 

pomembno, da se tretjim operaterjem zagotovi dejanski grosistični dostop. Zlasti na območjih, na 

katerih že obstajajo konkurenčni operaterji osnovnega širokopasovnega omrežja, je treba zagotoviti, 

da se konkurenčni položaj na trgu, kakršen je bil pred državnim posredovanjem, ne spremeni. …. 

Subvencionirano omrežje mora zato vsem operaterjem, ki zaprosijo za dostop, omogočati dostop pod 

poštenimi in nediskriminatornimi pogoji ter možnost učinkovite in povsem razvezane zanke. Poleg tega 

morajo imeti tretji operaterji dostop do pasivne in tudi do aktivne omrežne infrastrukture. Obveznosti 

dostopa bi morale torej poleg dostopa do bitnega toka in razvezanega dostopa do krajevne zanke in 

podzanke vključevati tudi pravico do uporabe vodov in drogov, temnih optičnih vlaken ali uličnih 

priključnih omaric. Dejanski grosistični dostop se zagotovi za vsaj sedem let, pravica dostopa do vodov 

ali drogov pa časovno ne bi smela biti omejena. To ne vpliva na druge podobne regulativne obveznosti, 

ki jih lahko nacionalni regulativni organi sprejmejo na zadevnem specifičnem trgu, da bi spodbujali 

učinkovito konkurenco, ali na ukrepe, sprejete med navedenim obdobjem ali po njegovem koncu. 

 

Lahko se zgodi, da na območjih z nizko gostoto prebivalstva, kjer so širokopasovne storitve omejene, 

ali pri malih lokalnih podjetjih uvedba vseh vrst proizvodov na področju dostopa nesorazmerno poveča 

investicijske stroške brez znatnih koristi v smislu večje konkurence. V tem primeru se lahko določi, da 

se proizvodi na področju dostopa, ki zahtevajo obsežno posredovanje države pri subvencionirani 

                                                           
14 Izraz FTTx se nanaša na FFTC, FTTN, FTTP, FTTH in FTTB. 
15 Z uporabo standarda za kabelske modeme „DOCSIS 3.0“ ali naprednejšega. 
16 Smernice Evropske Unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro vzpostavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 25/01). 
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infrastrukturi, ki drugače ni predvideno (na primer kolokacija posrednih distribucijskih točk), ponudijo 

samo v primeru razumnega povpraševanja s strani tretjega operaterja.  

Povpraševanje se šteje za razumno, če  

i) prosilec za dostop zagotovi usklajen poslovni načrt, ki upravičuje razvoj proizvoda na 

subvencioniranem omrežju, in  

ii) noben drug operater na istem geografskem območju še ne ponuja drugega 

primerljivega proizvoda na področju dostopa po enakih cenah kot na gosteje 

poseljenih območjih.  

 

Vendar pa se na prejšnjo točko ni mogoče sklicevati v gosteje naseljenih območjih, na katerih se lahko 

pričakuje razvoj konkurence na področju infrastrukture. Zato mora biti na takšnih območjih 

subvencionirano omrežje prilagojeno za vse vrste proizvodov na področju omrežnega dostopa, ki jih 

želijo uvesti operaterji.  

 

(b) Poštena in nediskriminatorna obravnava: subvencionirana infrastruktura mora omogočati 

zagotavljanje konkurenčnih in cenovno dostopnih storitev končnim uporabnikom, ki jih izvajajo 

konkurenčni operaterji. Kadar je operater omrežja vertikalno integriran, je treba zagotoviti ustrezne 

zaščitne ukrepe, da se prepreči kakršno koli navzkrižje interesov, neupravičena diskriminacija zoper 

iskalce dostopa ali ponudnike vsebin ter vse druge skrite posredne prednosti. V tem smislu bi morala 

tudi merila za oddajo naročila vsebovati določbo, v kateri se določi, da dobijo ponudniki izključno 

grosističnega modela, izključno pasivnega modela ali kombinacije obeh modelov dodatne točke«. 

 

Kot zelo učinkovito sredstvo za spodbujanje konkurence na trgu ponudnikov storitev se je že izkazala 

zahteva po funkcionalni ločitvi, zato upravljavec odprtega širokopasovnega omrežja ne sme biti 

istočasno tudi ponudnik storitev končnim uporabnikom na tem omrežju. 

2.2 Družbeno ekonomske koristi širokopasovnega omrežja 

Številne študije govorijo o pozitivnem učinku vlaganj v širokopasovno infrastrukturo na BDP. Tako 

Koutrompis v študiji OECD iz leta 2009 navaja, da naj bi 10 % dvig širokopasovne penetracije povzročil 

0,25 % ekonomsko rast, druga OECD študija iz leta 2009 pa govori o 1.9 do 2,5 % dvigu BDP-ja, 

povzročenim z uvedbo oz. dvigom širokopasovne povezljivosti.17 

 

Podobno korelacijo ugotavljajo druge študije, tako na makroekonomski (državni ravni), kakor tudi na 

mikroekonomski ravni, to je na ravni gospodinjstev. Rezultate študij je mogoče združiti v naslednje 

ključne ugotovitve: 

 

Podvojitev širokopasovne hitrosti lahko poveča rast BDP za 0,3 odstotne točke. 

  

                                                           
17 Socio-economic benefits of high-speed broadband, Evropska Komisija, 2015. 
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Gospodarske koristi: 

• pogoj za digitalizacijo gospodarstva in podjetništva, 

• osnova za razvoj interneta stvari, 

• dvig BDP v kratkoročnem obdobju zaradi graditve širokopasovnih omrežij, 

• ustvarjena nova delovna mesta za gradnjo novih infrastruktur, 

• povečana produktivnost v srednjeročnem obdobju zaradi prihranjenega časa in povečanja 

mobilnosti, 

• povečanje inovativnosti in omogočeni novi načini poslovanja zaradi povečane hitrosti 

širokopasovnega interneta, kar vodi do: 

- bolj naprednih spletnih storitev, 

- novih javnih storitev, 

- omogočanja dela na daljavo. 

 

Družbene koristi: 

• koristi za potrošnike, ki vključujejo boljše socialne odnose med ljudmi, ne glede na razdaljo, 

npr. družbeni mediji, 

• višje širokopasovne hitrosti omogočajo tudi: 

- izboljšane storitve, npr. souporaba/delitev video vsebin, 

- boljša uporabniška izkušnja in višja kakovost spletnih medijskih vsebin ter HD prenosov, 

• izboljšani načini e-izobraževanja na daljavo, 

• izboljšana kakovost življenja z e-zdravstvenimi storitvami. 

 

Okoljske koristi: 

• večje zmogljivosti za obdelovanje večjega obsega on-line digitalnih vsebin, kar pomeni manj 

materialnega poslovanja in bo vodilo k: 

- videokonferencam, 

- manjši porabi papirja, 

- delu na daljavo, 

• nove vrste računalniških in omrežnih storitev, kot so: 

- pametna omrežja, 

- pametni dom, 

- izboljšani sistemi za upravljanje prezasedenosti. 

 

Študija o družbeno ekonomskih koristih širokopasovnih omrežij tudi na mikroekonomski ravni 

ugotavlja pozitivne vplive na gospodinjstva. Letni prihodki gospodinjstva se povišajo z višjimi hitrostmi 

dostopa do interneta.18 

  

                                                           
18 Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, 2016. 
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3 SPLOŠNI OPIS OBČINE 

Občina Sveta Ana je del podravske regije, ki leži na severovzhodu države. Na V meji na pomursko regijo, 

na J na Hrvaško, na JZ na savinjsko regijo, na S pa na Avstrijo. Po številu prebivalcev je podravska regija 

na 2. mestu, po površini pa na 5. mestu. Občina s svojim ozemljem na S meji na občino Apače, na V na 

Gornjo Radgono, na JV na Benedikt, na J na Lenart, na JZ Sveti Jurij v Slovenskih goricah, na SZ pa na 

Šentilj. Po površini občina meri 37,2 km2 in je tako po površini na 156. mestu v Sloveniji.19 

 

Slika 1: Občina Sveta Ana v Sloveniji 

 
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Sveta_Ana. 

3.1 Geografske značilnosti 

 

3.2 Naselja in prebivalstvo 

Občino sestavlja 12 naselij. Leta 2018 je v občini živelo 2.286 prebivalcev (1.136 moških in 1.150 žensk), 

kar jo uvršča na 175. mesto med slovenskimi občinami.  

 

Na kvadratnem kilometru površine občine je v letu 2018 živelo povprečno 61,5 prebivalcev, kar je 

močno pod slovenskim povprečjem (102 prebivalca na km2).20 Naselje z največjim številom prebivalcev 

je Zgornja Ščavnica, sledita še Žice in Ledinek. V teh treh naseljih je v letu 2018 skupaj živelo 989 

prebivalcev, kar predstavlja dobrih 43% vsega prebivalstva občine. Naselje z najmanj prebivalci je 

Zgornja Bačkova (49 prebivalcev). 

  

                                                           
19 Statistični urad Republike Slovenije, 2018. 
20 Statistični urad Republike Slovenije, 2018. 
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Tabela 2: Število gospodinjstev in prebivalcev v naseljih v občini Sveta Ana, 1.1.2015 

Naselje Število gospodinjstev Število prebivalcev 

Dražen Vrh – del 56 163 

Froleh 44 137 

Kremberk 87 244 

Krivi Vrh 43 141 

Ledinek 79 241 

Lokavec 68 198 

Rožengrunt 53 167 

Sveta Ana v Slov. goricah 58 162 

Zgornja Bačkova 18 47 

Zgornja Ročica 24 52 

Zgornja Ščavnica 149 514 

Žice 81 259 

Skupaj 760 2.325 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2018.  

 

V občini je v zadnjih letih zaznati trend upadanja prebivalstva. K temu prispevata tako negativen 

naraven prirast, ki je leta 2017 znašal -4,4, kar je pod slovenskim povprečjem (-0,1 na 1000 

prebivalcev), kot tudi negativen selitveni prirast, saj je število tistih, ki so se preselili v občino manjše 

od tistih, ki so se iz nje odselili. Skupni prirast prebivalstva je tako leta 2017 znašal -10,1, kar je močno 

pod slovenskim povprečjem, ki je istega leta znašalo 0,5. 

 

Povprečna starost občanov je bila v letu 2017 41,7 let in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev 

Slovenije (43,0 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – kar je značilnost večine 

slovenskih občin – večje od števila najmlajših, saj je na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 107 oseb 

starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za občino nižja od vrednosti 

tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 126,5) ter da se povprečna starost prebivalcev občine dviga 

v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. 

 

Izobrazbena struktura prebivalstva je nekoliko pod slovenskim povprečjem. Višješolsko ali visokošolsko 

izobrazbo je v letu 2017 imelo 10,7 % prebivalcev, 49,3 % končano srednjo šolo, 34,9 % pa končano 

osnovno šolo. Brez izobrazbe oziroma z nepopolno izobrazbo je v občini bilo 5,0 % prebivalcev. 

 

V letu 2016 je v občini deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 112 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili 

stari od 1–5 let, jih je bilo v vrtec vključenih 73 %. V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 

2016/2017 izobraževalo približno 230 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 90 dijakov. 

Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 36 študentov in 4 diplomantov; v celotni Sloveniji je 

bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov. 
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Stopnja registrirane brezposelnosti v občini je bila leta 2016 z 9,2 % nižja od slovenskega povprečja 

(11,2 %). Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo 

približno 48 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega 

povprečja (59 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot le v redkih slovenskih občinah – več moških kot 

žensk.21 

 
Tabela 3: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti 
v občini Sveta Ana leta 2015 in 2016 

  
Delovno aktivno 
prebivalstvo po 
prebivališču - SKUPAJ 

Registrirane brezposelne 
osebe 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti 

2015 

Spol - SKUPAJ 789 92 10,4 

Moški 429 44 9,2 

Ženske 360 48 11,8 

2016 

Spol - SKUPAJ 780 79 9,2 

Moški 412 40 8,8 

Ženske 368 39 9,6 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2018.  

 

Povprečna mesečna plača na osebo v bruto znesku je bila za približno 10 % nižja od letnega povprečja 

mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 %.22 

3.3 Gospodarstvo 

Tabela 4: Podatki o gospodarskih subjektih v občini Sveta Ana 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Število podjetij 91 97 91 96 97 

Število oseb, ki delajo 177 189 195 183 213 

Prihodek (1000 EUR) 6.012 6.710 7.391 6.883 21.279 

Število oseb, ki delajo na 
podjetje v občini 

1,9 1,9 2,1 1,9 2,2 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2018. 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da število pravnih oseb v občini narašča, saj se je v letih od 2012 do 2016 

na novo ustanovilo 6 pravnih subjektov. V istem časovnem obdobju so podjetja v občini povečevala 

svoj prihodek za skoraj 354 %, medtem ko se je število zaposlenih oseb v tem obdobju povečalo za 

20,3%. Število zaposlenih oseb na podjetje se je v občini v enakem obdobju povečalo za 16%. 

  

                                                           
21 Statistični urad Republike Slovenije, 2018. 

22 Statistični urad Republike Slovenije, 2018 
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Tabela 5: Število gospodarskih subjektov po SKD v obdobju od leta 2012 do 2016 v občini Sveta Ana 
 2012 2013 2014 2015 2016 

A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 6 6 7 10 8 

B RUDARSTVO 0 2 0 0 0 

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 9 10 10 13 13 

D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO 2 2 2 2 3 

E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA 

0 0 0 0 0 

F GRADBENIŠTVO 16 15 11 9 7 

G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 
VOZIL 

9 8 8 8 13 

H PROMET IN SKLADIŠČENJE 5 7 6 6 7 

I GOSTINSTVO 12 16 14 14 14 

J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 5 7 5 5 5 

K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI 0 0 1 0 0 

L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 0 0 0 0 0 

M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI 3 2 3 3 3 

N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 4 5 4 4 4 

O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST 
OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI 

2 2 2 2 2 

P IZOBRAŽEVANJE 1 1 1 1 1 

Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 1 1 1 1 1 

R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 3 3 3 4 4 

S DRUGE DEJAVNOSTI 13 12 13 14 12 

T DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM 
OSEBJEM, PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO 

0 0 0 0 0 

U DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 91 97 91 96 97 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2018. 

 

Glede na standardno klasifikacijo (v nadaljevanju SKD) je leta 2016 največ podjetij delovalo na 

področjih C predelovalne dejavnosti (13), I gostinstvo (14) ,S druge dejavnosti (12) in G trgovina, 

vzdrževanje in popravila motornih vozil (13). 

 

Tabela 6: Število podjetij po velikosti v obdobju od leta 2012 do 2016 v občini Sveta Ana 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Mikro podjetje 89 95 88 95 94 

Majhno podjetje 1 1 2 0 2 

Srednje podjetje 1 1 1 1 1 

Veliko podjetje 0 0 0 0 0 

Skupno 91 97 91 96 97 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2018. 

 

V občini prevladujejo mikro podjetja (94), ki predstavljajo kar 96 % vseh podjetij v občini. Največji delež 

mikro podjetij v letu 2016 predstavljajo fizične osebe (70), sledijo druge pravne osebe (14) ter 

gospodarske družbe (10).Leta 2016 sta bili v občini še 2 majhni podjetji (10-49 zaposlenih) ter1 srednje 

veliko (50-249 zaposlenih), velikih podjetij pa ni bilo.  
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Kmetijstvo 

 

Tabela 7: Število kmetijskih gospodarstev v občini Sveta Ana, leto 2010 

 
Št. kmetijskih 
gospodarstev 

Kmetijska 
zemljišča v 
uporabi (ha) 

Št. glav velike 
živine (GVŽ) 

Pretežni namen 
kmetijske pridelave 
družinskih kmetij: za 
lastno porabo 

Pretežni namen 
kmetijske pridelave 
družinskih kmetij: za 
prodajo 

Slovenija 74.646 474.432 421.553 44.426 29.999 

Sveta 
Ana 

299 2.082 2.811 175 124 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2018.  

 

V občini je 299 kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo svojo dejavnost na 2.082 ha kmetijskih zemljišč. 

Pretežni namen kmetijske pridelave je za lastno porabo, medtem ko je 41 % pridelave namenjene 

prodaji.  

 

Turizem 

Na območju občine se nahajajo številne naravne in kulturne lepote, ki turistom nudijo raznolika 

doživetja. Za tiste, ki imajo raje doživetja v naravi, se v občini nahaja naravna struga reke Ščavnice, 

katere struga je tam široka do 5 metrov in je ohranjena v svojem prvotnem vzorcu. Poleg struge reke 

se na območju občine nahajajo tudi rimljanske gomile in grobišča, izleti v naravi pa ponujajo tudi 

možnost gobarjenja in nabiranja zelišč. Za tiste, ki pa se raje udejstvujejo kulturno, pa v občini stoji 

Cerkev Svete Ane, ki je vredna ogleda. Poleg cerkve se v občini nahaja tudi kar nekaj domačij, na katerih 

lahko gostje podoživijo tudi običaje iz preteklosti, kot so čevljarjenje in predenje volne in lanene niti na 

kolovratu.23  

                                                           
23 Občina Sveta Ana, 2018 
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4 RAZVOJ ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V OBČINI SVETA ANA 

Evropska digitalna agenda je opredelila potrebo po oblikovanju politik za znižanje stroškov postavitve 

širokopasovnih omrežij, vključno z ustreznim načrtovanjem in usklajevanjem ter zmanjšanjem 

upravnih bremen. Zmanjševanje stroškov postavitve elektronskih komunikacijskih omrežij visokih 

hitrosti bi prispevalo k digitalizaciji javnega sektorja, s čimer bi poleg zmanjšanja stroškov javne uprave 

in učinkovitejših storitev za državljane spodbudili digitalizacijo vseh sektorjev gospodarstva. 

 

V ta namen sta Evropski parlament in Svet leta 2014 sprejela Direktivo o ukrepih za znižanje stroškov 

za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti24, v kateri izpostavlja pomen 

ukrepov, povezanih z zniževanjem stroškov gradnje. Za postavitev žičnih in brezžičnih elektronskih 

komunikacijskih omrežij visokih hitrosti so namreč potrebne precejšnje naložbe, pomemben delež teh 

naložb pa je namenjen za stroške gradbenih del nizke gradnje. Z omejitvijo nekaterih gradbenih del 

nizke gradnje bi lahko pripomogli k učinkovitejši postavitvi širokopasovnega omrežja. Glavni del teh 

stroškov se lahko pripiše neučinkovitostim v postopku postavitve v zvezi z uporabo obstoječe pasivne 

infrastrukture (na primer kanalov, vodov, vstopnih jaškov, omaric, drogov, stebrov, anten, stolpov in 

drugih podpornih objektov), ozkim grlom, povezanim z usklajevanjem gradbenih del, zapletenim 

upravnim postopkom za izdajo dovoljenj in ozkim grlom, povezanim z napeljavo omrežij v stavbah, kar 

postavlja precejšnje finančne ovire predvsem za podeželska območja. Ukrepi, omenjeni v direktivi, so 

namenjeni povečanju učinkovitosti uporabe obstoječe infrastrukture in zmanjšanju stroškov ter ovir 

pri izvajanju novih gradbenih del nizke gradnje, njihov namen pa je prispevati k hitri in obsežni 

postavitvi elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti ob hkratnem ohranjanju učinkovite 

konkurence, ne da bi to negativno vplivalo na zaščito, varnost in brezhibno delovanje obstoječe javne 

infrastrukture. 

 

Direktiva zahteva prenos svojih določb v nacionalno zakonodajo članic EU do 1. januarja 2016, vendar 

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) z leta 2013 že sedaj vsebuje določene rešitve, ki so v 

skladu z zahtevami direktive.  

 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj pomembnejših določb ZEKom-1: 

 

• Javno komunikacijsko omrežje in pripadajoča infrastruktura se za potrebe prostorskega 

načrtovanja šteje za gospodarsko javno infrastrukturo. S tem se dodatno omogoča stavbno 

opremljanje zemljišč. 

• Gradnja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ter drugih elektronskih 

omrežij in pripadajoče infrastrukture na nepremičninah v lasti oseb javnega prava je v javno 

korist. Z zakonsko določbo, da je gradnja teh komunikacijskih omrežij v javno korist, je tako 

omogočeno sprožiti postopek razlastitve oziroma ustanovitve služnosti na tujih 

nepremičninah. 

• Vsa komunikacijska omrežja in pripadajoča infrastruktura, kjer dejanske in tehnične možnosti 

to dopuščajo, morajo biti zgrajena tako, da omogočajo skupno uporabo. S tem namenom je 

                                                           
24 Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij 
visokih hitrosti, 2014. 
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potrebno pri gradnji predvideti in postaviti dostopovno točko, ki omogoča souporabo. Z 

namenom omejevanja večkratnih posegov v prostor ta obveznost velja za vse novogradnje. 

• Prav tako mora biti zaradi učinkovitosti gradnje hišnih komunikacijskih napeljav pri 

večstanovanjskih ter poslovnih stavbah predvidena in grajena centralna vstopna točka, ki 

omogoča različnim operaterjem povezavo do vsakega posameznega dela stavbe posebej. 

• Lokalne skupnosti v okviru svojih pristojnosti pospešujejo gradnjo elektronskih 

komunikacijskih omrežij. 

• Dostop do gradbeniške infrastrukture je ključen za vzpostavitev vzporednih omrežij in s tem 

posredno za zagotavljanje konkurence. Zato je pomembno, da ima AKOS potrebne informacije, 

da lahko oceni, kje so na voljo različne zmogljivosti, ki bi zainteresiranim soinvestitorjem lahko 

koristile pri gradnji. Iz navedenega razloga mora investitor v javna komunikacijska omrežja in 

pripadajočo infrastrukturo, investitor v elektronska komunikacijska omrežja in infrastrukturo 

za potrebe varnosti, policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči, kot tudi investitor v 

druga elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, ki je zgrajena na 

nepremičninah v lasti oseb javnega prava, sporočiti AKOS namero načrtovane gradnje in svoj 

poziv zainteresiranim soinvestitorjem v elektronska komunikacijska omrežja k skupni gradnji. 

S tem imajo druge fizične ali pravne osebe, ki zagotavljajo komunikacijska omrežja, možnost, 

da svoja omrežja zgradijo istočasno, pri čemer lahko z investitorjem delijo stroške gradbeniške 

infrastrukture. Da pa bi bilo to mogoče, mora investitor sporočiti AKOS namero načrtovane 

gradnje v časovnem okvirju, ki še omogoča upoštevanje želja potencialnih soinvestitorjev. 

• AKOS je na svoji spletni strani vzpostavil tematsko rubriko »pozivi investitorjem«, kjer so 

objavljene namere investitorjev o načrtovani gradnji s pozivom soinvestitorjem v elektronska 

komunikacijska omrežja k skupni gradnji.  

• Tudi investitorji v druge vrste javne infrastrukture, kot so prometna, energetska, komunalna 

in vodna infrastruktura, morajo svoja omrežja načrtovati in graditi tako, da se v skladu s 

tehničnimi možnostmi hkrati z njimi lahko gradi elektronsko komunikacijsko omrežje in 

pripadajoča infrastruktura. S tem se poskuša preprečevati podvajanje del in posegov v prostor 

ter zmanjšuje z njimi povezane stroške, saj si soinvestitorja stroške gradnje delita, kar na koncu 

znižuje tudi stroške za uporabo storitev za končne uporabnike. 

• Za gradnjo komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki se financira iz javnih 

sredstev, ter za gradnjo druge gospodarske javne infrastrukture, ki se prav tako financira iz 

javnih sredstev, je določena posebna in dodatna obveznost, da investitor pri gradnji te 

infrastrukture položi prazno kabelsko kanalizacijo, če glede na podatke iz Zbirnega katastra 

gospodarske javne infrastrukture izhaja, da na območju gradnje take kabelske kanalizacije še 

ni na voljo in če ni pridobil zainteresiranega soinvestitorja k skupni gradnji. Tudi s to določbo 

se poskuša omejiti nepotrebne posege v prostor.  
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Eden pomembnih potencialov za znižanje stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture je tudi 

medsebojno dopolnjevanje z zmogljivostmi in investicijami v druge gospodarske javne infrastrukture, 

na primer v elektroenergetsko omrežje. Elektroenergetsko oziroma pametno omrežje lahko 

stroškovno učinkovito vključuje vse proizvodne vire, odjemalce in tiste, ki so oboje, s ciljem ekonomsko 

učinkovitega trajnostnega sistema z nizkimi izgubami ter visokim nivojem zanesljivosti, kakovosti in 

varnosti dobave električne energije. To omrežje vključujejo vse več naprav, ki proizvajajo električno 

energijo iz obnovljivih virov, vse to pa – skupaj z električnimi avtomobili in novimi tehnologijami za 

shranjevanje električne energije – zahteva veliko boljše upravljanje rabe energije. Distributerji 

električne energije so zato začeli izvajati sistem naprednega merjenja porabe električne energije, ki bo 

omogočal upravljanje in redno daljinsko odčitavanje števcev ter zajem preostalih podatkov o porabi, 

ponekod bo možno tudi daljinsko odčitavanje porabe plina, vode in energije za toplovodno ogrevanje. 

V praksi pomeni to gradnjo optične komunikacijske infrastrukture do vseh transformatorskih postaj v 

naseljih, ki pa niso oddaljene več kot 500 m od najbolj oddaljenega končnega uporabnika.18  

 

V nadaljevanju poglavja je, z namenom racionalizacije stroškov gradnje širokopasovnega omrežja, 

opisano obstoječe stanje javne infrastrukture, navedene pa so tudi načrtovane investicije v javno 

infrastrukturo in lokacije razvojnih projektov. Podatki naj bodo izvajalcu gradnje omrežja v pomoč pri 

uskladitvi dinamike gradbenih in drugih del pri gradnji omrežja z dinamiko del na ostali občinski 

infrastrukturi. 
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4.1 Obstoječe stanje javne infrastrukture 

Promet 

Slika 2: Prometna infrastruktura 

 
Vir: Spletni GIS portal občine Sveta Ana, 2018 

 

V občini Sveta Ana najdemo več različno kategoriziranih državnih cest med katerimi sta dve različno 

klasificirane regionalne ceste(R2, R3). Občinske ceste so vse preostale javne ceste, ki niso 

kategorizirane kot državne ceste. Občinske ceste so kategorizirane na lokalne ceste (LC) in javne poti 

(JP). Skupaj je v občini kategoriziranih za 130,59 km različnih cest. 

 

V spodnji tabeli je prikazana dolžina cest v občini po posameznih kategorijah. 

 

Tabela 8: Dolžine kategoriziranih cest 

Kategorija ceste Dolžina (km) 

Državne ceste: 16,43 

- regionalne ceste II – R2 8,36 

- regionalne ceste III - R3 8,07 

Občinske ceste: 114,16 

- lokalne ceste - LC 36,80 

- javne poti - JP 77,34 

Skupaj (km): 130,59 

Vir: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, podatki za leto 2016.  
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Telekomunikacije 

Telekomunikacijsko omrežje v občini Sveta Ana upravljajo prisotni operaterji (Telekom Slovenije d.d., 

A1 Slovenija d.d.). 

 

Slika 3: Komunikacijsko omrežje 

 
Vir: Spletni GIS portal občine Sveta Ana, 2018 
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Komunalna infrastruktura 

 

Slika 4: Omrežje komunalne infrastrukture 

 
Vir: Spletni GIS portal občine Sveta Ana, 2018 

 

Obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini 

Kot je običajno po večini slovenskih krajev so se naselja širila hitreje, kot se je gradila komunalna 

infrastruktura. Tako so površinski odvodniki bili najprej kanalizirani, ulice tlakovane, površinske 

meteorne vode pa speljane v kanale. Po izgradnji vodovodnega omrežja in predvsem po saniranju 

stanovanjskih stavb ter dvigu življenjskega standarda ljudi (straniščna na vodno izpiranje, kopalnice, 

pralni stroji,…) pa so se sprva pretočne greznic, kasneje pa kar direktno sanitarni odtoki iz objektov 

priključili na obstoječe kanale, ki so bili sprva namenjeni le kanaliziranju površinskih voda. Večina 

objektov je imela lastne greznice, katerih vsebino so uporabljali za dognojevanje vrtov za pridelavo 

vrtnin. 

Trenutno se v občini nahajata dve čistilni napravi, Ledinke in Lokave, v izgradnji pa je še ČN Sveta Ana. 

 

Pokritost območja občine s kanalizacijskim omrežjem 

V občini obstaja ena že zgrajena kanalizacija, gradijo pa se še 4. Z izgradnjo teh 4 sistemov bi pokrili 

dele ali celotna naselja: Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Lokavec, Sv. Ana v 
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Slov. goricah, Zgornja Ročica, Zgornja Ščavnica in Žice. Celotna dolžina kanalskih vodov sekundarnega 

in primarnega omrežja, bi po izračunu znašal slabih 31 km. 25 

 

Slika 5: Prikaz obstoječe, kanalizacije v izgradnji in načrtovane kanalizacije

 
Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

  

                                                           
25 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
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Elektro  

Območje občine Sveta Ana organizacijsko pokrivata območna enota distribucije Maribor z okolico in 

območna enota distribucije Gornja Radgona, Elektro Maribor d.d. 

Slika 6: Energetsko omrežje 

 
Vir: Spletni GIS portal občine Sveta Ana, 2018 

 

Oskrbovanje z električno energijo na tem območju poteka trenutno preko 20 kV srednjenapetostnega 

omrežja in 26 napajalnih transformatorskih postaj 20/0,4 kV, ki se napajajo iz razdelilne 

transformatorske postaje RTP 110/20 kV Sladki vrh preko dveh 20 kV izvodov, iz razdelilne 

transformatorske postaje RTP 110/20 kV Lenart pravtako preko dveh 20 kV izvodov in iz razdelilne 

transformatorske postaje RTP 110/20 kV Radenci pravtako preko dveh 20 kV izvodov. Možna je njihova 

medsebojna rezervna izmenjava. RTP 110/20 kV Sladki vrh je vzankana v t.i. 110 kV prekmursko zanko 

in je njeno napajanje možno z ene ali druge strani. Nameščena ima dva transformatorja 110/20 kV 

moči 31,5 MVA, ki oba obratujeta, v primeru izpada enega pa prevzame njegovo obremenitev drugi. 

RTP 110/20 kV Lenart se preko 110 kV daljnovoda radialno napaja iz RTP 400/110 kV Maribor. 

Nameščena ima dva transformatorja 110/20 kV moči 20 MVA, od katerih eden obratuje, drugi pa služi 

za rezervo v primeru izpada prvega. RTP 110/20 kV.  Radenci je vzankana v t.i. 110 kV prekmursko 

zanko in je tako njeno napajanje možno z ene ali druge strani. Nameščena ima dva transformatorja 

110/20 kV 31,5 MVA, ki oba obratujeta, v primeru izpada enega pa prevzame njegovo obremenitev 

drugi. 

 

Po območju te občine trenutno poteka 29 km nadzemnega in 1 km podzemnega srednjenapetostnega 

omrežja. Povprečna starost srednjenapetostnega omrežja znaša 31 let, nizkonapetostnega omrežja pa 

28 let. Odjemalci, napajani iz RTP Sladki vrh, so imeli v letu 2010 v povprečju 1 nenačrtovani izpad 
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dobave električne energije s skupnim trajanjem 49 minut, odjemalci, napajani iz RTP Lenart, so imeli v 

letu 2010 v povprečju 2 nenačrtovana izpada dobave električne energije s skupnim trajanjem 63 minut, 

medtem ko so imeli odjemalci, napajani iz RTP Radenci, v letu 2010 v povprečju 3 nenačrtovane izpade 

dobave električne energije s skupnim trajanjem 99 minut. 

 

Za izboljšanje kvalitete in zanesljivosti napajanja odjemalcev el. energije na predmetnem območju je 

do leta 2020 predvidena izgradnja 110 kV povezave med RTP Maribor in RTP Murska Sobota (obešanje 

drugega sistema 110 kV na DV 2 x 110 kV Maribor - Lenart in Lenart – Radenci ter novi 110 kV 

enosistemski daljnovod Radenci – Murska Sobota) in izgradnja cca. 5 km srednjenapetostnega omrežja, 

6 transformatorskih postaj SN/NN ter 4 km nizkonapetostnega omrežja. 

 

V skladu z Energetskim zakonom (Ur.l.RS št.27/07) in Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 

službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske 

javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem (Ur.l.RS št.117/04) je za vzdrževanje, 

razvoj, vodenje in obratovanje distribucijskega elektroenergetskega sistema odgovoren SODO 

sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.. Razvoj srednjenapetostnega 

omrežja in pripadajoče transformacije 110/SN kV na predmetnem območju je obdelan v študijah 

REDOS 2035, ref. št. 1909/3 Ptujsko polje, Haloze in Slovenske gorice in ref. št. 1909/2 Pomurje, 

Elektroinštitut Milan Vidmar, za obdobje 25 let. Omenjeni študiji obnavljamo vsakih pet let. 

 

Planiranje novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) in pripadajočega omrežja (20 kV in 0,4 kV) 

izvajamo na osnovi ocene povečanja obremenitev (stanovanjske zazidave, gradnja poslovno obrtnih in 

industrijskih objektov ter povečanje električnih priključnih moči na obstoječih objektih) in na osnovi 

predvidevanj pojava slabih napetostnih razmer pri odjemalcih, priključenih na obstoječe 

elektroenergetske vode in objekte (TP, SNO in NNO). Ob pozidavah območij, za katere bo potrebna 

večja priključna moč in v teh naših ocenah niso bila zajeta, bo potrebno pri nas posebej naročiti 

raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo. 

 

Plin – plinovodno omrežje 

Občina nima zgrajenega plinovodnega omrežja, pa tudi v bližnji prihodnosti ne nameravajo gradit 

plinovoda v občini Sveta Ana. 26  

                                                           
26 Lokalni energetski koncept občine Sveta Ana - Povzetek 
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4.2 Načrtovane investicije v javno infrastrukturo in lokacije razvojnih 

projektov 

Načrtovane investicije v infrastrukturo 

Odhodki občine Sveta Ana za leto 2018 so predvideni v višini 2.792.317 EUR, od česar investicijski 

odhodki predstavljajo 44,35 % (1.238.406 EUR) celotnih načrtovanih odhodkov.27 

 
Tabela 9: Načrtovane večje investicije v občini Sveta Ana 

Načrtovane investicije 
Predvideno  
leto izvedbe 

Opis 

Prometna infrastruktura   

Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. 
Ščavnica) 

2018  

Izgradnja hodnika za pešce in križišča 
na R3-730 

2018  

JP Lokavec - Pogled 704-670 2018 Investicijsko vzdrževanje 

JP Zg.Šcavnica-Rožengrunt 704-421 2018 Investicijsko vzdrževanje 

JP Lokavec -Rožengrunt 1 704-631 2018 Investicijsko vzdrževanje 

JP Žice -Škof-Perko 704-300 2018 Investicijsko vzdrževanje 

JP Žice - Sp.Rocica 704-280 2018 Investicijsko vzdrževanje 

Vir: Proračun občine Sveta Ana za leto 2018, NRP 2018-2021. 

  

                                                           
27 Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2018. 
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4.3 Rezultati mapiranja (bele lise) 

8.11.201728 je Ministrstvo za javno upravo objavilo seznam belih lis po natančnih naslovih v geografskih 

segmentih goste in redke poseljenosti. Pri obdelavi podatkov so bila upoštevana naslednja 

metodološka izhodišča: 

• Iz obravnave so izločene vse občine, ki so že prejele sredstva za gradnjo širokopasovnih omrežij 

iz javnih virov; 

• Iz testiranja tržnega interesa in obravnave so izločena urbana območja z gostoto poseljenosti 

nad 500 prebivalcev na km2.  

 

V občini Sveta Ana so bila v testiranje tržnega interesa vključena vsa naselja. Rezultat testiranja je 

pokazal, da je v občini 118 gospodinjstev, ki so bila identificirana kot bela lisa.  

 

Tabela 10: Seznam belih lis po naseljih v občini Sveta Ana 

Naselje Število belih lis 

Dražen Vrh - del 5 

Froleh 0 

Kremberk 3 

Krivi Vrh 0 

Ledinek 7 

Lokavec 0 

Rožengrunt 10 

Sv. Ana v Slov. Goricah 0 

Zgornja Bačkova 2 

Zgornja Ročica 0 

Zgornja Ščavnica 78 

Žice 13 

Skupaj 118 

*Opomba: Natančni podatki po naslovih so dostopni na naslovu: 

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/trzni_interes_po_nacrtu_ngn_2020/  

Vir: MJU - seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti, 8.11.2017 

 

Glede na število gospodinjstev (po podatkih iz leta 2015) je največ belih lis v naselju Zgornja Ščavnica, 

kjer več kot 50% gospodinjstev nima možnosti dostopa do širokopasovne infrastrukture visokih 

hitrosti. Sledita naselji Rožengrunt in Žica, kjer možnosti dostopa do omenjene infrastrukture nima 

nekaj več kot 15% gospodinjstev, v Zgornji Bačkovi je takih gospodinjstev približno 10%, v ostalih 

naseljih pa manj kot 10 %. V naseljih Froleh, Krivi Vrh, Lokavec, Sv. Ana v Slov. goricah ter Zgornja 

Ročica postopek mapiranja po naslovih ni identificiral belih lis. 

 

                                                           
28 Tržni interes po načrtu NGN 2020 – seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti, 

(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/trzni_interes_po_nacrtu_ngn_2020/). 



Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Sveta Ana v 
Slov. goricah 

Stran 35 

4.4 Izhodišča za razvoj odprtega širokopasovnega omrežja v občini Sveta Ana 

4.4.1 Zahtevana pokritost in zmogljivosti 

Če bo projekt financiran iz javnih sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski kmetijski sklad 

za razvoj podeželja), občina zahteva, da projekt predvidi pokritost občine, ki je (vsaj) v skladu z 

nacionalno strategijo, in sicer 100 % gospodinjstvom na belih lisah zagotoviti vsaj 100 Mb/s ali več na 

vsaki priključni točki.  

 

Če se bo širokopasovno omrežje gradilo z zasebnimi sredstvi, občina pričakuje, da se bodo upoštevali 

isti kriteriji glede pokritosti in zmogljivosti omrežja kot pri financiranju z javnimi sredstvi. 

4.4.2 Poslovni modeli  

Glede na vire in pogoje financiranja29 je za izvedbo projekta možen naslednji model izvedbe projekta 

izgradnje in upravljanja širokopasovnega omrežja: 

 

Model zasebnega financiranja načrtovanja, izgradnje in upravljanja širokopasovne infrastrukture 

(zasebni DBO)30 vključuje zasebnega partnerja, ki prejme določeno raven javnega financiranja (pogosto 

koncesijo) za pomoč pri vzpostavitvi novega odprtega širokopasovnega omrežja. Kritično pri tem 

modelu je, da javni partner nima nobene posebne vloge v lastništvu ali v upravljanju omrežja, vendar 

pa lahko določi obveznosti v zameno za financiranje. Zasebni partner je izpostavljen večjim tveganjem, 

kot pri drugih modelih, pri katerih ima javni partner večji delež in si tvegaje delita oba partnerja. Glede 

na to, da v Sloveniji širokopasovna infrastruktura in njeno upravljanje ne predstavlja javne službe, tudi 

podelitev koncesije, ki bi tretje izključevala iz opravljanja tovrstne dejavnosti, ni mogoča. Pri modelu 

»zasebni DBO« gre za obliko, ko zasebni subjekt prejme določeno stopnjo javnega financiranja v obliki 

subvencije oz. nepovratnih sredstev EU, kakor je predvideno v Sloveniji v finančnem okviru 2014 - 2020.  

                                                           
29 Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji«, 
Ministrstvo za finance, 4.10.2017.  
V Mnenju o skladnosti sheme državne pomoči za GOŠO je opredeljeno, da so upravičenci za prejem javnih sredstev neposredno operaterji, 
ki bodo gradili priključke na območjih belih lis. 
30 Model zasebnega financiranja načrtovanja, izgradnje in upravljanja širokopasovne infrastrukture, ekspertna skupina PPP4Broadband in 
Eudace d.o.o., 2014. 
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5 ZAHTEVE PROJEKTA GRADNJE 

5.1 Tehnične karakteristike 

Po priporočilih EK se lahko z javnimi sredstvi sofinancira projekte, ki zagotovijo znaten razvojni preskok 

in območjem belih lis zagotovijo čim boljšo, po možnosti končno rešitev. Že sam cilj 100 Mb/s znatno 

zoži nabor primernih tehnologij. Gledano celovito, vmesne rešitve podražijo prehod do končne rešitve 

širokopasovnega dostopa, ki ga zagotavlja povezava v tehnologiji optičnih vlaken. V Smernicah 

Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s postavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 

25/01) se za namene angažiranja javnih sredstev in s tem povezane ocene državnih pomoči razlikuje 

med osnovnimi omrežji in dostopovnimi omrežji naslednje generacije.  

 

Med osnovna širokopasovna omrežja lahko štejemo več različnih tehnoloških platform, vključno z ADSL 

(asimetričnim digitalnim naročniškim vodom, do omrežij ADSL2+), standardnimi kabli (npr. standard 

DOCSIS 2.0), mobilnimi omrežji tretje generacije (UMTS) ter satelitskimi sistemi.  

 

Dostopovna omrežja naslednje generacije naj bi imela vsaj naslednje lastnosti: zanesljivo zagotavljanje 

zelo hitrih storitev na naročnika prek optičnih zalednih omrežij (ali omrežjih, ki temeljijo na 

enakovredni tehnologiji), dovolj blizu prostorov uporabnikov za dejansko zagotovitev zelo hitre 

povezave; podporo različnim naprednim digitalnim storitvam, vključno s konvergentnimi storitvami, ki 

temeljijo izključno na internetnem protokolu, ter znatno višje hitrosti nalaganja (v primerjavi z 

osnovnimi širokopasovnimi omrežji).  

 

Na trenutni stopnji tržnega in tehnološkega razvoja so dostopovna omrežja naslednje generacije: 

optična dostopovna omrežja (FTTx - nanaša se na FFTC, FTTN, FTTP, FTTH in FTTB), napredna 

nadgrajena kabelska omrežja (z uporabo standarda za kabelske modeme „DOCSIS 3.0“ ali 

naprednejšega) in nekatera napredna brezžična dostopovna omrežja, ki naročniku omogočajo zanesljiv 

in zelo hiter dostop do interneta. 

 

Pojem »ultra visoka hitrost« (ali »very high speed« ali »ultrafast«) opredeljujejo Smernice Evropske 

unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 

25/01). Slednje kot ultra visoko hitrost določajo hitrost povezave nad 100 Mb/s. 
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Tabela 11: Tehnične rešitve, ki omogočajo ultra visoke hitrosti 

Tehnologij
a (tržno 
ime) 

Standard 

Povprečne hitrosti 
(smer proti 
uporabniku, 
downstream) 

Povprečne hitrosti (smer 
od uporabnika, 
upstream) 

O
sn

o
vn

i 

H
it

ri
 N

G
A

 

U
lt

ra
 h

it
ri

 

N
G

A
 

ADSL (DSL) ITU-T G.992 2-20 Mb/s 256-768 kb/s *   

VDSL 
(FTTC) 

ITU-T G.993 40-80 Mb/s31 16-40 Mb/s  *  

VDSL-2 
(FTTC) z 
vectorin-
gom32 

ITU-T 
G.993.5 

100 Mb/s 40 Mb/s   * 

GPON 
(FTTH 
P2MP)33 

ITU-T G.984 
2488 Mb/s deljeno 
(do 64 
uporabnikov) 

1244 Mb/s deljeno (do 
64 uporabnikov) 

  * 

10G-PON 
(XG-

PON)33 

ITU-T G.987 
9953 Mb/s deljeno 
(do 128 
uporabnikov) 

2488 Mb/s deljeno (do 
128 uporabnikov) 

  * 

FTTH P2P31 
IEEE 802.3 
ah 

1000 Mb/s31 1000 Mb/s   * 

Kabelski 
dostop 
(DOCSIS, 
HFC)34 

DOCSIS 2.0 
(ITU-T J.122) 

56-445 Mb/s 
deljeno (100-200 
uporabnikov) 

31-123 Mb/s deljeno 
(100-200 uporabnikov) 

 *  

Kabelski 
dostop 
(DOCSIS, 

HFC)34 

DOCSIS 3.0 
(ITU-T J.222) 

1.029 Mb/s deljeno 
(100-200 
uporabnikov) 

31-246 Mb/s deljeno 
(100-200 uporabnikov) 

  * 

UMTS/HSP
A (3G) 

IMT-2000 
14-21 Mb/s deljeno 
(po bazni postaji) 

1,4-5,7 Mb/s deljeno (po 
bazni postaji) 

*   

LTE (4G)35 
IMT 
Advanced 

300 Mb/s deljeno 
(po bazni postaji) 

75 Mb/s deljeno (po 
bazni postaji 

 *  

LTE 
Advanced 

(4G)35  

3GPP LTE 
Advanced 

3Gbit/s deljeno (po 
bazni postaji) 

1,5 Gb/s deljeno (po 
bazni postaji) 

  * 

WiMAX IEEE 802.16 
21 Mb/s deljeno 
(po bazni postaji) 

7 Mb/s deljeno (po bazni 
postaji) 

*   

Satelitski 
dostop36 

S-DOCSIS, 
privatni 
standardi 
proizvajalca 

1-40 Mb/s deljeno 
(100-4.000 
uporabnikov) 

1-6 Mb/s deljeno (100-
4.000 uporabnikov) 

*   

V tabeli so navedene bruto hitrosti (raw speed). 

Opomba: Domet/doseg vseh tehnologij je omejen z razdaljo. Ta omejitev je še posebej pomembna pri tehnologijah prenosa 
po bakrenih paricah in pri brezžičnih tehnologijah (na manj kot 1 kilometer od oddajnega mesta). Pri brezžičnih tehnologijah 
je dejanska zmogljivost dodatno omejena še s širino razpoložljivega frekvenčnega spektra (v tabeli navedena teoretična 
hitrost je dosegljiva s sočasno uporabo petih 20MHz spektralnih pasov). 

Vir: Avtor. 

                                                           
31 Wikipedia, Gigabit Ethernet, (http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet). 
32 Wikipedia, VDSL2-Vectoring, (http://de.wikipedia.org/wiki/VDSL2-Vectoring). 
33 Current and next-generation PONs: A technical overview of present and future PON technology, 
(http://www.ericsson.com/news/080527_er_current_next_generation_634817832_c). 
34 Wikipedia, DOCSIS, (http://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS). 
35 LTE Advanced, (http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/97-lte-advanced). 
36 Astra, (http://www.ses-broadband.com/10338323/about-astra-connect), Dish, (http://www.dish.com/entertainment/internet-
phone/satellite-internet/). 
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Ponudba zasebnega izvajalca, ki bo izkazal interes za gradnjo, ki bo sofinancirana z javnimi sredstvi, 

mora upoštevati vse tehnične karakteristike, ki jih predpiše občina, najmanj pa naslednje: 

• Ponudnik mora zagotoviti 100 % pokritost vseh predvidenih končnih uporabnikov na 

določenem območju, v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Sveta Ana. 

• Ponudnik mora zainteresiranim končnim uporabnikom (gospodinjstvom, podjetjem in 

institucijam) zagotoviti prenosne kapacitete v skladu z Načrtom razvoja odprtega 

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Sveta Ana. 

• Ponudnik mora transportne povezave med naselji in do hrbteničnega omrežja zagotoviti v 

skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 

naslednje generacije v občini Sveta Ana. 

• Ponudnik mora v operacijo vključiti pogoje za vključevanje operaterjev v tranzitno omrežje 

odprtega širokopasovnega omrežja. 

• Ponudnik mora ponuditi možnost uporabe najmanj 4 VLAN po uporabniku. 

• Ponudnik mora ponuditi možnost izvedbe VPN omrežij. 

• Ponudnik mora omogočati sposobnost omrežja za prenos triple play storitev. 

• Ponudnik mora implementirati najmanj 3 prenosne prioritete na uporabnika. 

• Ponudnik mora zagotavljati odprtost omrežja (open access) več kot 4 operaterjem s poljubnim 

številom storitev (VLAN v VLAN). 

 

Vrsta tehnologije, ki jo bo ponudnik predvidel v projektu, mora ustrezati tehnologiji iz Načrta razvoja 

širokopasovnega omrežja naslednje generacije.  

 

BREZŽIČNO OMREŽJE: 

V primeru načrtovanja in gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z brezžično tehnologijo, je potrebno 

zagotoviti: 

• Pokrivanje skupnih potreb po pasovni širini vseh zainteresiranih končnih uporabnikov na tem 

območju in zmožnost povečanja potrebne pasovne širine na dostopovnem delu na petkratnik 

trenutne skupne agregirane potrebe po pasovni širini vseh zainteresiranih uporabnikov na tem 

območju. 

• Trenutno zmogljivost ponujene rešitve računsko dokazati glede na trenutno razpoložljivo 

širino frekvenčnega spektra in na največjo predvideno oddaljenost končnega uporabnika od 

točke oddajnika (bazne postaje). 

• Bodočo predvideno zmogljivost ponujene rešitve računsko dokazati glede na realno 

predvidljivo bodočo širino frekvenčnega spektra in na največjo predvideno oddaljenost 

končnega uporabnika od točke oddajnika (bazne postaje). 

• V primeru radijske povezave centralne točke s širokopasovnim hrbteničnim omrežjem mora 

radijska povezava točka-točka zagotavljati vsaj pasovno širino, ki je produkt števila končnih 

uporabnikov, ki se jih preko te povezave pokriva, in zmogljivosti, ki se jih s projektom zagotavlja 

vsakemu od teh uporabnikov; in mora biti nadgradljiva. 

• V primeru gradnje brezžičnih odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije 

baznih postaj (infrastruktura, napajanje, umeščanje v okolje ipd.) ter način povezovanja le-teh 

s hrbteničnim omrežjem. Potrebno je zagotoviti terminalno, prenosno in podatkovno opremo. 
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• Tudi brezžično omrežje mora omogočati souporabo omrežja različnim operaterjem pod 

enakimi pogoji. 

 

OMREŽJE Z BAKRENIMI VODI: 

• Odprto širokopasovno omrežje je lahko izvedeno z vsemi vrstami bakrenih ali drugih kovinskih 

vodov, kar se praviloma uporablja pri uporabi že položenih bakrenih vodov. 

• Trenutno zmogljivost ponujene rešitve računsko dokazati glede na največjo predvideno 

oddaljenost končnega uporabnika od točke oddajnika (funkcijske lokacije). 

• Bodočo predvideno zmogljivost ponujene rešitve računsko dokazati glede na največjo 

predvideno oddaljenost končnega uporabnika od točke oddajnika (funkcijske lokacije). 

• V primeru načrtovanja in gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z bakrenimi vodi je potrebno 

na dostopovnem delu zagotoviti pokrivanje trenutnih skupnih potreb po pasovni širini vseh 

zainteresiranih končnih uporabnikov na tem območju in zmožnost povečanja potrebne 

pasovne širine na trikratnik skupne agregirane potrebe po pasovni širini vseh zainteresiranih 

uporabnikov na tem območju. 

 

OPTIČNO OMREŽJE: 

• V primeru optične povezave končnih uporabnikov s centralno točko morajo do objektov 

voditi kabli z naslednjim številom optičnih vlaken: 

- Do objektov samo z gospodinjstvi: vsaj 1 par optičnih vlaken na gospodinjstvo. 

- Do objektov s podjetji ali ustanovami: vsaj 2 para optičnih vlaken na podjetje ali 

ustanovo. 

• V primeru optične povezave centralne točke s širokopasovnim hrbteničnim omrežjem mora 

biti ta izvedena s kablom, ki vsebuje vsaj 48 vlaken (velja za primere, ko centralna točka ni 

hkrati tudi dostopovna točka za širokopasovno dostopovno omrežje). 

• Pri izdelavi optične trase naj bodo uporabljeni kabli z naslednjimi lastnostmi: 

- Vlakna naj bodo montirana ohlapno v cevkah kabla. 

- Kabel mora biti električno neprevoden. 

- Konstrukcija kabla mora zagotoviti zadostno zaščito pred vdorom vode v kabel 

(glede na zahteve terena). 

- Konstrukcija kabla mora zagotoviti zadostno zaščito pred glodavci. 

- Konstrukcija in materiali kabla (plašč in nosilni deli) morajo zagotoviti stabilnost 

kabla pri vlečenju in/ali vpihavanju (glede na način izvedbe kabliranja) ter odpornost 

kabla proti pretrganju zaščite pri točkovni obremenitvi (oster rob cevi ali kanala). 

Kabel mora biti primerno odporen na udarce. 

- Po zaključku del mora biti v vseh ceveh vložena predvleka oz. vrvica, ki omogoča 

preprosto vložitev predvleke za uvlek dodatnih kablov, razen v primeru praznih cevi, 

ki so namenjene za vpihovanje optičnih kablov. 

• Pri polaganju optičnih kablov je potrebno upoštevati naslednje zahteve: 

- Izvajalec mora upoštevati navodila proizvajalca kabla glede načina polaganja in 

maksimalnih dovoljenih obremenitev pri polaganju ter po končanju (zvijanje kabla, 

obremenitve). 

- Enostavno lociranje in odprava poškodb ter popravilo brez vstavljanja dodatnih 

delov kabla mora biti zagotovljeno z uporabo zadostnega števila zank prostega 

kabla v jaških na vseh kabelskih trasah. 
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- Kabel mora biti v vsakem jašku označen z vodoodporno napisno ploščico z oznako 

trase, tipom kabla, najbližjo začetno in zaključno točko kabla ter lastnikom kabla. 

• Na optičnih trasah bodo ponudniki izvedli povezave z enorodovnimi vlakni (single-mode 

fiber). Vlakna morajo ustrezati specifikacijam standarda ITU-T G.652D (no-water-peak), 

ITU-T G.657A in standardom IEC 60793 in EN 188000. Na optičnih trasah, kjer se polagajo 

novi kabli, mora biti uporabljen enak tip optičnih vlaken istega proizvajalca. 

• Optična vlakna morajo zagotavljati naslednje lastnosti: 

- Največje specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm) <0.40/<0.25 db/km. 

- Tipično specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm): <0.36/<0.22 db/km. 

- Barvna disperzija (1310nm/1550nm): <3.5/<18 ps/nm.km. 

- Polarizacijska rodovna disperzija (PMD Link Design Value, po IEC 60794-3:2001) < 

0.2 ps/km1/2. 

- Uporabijo se lahko tudi optična vlakna višjih kakovosti, kar mora ponudnik 

obrazložiti z ustrezno dokumentacijo. 

• Optična vlakna, ki se uporabijo za posamezne končne uporabnike, naj bodo na vsaki končni 

točki in v centralni točki zaključena v optičnem delilniku. Presežna vlakna naj bodo zaščitena 

v kasetah. Vlakna za končne uporabnike bodo na lokaciji končnega uporabnika zaključena 

v komunikacijskih omarah/napravah. Zahtevane so naslednje lastnosti zaključkov vlaken: 

- Kabli morajo biti zaključeni z varjenjem zaključnih kablov (pigtail) na optična vlakna. 

- Zaključni kabli naj bodo zaključeni z fc, sc ali lc konektorji z APC brušenjem, z 

optičnim povratnim slabljenjem vsaj 55db ali več. 

- Na konektorskem spoju (each-to-each) naj bo maksimalno slabljenje manjše od 

0,5db. 

- Vlakna naj bodo v optični dozi pri končnih uporabnikih zaključena z zgoraj 

navedenimi konektorji.  

- Optični delilnik v koncentracijskih točkah naj ima prostor za zaključitev 12 oziroma 

24 vlaken. 

- V centralnih točkah naj bodo vlakna zaključena v optičnih delilnikih z zgoraj 

navedenimi konektorji. Optični delilniki s spojniki naj imajo vsaj 48 spojnikov. 

• Za zaključena vlakna je potrebno predložiti naslednje meritve: 

- Dvostranski OTDR na 1310nm in 1550nm. 

- Meritev optične izgube na 1310nm in 1550nm. 

- Meritve ostalih položenih vlaken glede na namen (za G.655 vlakna). 

• Vlakna morajo biti ob zaključku na delilniku jasno in nedvoumno označena. 

• V vsaki omari mora biti na vidnem mestu plastificirana shema, iz katere mora biti jasno 

razvidno, kje se vsako vlakno zaključi na drugi strani (lokacija, prostor, omara, delilnik, 

konektor). 

• Ponudnik bo z izbiro materialov in opravljenimi deli zagotovil garancijo za vsa opravljena 

dela in vse vgrajene materiale za dobo 10-ih let. 

  



Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Sveta Ana v 
Slov. goricah 

Stran 41 

KABELSKA KANALIZACIJA: 

• Za vse optične povezave se gradi nova ali uporabi obstoječa kabelska kanalizacija (gradnja 

zračnih optičnih vodov je možna le v izjemnih primerih, ko ne obstaja nobena racionalna 

možnost realizacije gradnje kabelske kanalizacije), v kateri mora biti položena cev takega 

premera, ki omogoča vstavitev predvidenega optičnega kabla in še enega dodatnega kabla 

enakih dimenzij (možnost kasnejše vgradnje dodatnega kabla), ter dodatna cev (rezervna) 

enakih dimenzij. Pri polaganju novih cevi so le-te lahko iz polietilena visoke gostote (PE-HD oz. 

HDPE) ali polivinil klorida (PVC) oz. drugih materialov, ki zagotavljajo enake ali boljše pogoje za 

uvlek in obstojnost optičnih kablov. 

• V novozgrajeni kabelski kanalizaciji na trasah med lokalnimi dostopovnimi točkami in 

centralnimi točkami ter hrbteničnim omrežjem, je potrebno predvideti prazne cevi za nadaljnje 

razširitve omrežja z vsaj trikratno kapaciteto trenutnih zahtev. 

• Na trasi kabelske kanalizacije naj bodo revizijska mesta in stičišča cevovodov izvedena v jaških. 

- Jaški naj bodo izvedeni z betonskimi cevmi, z betoniranjem na terenu ali iz drugih 

materialov, ki ustrezajo zahtevam. Izvedba jaška mora ustrezati vrsti in zahtevani 

nosilnosti terena. 

- Velikost jaška mora ustrezati zahtevam kabelske kanalizacije. Prehodni jaški (dva 

cevna uvoda) naj bodo premera vsaj 60 cm, jaški z večjimi cevnimi uvodi pa primerno 

večji. 

- Jaški, v katerih bo predviden spoj kablov (kabelska spojka z optičnimi zvari), morajo 

biti dimenzionirani tako, da bodo možni vzdrževalni posegi na spojki. 

- Jaški morajo biti pokriti z litoželeznimi (siva litina) povoznimi pokrovi brez rešetk. 

Nosilnost pokrova jaška mora ustrezati nosilnosti terena in v zadostni meri ščititi pred 

vdorom vode in umazanije, da ni moten dostop do kanalizacije ter da ni ogrožena 

trajnost optični kablov. 

- Pokrov jaška ima lahko le nevtralne oznake (oznaka proizvajalca, velikost in tip jaška). 

Dodatni napisi na jašku naj bodo usklajeni z naročnikom in ostalimi investitorji (ne sme 

biti oznak: telefon, elektrika, plin, voda, kanalizacija, Telekom). 

- Prazne cevi naj bodo začepljene, cevi s kabli pa morajo biti zaščitene pred vdorom 

glodavcev in vode. 

 

CENTRALNE TOČKE: 

Če se pri načrtovanju omrežja, sofinanciranega z javnimi sredstvi, pokaže potreba po gradnji 

centralne točke ali več točk, je potrebno upoštevati sledeče zahteve: 

• Pri načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije 

centralnih točk (funkcijske lokacije). V primeru večjih oddaljenosti med naselji, v katerih se bo 

gradilo odprto širokopasovno omrežje, se lahko načrtuje tudi lokalne dostopovne točke v teh 

naseljih ter njihovo povezavo s centralno točko lokalne skupnosti, od koder bo tekla povezava 

s hrbteničnim omrežjem ali pa neposredno povezavo lokalnih dostopovnih točk s hrbteničnimi 

omrežji, če je to ekonomsko ugodneje. 

• Ponudnik poskrbi za načrtovanje in vgradnjo prenosne ter podatkovne opreme v centralnih 

točkah določenega območja in za zaključevanje dostopovnega omrežja pri končnem 

uporabniku (če je to glede na tehnologijo predvideno). 

• Za terminalno opremo zainteresiranih končnih uporabnikov poskrbi ponudnik storitve ali 

končni uporabnik sam. 
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• Centralne točke (funkcijske lokacije) morajo zadostiti naslednjim pogojem: 

- Prostori morajo biti dovolj veliki za postavitev omare za komunikacijsko opremo 

dimenzij vsaj 600x750x2000 mm (šxgxv). 

- Do prostorov mora biti napeljano napajanje 220V preko ločene 16A varovalke in 

urejena ustrezna ozemljitev. 

- 24 ur na dan, 365 dni na leto morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za delovanje 

računalniške in komunikacijske opreme (po potrebi klimatska naprava). 

- Dostop do prostorov mora biti omogočen za potrebe vzdrževanja 24 ur na dan, 365 dni 

na leto (v primeru nujne intervencije ali po najavi), in sicer osebju upravljavca in 

pooblaščenim osebam operaterjev omrežij ter ponudnikom storitev, če imajo ti svoje 

naprave na lokacijah centralnih točk. 

- Prostori morajo biti tehnično varovani in ne smejo biti dostopni nepooblaščenim 

osebam. 

- Lastniki lokacij, na katerih so centralne točke, morajo dopustiti izvajalcem gradnje 

odprtih širokopasovnih omrežij napeljati komunikacijske vode do centralnih točk, le ti 

pa morajo kriti vse potrebne stroške napeljave in ureditve. 

- Lastniki lokacij ponudnikom in lastnikom odprtih širokopasovnih omrežij ne bodo 

zaračunavali najemnine. 

- Lastniki lokacij bodo ponudnikom zaračunavali mesečne obratovalne stroške po 

stroškovnem principu. 

- Lastniki odprtih širokopasovnih omrežij morajo urediti vsa pogodbena razmerja z 

lastniki lokacij, na katerih se bodo nahajale centralne točke. 

 

POVEZOVANJE V HRBTENIČNO OMREŽJE: 

• Pri načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije 

kolokacij za vstopne točke v hrbtenična omrežja. Ponudniki poskrbijo za dovoljenja lastnikov 

prostorov, kjer bodo nameščeni in izvedeni vstopi v hrbtenična omrežja. 

• Hrbtenično širokopasovno omrežje, v katerega se bo odprto širokopasovno omrežje 

povezovalo, se izbere glede na enostavnost dostopa (oddaljenost, konfiguracija terena in 

tehnološka upravičenost), ekonomsko učinkovitost in razpoložljive kapacitete hrbteničnega 

omrežja, pri čemer nastopajo vsi ponudniki hrbteničnih omrežij na tem območju pod enakimi 

pogoji. Če je na območju več naselij, v katerih je potrebno zgraditi odprto širokopasovno 

omrežje in je učinkoviteje povezovanje v različna hrbtenična omrežja, se za povezovanje 

različnih omrežij s hrbteničnimi omrežji lahko izbere različne operaterje takih omrežij. 

• Vstop v širokopasovno hrbtenično omrežje mora omogočati dostop do vseh uporabnikov na 

tem območju s strani vseh ponudnikov storitev in to pod enakimi tržnimi pogoji. 

 

AKTIVNE NAPRAVE: 

Ponudnik mora zagotoviti vse aktivne naprave, ki so potrebne za nemoteno delovanje omrežja z 

zahtevano zanesljivostjo in varnostjo, za dostop do končnih uporabnikov s strani različnih ponudnikov 

storitev. 
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5.2 Pogoji upravljanja 

V primeru gradnje odprtega širokopasovnega omrežja z zasebnimi sredstvi (zasebni DBO) lokalna 

skupnost pričakuje, da bo zasebni partner omrežje upravljal in vzdrževal tako, da bo omogočil dostop 

v omrežje vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji.  

 

Pri tem vsem operaterjem skupaj ne sme zaračunati višjega zneska, kot izhaja iz modela izračuna, ki ga 

regulatorni organ (AKOS) uporablja za določitev regulirane cene za enakovredno storitev.  

 

Razen cene na končnega uporabnika, ki jo bo mesečno zaračunaval ponudnikom storitev za dostop do 

vsakega končnega uporabnika na delu omrežja, zgrajenem z lastnimi sredstvi, ter stroškov upravljanja 

in vzdrževanja dela omrežja, zgrajenega z javnimi sredstvi, zasebni partner (upravljavec in vzdrževalec) 

mesečno (obdobno) ne bo smel zaračunavati drugih stroškov operaterjem omrežij in ponudnikom 

storitev ter končnim uporabnikom.  

 

Vrsta tehnologije, ki jo bo zasebni partner predvidel v projektu, mora ustrezati zahtevam iz Načrta 

razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije.  
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6 NAČRT IZVEDBE PROJEKTA 

6.1 Nosilec projekta 

Nosilec projekta Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronski komunikacij bo zasebni 

partner, izbran v javnem postopku dodeljevanja javnih sredstev iz strukturnih skladov (ESRR in EKS), 

namenjenih za sofinanciranje gradnje širokopasovnih priključkov na belih lisah v RS. Javne postopke 

bosta izvedli pristojni ministrstvi (Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za kmetijstvo). 

6.2 Organizacijski načrt 

V nadaljevanju je predstavljen osnovni organizacijski načrt izvedbe projekta, ki se bo v izvedbenih 

dokumentih prilagodil glede na izbiro modela javno-zasebnega partnerstva in zahtevanih pravil organa 

financiranja. 

 

Tabela 12: Organizacijski načrt 

Aktivnost Opis 

Faza načrtovanja 

Načrt razvoja odprtega 
širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij 
naslednje generacije 

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja je dokument dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja, s katerim občina oceni potrebo po širokopasovnem 
omrežju in vrednost potrebnih investicij, da lahko sprejme ustrezne odločitve 
o financiranju širokopasovne komunikacijske infrastrukture. 
 
Namen Načrta razvoja je ugotoviti dejansko stanje in potrebe po 
širokopasovni infrastrukturi za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih 
omrežij.  

Izdelava investicijske 
dokumentacije (če bo 
potrebna) 

Pred odločitvijo o investiciji je potrebno glede na ocenjeno vrednost projekta 
izdelati vso potrebno investicijsko dokumentacijo. Priprava ustrezne 
investicijske dokumentacije je tudi tehnični predpogoj za uvrstitev projekta v 
načrt razvojnih programov.  

Izbor ustreznega modela 
javno-zasebnega partnerstva 

Izbor modela je odvisen od zahtev in vira financiranja. 

Izbor izvajalca gradnje 
odprtega širokopasovnega 
omrežja 

Javni partner objavi javni razpis za izbiro izvajalca gradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja. 
 
V primeru izvedbe z zasebno investicijo javni partner ne izbira zasebnega 
partnerja. 

Zapiranje finančne 
konstrukcije projekta 

Odvisno od zahtev in vira financiranja bo možna prijava projekta gradnje 
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na ustrezen 
razpis za pridobitev javnih/zasebnih sredstev. 

Faza gradnje omrežja 

Projektiranje Priprava projekta za izvedbo. 

Pridobivanje soglasij 
Pridobivanje soglasij upravljavcev druge gospodarske javne infrastrukture, 
pridobivanje potrebnih služnosti in ostalih izkazov pravice graditi. 

Izgradnja pasivnega in 
aktivnega dela omrežja 

Pri pasivnem delu omrežja se izvedejo gradbena dela, pri izgradnji aktivnega 
dela (če je ta potrebna) pa se izvede montaža in konfiguracija aktivne 
opreme za prenos podatkov. 

Strokovni nadzor V skladu z ZGO-1 je potrebno izvajati strokovni nadzor izvajanja projekta. 

Vpis izgrajene infrastrukture v 
javne evidence 

V skladu z določili ZEKom-1 je potrebno vpisati infrastrukturo v kataster 
gospodarske javne infrastrukture. 
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Faza vzdrževanja in upravljanja omrežja 

Vzdrževanje in upravljanje 
omrežja 

Vzdrževanje in upravljanje omrežja poteka v skladu z dogovorjenimi pogoji. 

Vir: Avtor. 

6.3 Okvirni finančni načrt 

Okvirni finančni načrt zajema okvirne ocene vrednosti projekta, podrobnejši izračuni z analizo stroškov 

in koristi projekta se bodo naredili v fazi priprave investicijske dokumentacije. Finančne ocene temeljijo 

na naslednjih predpostavkah: 

- Stroški projekta zajemajo stroške investicije (CAPEX) ter stroške vzdrževanja in upravljanja 

omrežja (OPEX) v ekonomski dobi 20 let. 

 

- Stroški projekta so izračunani po štirih različnih variantah, ki predpostavljajo možne tehnološke 

modele izvedbe projekta. Prikazan je model izračuna, ki ga je potrebno uporabiti tudi za 

izkazovanje izbora najučinkovitejše tehnološke rešitve v primeru konkretnega izvedbenega 

projekta. Ker se tehnologije, po kateri bo zgrajeno omrežje, zaradi zahteve po tehnološki 

nevtralnosti ne predpisuje vnaprej, lahko zasebni partner ponudi poljubno tehnološko 

varianto, ne glede na variante, ki so prikazane v spodnji tabeli.  

 

- Pri opredeljevanju prihodkov za izvedbo investicijskega projekta je v primeru gradnje z javnimi 

sredstvi potrebno upoštevati omejitve, ki bodo v Sloveniji veljale pri črpanju nepovratnih 

sredstev iz strukturnih skladov. V skladu z dopolnitvami NGN, objavljenimi 7.12.2016, se v 

primeru uporabe javnih sredstev opredeljuje zgornja meja vrednosti javnih investicijskih 

stroškov, in sicer  maksimalno 1000 EUR na priključek na belih lisah v geografskem segmentu 

goste poseljenosti in 1.200 EUR na priključek na belih lisah v geografskem segmentu redke 

poseljenosti, kar lahko predstavlja največ 50 % skupnih stroškov investicije.  

 

- Financiranje projekta se zagotavlja iz naslednjih virov: 

o Zasebna sredstva zasebnega partnerja, ki bo zgradil in upravljal zgrajeno omrežje. 

Njegov vložek bo v primeru gradnje z javnim sofinanciranjem znašal najmanj 50 % 

investicijskih stroškov, v primeru gradnje z lastnimi sredstvi pa zasebni partner v 

celoti zagotovi vire financiranja investicije. 

 

o Javna sredstva iz strukturnih skladov (ESRR, EKS), ki bodo predstavljala največ 50 % 

delež pri financiranju upravičenih investicijskih stroškov projekta. 

 

- Prihodki v naravi, ki tipično predstavljajo nematerialne vložke v obliki služnostnih pravic, ki jih 

zagotovi občina, se bodo upoštevali v fazi izdelave analize stroškov in koristi projekta.  

- Za potrebe izračuna dolžin potrebnih tras za izgradnjo je bil uporabljen seznam belih lis po 

naslovih natančno (seznam je bil objavljen 8.11.2017 na spletni strani pristojnega ministrstva; 

in sicer 21391 belih lis na redko poseljenih in 178 belih lis na gosteje poseljenih področjih v 140 

občinah). 
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- Računski model za izračun uporablja podatke o belih lisah iz strani ministrstva za javno upravo, 

ki se na osnovi HSMID podatka geografsko locirajo na uradni koordinatni sistem Geodetske 

uprave37 (s pomočjo javne evidence Registra prostorskih enot). S pomočjo podatkov o 

geografski lokaciji so naslovi, ki predstavljajo bele lise, razvrščeni v kvadrate 100m x 100m 

(izhodiščne koordinate kvadratov so navzdol na stotice zaokrožene metrske koordinate 

posameznega naslova). Za točko stika posameznega kvadrata in primarnega komunikacijskega 

omrežja je izbran jugozahodni vogal vsakega kvadrata. S pomočjo korelacijske matrike in 

lastnega orodja je izračunana najkrajša razdalja med vsakim kvadratom in vsemi ostalimi 

kvadrati (oziroma razdaljo med izhodišči kvadratov, ki vsebujejo bele lise). Seštevek vseh 

najkrajših razdalj podaja statistično zelo dober približek potrebne dolžine tras primarnih 

komunikacijskih vodov. 

 

Spodnja tabela predstavlja okvirni izračun zneska potrebne investicije in izračun skupnega stroška 

projekta v 20 letnem obdobju.  

 

Tabela 13: Izračun načrtovane investicije (v EUR)* 

Začetna investicija (CAPEX) FTTC + VDSL FWA LTE FTTH P2P FTTH P2MP GPON 

Priprava zasnove operacije in dokumentacije 
operacije za gradnjo in izvedbo del 

4.915 4.915 7.039 7.039 

Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij  5.614 5.614 5.614 5.614 

Stroški gradbenih del 374.363 364.923 392.063 392.063 

Stroški izvedbe pasivnega dela omrežja 
elektronskih komunikacij 

93.570 93.570 130.998 93.570 

Stroški opremljanja ali odkupov prostorov za 
skupno uporabo obstoječih objektov omrežja 

65.000 325.000 40.000 40.000 

Stroški pasivne opreme in materiala 149.712 149.712 187.140 149.712 

Stroški aktivne opreme in materiala, ki so glede 
na specifične zahteve potrebni za izvedbo 

54.600 178.750 83.000 43.300 

Nadzor nad gradnjo, ki jo izvede pooblaščeni 
nadzornik (1% investicije) 

7.478 11.225 8.459 7.313 

Stroški vpisa infrastrukture v kataster 
komunalnih naprav 

18.714 18.714 18.714 18.714 

Skupaj začetna investicija (CAPEX) 773.965 1.152.423 873.026 757.325      
Skupaj strošek vzdrževanja in upravljanja 
(OPEX) 

FTTC + VDSL FWA LTE FTTH P2P FTTH P2MP GPON 

OPEX na uporabnika (EUR na mesec) 39,08 93,24 53,30 28,09 

Dejansko število uporabnikov (50% penetracije) 59 59 59 59 

Skupno trajanje projekta (mesecev) 240 240 240 240 

Skupaj strošek vzdrževanja in upravljanja 
(OPEX) 

553.373 1.320.251 754.750 397.772 
     
SKUPNI STROŠEK OMREŽJA 1.327.338 2.472.674 1.627.777 1.155.097 

Vir: Izračun avtorjev. 

  

                                                           
37 Geodetska uprava Republike Slovenije, Evidenca registra prostorskih enot (http://www.e-prostor.gov.si) 
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6.4 Okvirni terminski načrt 

Na podlagi izraženega tržnega interesa investitorjev in ponudnikov elektronskih komunikacij se bo 

gradnja širokopasovnega omrežja v občini Sveta Ana izvajala v skladu z načrti zasebnih investitorjev in 

v skladu z možnostmi sofinanciranja naložbe z javnimi sredstvi. 

 

Kot predvideva točka (4) 11. člena ZEKom-1 mora investitor takšno omrežje zgraditi v treh letih, odkar 

je pisno obvestil ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije in AKOS, da je za to zainteresiran. 

 

Podrobni datumi načrtovane gradnje širokopasovnih priključkov po posameznih naseljih bodo 

navedeni v izkazanem interesu.  
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7 ZAKLJUČEK 

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v 

občini Sveta Ana je osnovni razvojni in strateški dokument, s katerim občina izraža javni interes za 

izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja do leta 2020 na redko poseljenih območjih občine 

(belih lisah), kjer ni tržnega interesa za gradnjo le-tega. Obenem lahko načrt predstavlja pomembno 

pomoč in spodbudo zasebnim investitorjem za gradnjo odprtih omrežij v naseljih občine, kjer obstaja 

tržni interes. 

 

Pomen širokopasovnega omrežja lahko primerjamo s pomenom cestne infrastrukture, železniškega 

omrežja ali električnega omrežja, saj je le-ta postal nepogrešljiva komponenta vsakodnevnega življenja. 

Ustrezna širokopasovna infrastruktura omogoča uporabo novih storitev, ki niso samo tržno usmerjene, 

temveč so tudi v javnem interesu. Posamezniki, podjetja in javne institucije se iz uporabnikov storitev 

vse pogosteje preoblikujejo v oblikovalce storitev. Poleg ljudi, ki so neprestano priključeni na internet, 

je v porastu tudi število med seboj priključenih naprav (t. i. M2M – machine to machine).  

 

Demografski podatki za občino Sveta Ana kažejo trend naraščanja prebivalstva, k čemur prispeva 

predvsem pozitiven selitveni prirast, saj se je v občino priselilo več prebivalcev, kot se je iz nje odselilo. 

Občina ima sorazmerno mlado prebivalstvo. Opaziti je tudi trend naraščanja števila gospodarskih 

subjektov ter števila oseb, ki delajo. Veliko večino gospodarskih subjektov predstavljajo mikro podjetja. 

Da bi občina pritegnila mlade, predvsem izobražene prebivalce, in zagotovila odpiranje novih 

delovnih mest ter nadaljnji razvoj gospodarstva, bo morala zagotavljati ustrezne pogoje za 

gospodarsko rast in dostopno javno in družbeno infrastrukturo.  

 

118 gospodinjstev v občini, kar predstavlja 15,5% vseh gospodinjstev, je bilo identificiranih kot 

območja, kjer ni tržnega interesa za gradnjo infrastrukture za internet visokih hitrosti. 

 

Če se bodo potrebe uporabnikov upoštevale in bodo le ti imeli možnost priključka na širokopasovno 

omrežje, se bo povečala penetracija in s tem tudi optimalna izkoriščenost širokopasovnega omrežja.  

 

Vzpostavitev ustrezne širokopasovne infrastrukture na celotnem območju občine Sveta Ana bo 

ključno prispevala h konkurenčnosti obstoječih in k razvoju novih inovativnih gospodarskih 

subjektov in z omogočanjem dostopa do elektronskih storitev povečala kvaliteto življenja vseh 

občanov.  
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8 KRATICE 

ADSL Nesimetrični digitalni naročniški vod (angl. Asymmetric Digital Subscriber Line) 

AJPES Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

AKOS Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

BDP Bruto družbeni proizvod 

CAPEX Stroški naložbe v osnovna sredstva (angl. Capital Expenditure) 

DAE Evropska digitalna agenda (angl. Digital agenda for Europe) 

DBO Načrtovanje, izgradnja in upravljanje (angl. design, build and operate) 

DOCSIS 
Standard prenosa podatkov v kabelskih dostopovnih omrežjih (angl. Data Over Cable Service 
Interface Specification) 

DSL Digitalni naročniški priključek (angl. Digital Subscriber Line) 

EDGE Radijski vmesnik v sistemu GSM (angl. Enhanced Data for GSM Evolution) 

EK Evropska komisija 

EKSR Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

EPEC Evropski center za javno-zasebno partnerstvo (angl. European PPP expertise Centre) 

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj (angl. European Regional Development Fund – ERDF) 

EU Evropska Unija 

FTTB Optično vlakno do stavbe (angl. Fiber-to-the-Building) 

FTTC Optično vlakno do omarice (angl. Fiber-to-the-Curb) 

FTTH Optično vlakno do doma (angl. Fiber-to-the-Home) 

FTTN Optično vlakno do vozlišča (angl. Fiber-to-the-network) 

FTTX Optično vlakno od poljubne točke (angl. FTT-fiber to the x) 

FWA Fiksni brezžični dostop (angl. Fixed Wireless Access) 

GVŽ Glav velike družine 

GOCO 
Skupno vlaganje javnega in zasebnega sektorja ter zasebno upravljanje in vzdrževanje (angl. 
Government owned, contractor operated) 

GPON Pasivno optično omrežje (angl. Gigabit Passive Optical Network) 

GPRS Paketni prenos podatkov v sistemu GSM (angl. General Packet Radio Service) 

GSM Globalni sistem mobilnih komunikacij (angl. Global System for Mobile Communications) 

GURS Geodetska uprava Republike Slovenije 

HFC Hibridno omrežje iz optičnih vlaken in koaksialnih kablov (angl. Hybrid Fiber-Coaxial) 

HRP Hitro rastoča podjetja 

HSPA 
Je protokol 3G, ki pomeni nadgradnjo omrežja UMTS in omogoča večje prenosne hitrosti in 
kapacitete podatkov od omrežja proti uporabniku (angl. High Speed Packet Access) 

IKT Informacijsko komunikacijske tehnologije 

JZP Javno-zasebno partnerstvo (angl. Public-Private Partnership – PPP) 

LAN  Lokalno omrežje 

LTE  Mobilno omrežje 4. generacije (angl. Long Term Evolution) 

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

MSP Mikro, mala in srednje velika podjetja 

NGA Dostopovno omrežje nove generacije (angl. Next Generation Access Network) 

NGN Širokopasovno omrežje nove generacije (angl. Next Generation Network) 

OECD 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organization for Economic Cooperation 
and Development) 

OP Operativni program 

OPEX Operativni stroški (angl. Operational Expenditure) 

OPT Omrežna priključna točka 

PISO Prostorski informacijski sistem občin 

P2MP Povezava Točka-več točk (angl. Point To Multi- point) 

P2P Povezava Točka-točka (angl. Point To Point) 

SKD Standardna klasifikacija dejavnosti 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 
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UMTS 
Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (3G) tretje generacije (angl. Universal Mobile 
Telecommunications System) 

VDSL DSL standard velikih hitrosti (angl. Very high bit rate DSL) 

VPN 
Virtualno zasebno omrežje je elektronska komunikacijska storitev, ki nudi naročnikom na videz 
zasebno omrežje, realizirano z viri javnega omrežja. (angl. Virtual Private Network) 

WiFi Brezžična vernost, standard IEEE za brezžične lokalne komunikacije (angl. Wireless Fidelity) 

WiMAX 
Svetovna medsebojna obratovalnost mikrovalovnega dostopa, brezžično mestno omrežje po 
standardu IEEE 802.16 (angl. Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

WLAN Brezžično lokalno omrežje (angl. Wireless Local Area Network) 

XDSL Digitalna naročniška linija 

ZEKom Zakon o elektronskih komunikacijah 

ZGO Zakon o graditvi objektov 

ZJN Zakon o javnem naročanju  

ZJZP Zakon o javno-zasebnem partnerstvu 

5G 
Naslednja generacija omrežnih tehnologij, ki ponujajo možnosti za nove digitalne ekonomske in 
poslovne modele.   
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STATUTA OBČINE SVETA ANA  

 
- druga obravnava  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme predlog 
Statuta Občine Sveta Ana, v drugi obravnavi, kot je predložen.  
 
 
 

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r07&p_predpis=ZAKO5247
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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Predlog 
 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinski svet Občine Sveta Ana na ….. redni seji 
dne …………………….. sprejel 
 
 
 

S T A T U T 
OBČINE SVETA ANA 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

Občina Sveta Ana je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na 
območju naslednjih naselij: Dražen Vrh-del, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, 
Lokavec, Rožengrunt, Sveta Ana v Slovenskih Goricah, Zgornja Bačkova, Zgornja 
Ročica, Zgornja Ščavnica in Žice. 
 
Sedež občine je na Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. 
 
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in 
razpolagati z vsemi vrstami premoženja. 
 
Občino predstavlja in zastopa župan. 
 
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga 
določa zakon. Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo 
z občinskim odlokom. 
V statutu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske. 

2. člen 
Občina Sveta Ana (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru ustave in zakona 
samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo 
prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti.  

 
3. člen 

Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.  
 

Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi 
splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v 
drugih organih  v skladu s tem statutom. 

 
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z 
referendumom in ljudsko iniciativo. 

 
Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja 
vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki 
zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine. 
 
 

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r07&p_predpis=ZAKO5247
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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4. člen 
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, 
širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.  

 
Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne samoupravne skupnosti, 
na način in po postopku predpisanem v zakonu. 

 
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi 
organizacijami lokalnih skupnosti. 

 
Samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi 
skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen 
lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter 
organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, 
javna podjetja in ustanove ter se povezujejo v skupnosti, zveze in združenja. 
 

5. člen 
Občina Sveta Ana ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in 
uporaba se določi z odlokom. 

 
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji 
polovici napis “OBČINA SVETA ANA”, v notranjem krogu pa naziv organa občine: 
“Občinski svet”; “Župan”; “Nadzorni odbor”; “Občinska uprava”; “Volilna komisija”. 
V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo pečata občine določi 
župan s svojim aktom. 

 
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam 
in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom. 

 
II. NALOGE OBČINE 

 
6. člen 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), 
določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa: 

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da: 
- sprejema statut in druge splošne akte občine, 
- sprejema proračun in zaključni račun občine, 
- načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte, 
- predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti, 
- sprejema programe razvoja občine, 
- v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in 

graditve objektov. 
     2. Upravlja z občinskim premoženjem tako, da: 

- ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem, 
- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, 
- sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin, 
- sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega 

premoženja. 
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da: 

- spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,  
- sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj 

gospodarstva v občini, 
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- oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj, 
- sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine 

pomaga  gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih 
problemov, 

- z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih 
panog oziroma  gospodarskih subjektov. 

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega 
socialnega sklada stanovanj tako, da: 

- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov, 
- sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine, 
- spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,  
- spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v 

stanovanjski trg, 
- gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so 

primerni za gradnjo stanovanj, 
- v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, 

gradnjo in prenovo stanovanj, 
- sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri 

razreševanju stanovanjske problematike občanov. 
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da: 

- ustanavlja lokalne javne službe, 
- sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih 

javnih služb, 
- zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb, 
- nadzira delovanje lokalnih javnih služb, 
- gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in 

naprave, 
- zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. 

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost 
tako, da: 

- ustanovi vzgojno izobraževalni, zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje 
za njegovo delovanje, 

- v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za 
izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča 
izvajanje nadstandardnih programov, 

- sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom, 
- z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost in 

zdravstveno varstvo občanov,  
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj 

občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev. 
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega 

varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da: 
- spremlja stanje na tem področju, 
- pristojnim organom in institucijam  predlaga določene ukrepe na tem 

področju, 
- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi 

pristojnimi organi in institucijami. 
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in 

rekreacije tako, da: 
- omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino 

na svojem območju, 
- zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost, 
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- z dotacijami spodbuja te dejavnosti, 
- sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine. 

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za 
zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja 
tako, da: 

- izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja 
varstva okolja, 

- spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema 
ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,  

- sprejema splošne akte, s katerimi  pospešuje in zagotavlja varstvo 
okolja, 

- sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih 
nepravilnostih, 

- z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini. 
10. Upravlja, gradi in  vzdržuje: 

- lokalne javne ceste in druge javne poti, 
- površine  za pešce in kolesarje, 
- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,  
- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter 
- ureja promet v občini. 

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in   
drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi: 

- organizira reševalno pomoč v požarih, 
- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere 

elementarnih in drugih nesreč, 
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne 

varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami, 
- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih 

naravnih nesreč, 
- sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno 

zaščito ter spremlja njihovo delo, 
- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu 

pred elementarnimi in drugimi nesrečami. 
  12. Ureja javni red v občini tako, da: 

- sprejema ustrezne splošne akte, 
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo 

predpisi občine, 
- ureja lokalni promet in določa  prometno ureditev, 
- organizira občinsko redarstvo, 
- izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami, 
- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in 

drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z 
zakonom drugače določeno, 

- opravlja  druge naloge v okviru  teh pristojnosti. 
  13. Za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev lahko podeljuje denarne pomoči 

in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov. 
 
 

 
7. člen 

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se 
nanašajo na: 
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inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 
aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, 

- ugotavljanje  javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine, 
- določanje namembnosti urbanega prostora, 
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo 

uporabo, 
- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja, 
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s 
    pristojnimi institucijami, 
- mrliško ogledno službo in 
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 
8. člen 

Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe ter za 
te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za 
zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov. 

 
Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe 
izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje podatke: 

- enotno matično številko občana 
- ime in priimek 
- datum rojstva ali smrti 
- kraj rojstva 
- državljanstvo 
- stalno in začasno prebivališče 
- zakonski stan 

 
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na 
magnetnih medijih, po elektronski pošti; za fizične osebe, ki imajo v občini stalno 
ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave. 

 
Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva občina od upravljavcev zbirk 
podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o 
fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki 
imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini. 

 
III. ORGANI OBČINE 

 
1. SKUPNE DOLOČBE 

 
9. člen 

Organi občine so: 
- 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 druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. 
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Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se 
izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom. 

 
Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji. 
 

10. člen 
 Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti 

občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh 
na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva 
oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna 
opravila za občinske organe. 

 
Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote. Notranje 
organizacijske enote občinske uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim 
določi tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje. 

  
11. člen 

Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih 
članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega 
sveta. 

 
12. člen 

Delo organov občine je javno. 
 

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, 
predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo 
občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih 
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje 
občinskih organov. 

 
Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve 
javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih 
podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, 
drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno 
pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, 
določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.   
 

2. OBČINSKI SVET 
 

13. člen 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine. 
 
Občinski svet šteje 9 članov.  

 
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se 
začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje 
novoizvoljenega občinskega sveta.  
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica 
mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan 
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najkasneje v 20 (dvajsetih) dneh po izvolitvi oz. v roku 10 (deset) dni, če je bil 
izveden drugi krog volitev.  

 
14. člen 

Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice z 
neposrednim in tajnim glasovanjem v skladu z zakonom. 

 
Občinski svet se voli po večinskem sistemu.  

 
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v skladu z zakonom odloči 
občinski svet z odlokom. 

 
15. člen 

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik 
občinskega sveta.  

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem: 
- sprejema statut občine, 
- sprejema odloke in druge občinske akte, 
- sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,  
- sprejema občinski proračun in zaključni račun, 
- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov 

občinskega sveta 
- ustanovi občinsko upravo ter določi notranje organizacijske enote in 

delovno področje, 
- v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe 

občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v 
javnih zavodih in javnih podjetjih, 

- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja 
odločitev občinskega sveta, 

- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno 
prenehanje mandata občinskega funkcionarja, 

- sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem,  
- odloča o najemu posojila in dajanju poroštva, 
- razpisuje referendum, 
- s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače 

občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila 
članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet, 

- določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb, 
- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega 

prava v skladu z zakonom, 
- imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja 

javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na 
podlagi zakona, 

- določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program 
varstva pred požari, 

- sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari, 

- določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, 
- sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi 

varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba, 
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- odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in ta statut. 
 

16. člen 
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 
            
Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami in delom 
določa zakon. 
            
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana 
občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru 
predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času 
ne opravlja funkcije člana občinskega sveta. 

 
17. člen 

Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan. Župan lahko za 
vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega 
sveta. 

 
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni podžupan oziroma član 
občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to 
ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta. 

 
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in 
poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, 
mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.  

 
Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora sklicati sejo 
občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja 
pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. 
Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, 
jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje 
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan in občinska uprava so dolžni 
zagotoviti pogoje za izvedbo seje. Zahtevi za sklic seje občinskega sveta mora biti 
priložen predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma utemeljena 
zahteva občinski upravi za pripravo gradiva. 

 
18. člen 

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri 
pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja 
občinska uprava. 

 
  19. člen 

Občinski svet dela in odloča na sejah.   
 
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan. 

 
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in 
druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa 
proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da 
jih sprejme občinski svet na predlog župana.  
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Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov 
občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, 
kot je določeno v poslovniku občinskega sveta. 

 
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje. 

 
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in pobude, 
ki jih postavljajo člani sveta. 
  
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom 
občinskega sveta, in direktorju občinske uprave. O sklicu seje občinskega sveta 
se obvesti javna občila. 

 
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega 
sveta ter direktor občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in 
odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo 
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.   

 
20. člen 

Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. 

Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, 

razen če zakon določa drugačno večino. 

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v 
primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet. 

 
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja 
delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet 
z dvotretjinsko večino navzočih članov. 

 
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava. 

 
Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta 
poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno. 

 
21. člen 

Prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon. 
 

2.1 ODBORI IN KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA 
 

22. člen 
Občinski svet ima Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali 
občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles 
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovitvi 
občasnega delovnega telesa in imenovanju članov določi občinski svet tudi 
njegove naloge. 
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23. člen 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 (tri) člane, ki jih 
občinski svet imenuje izmed svojih članov. 
  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje 
naloge: 

- občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega 
sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet, 

- občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s 
kadrovskimi vprašanji v občini, 

- pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter 
drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve 
občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge 
prejemke občinskih funkcionarjev, 

- obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet. 
 

24. člen 
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. 

 
Stalno delovno telo občinskega sveta je statutarno pravna komisija, ki ima 3 (tri) 
člane.  
 
Občinski svet lahko po potrebi z odlokom ustanovi tudi druga stalna delovna 
telesa. 
 
Odbori in komisije štejejo 3 (tri) do 5 (pet) članov. Število članov posameznega 
stalnega delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje se določi s 
poslovnikom občinskega sveta oziroma z odlokom o ustanovitvi. 
 
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge 
delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje. 

 
25. člen 

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in  največ 
polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta, kot 
predsednik. 
 
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan. 
 
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v 
nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi. 

 
26. člen 

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu 
s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega 
sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.                  
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Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem 
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa 
proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da 
jih sprejme občinski svet na predlog župana. 

 
27. člen 

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa 
občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine  članov 
občinskega sveta. Predlog razrešitve mora biti obrazložen. 
 
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje 
občinskega sveta. 

 
3. ŽUPAN 

 
28. člen 

Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in 
tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom. 
 
Mandatna doba župana traja štiri leta. 
 
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni rok, v katerem mora nastopiti 
mandat novoizvoljeni župan. Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko  občinski 
svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila 
občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih 
kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih 
pritožb ni bilo.  
 
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal 
poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji 
seji. 

 
29. člen 

Župan predstavlja in zastopa občino.   
Poleg tega župan predvsem: 

- predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun 
proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, 
izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje 
posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna, 

- skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega 
sveta, odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o 
pridobitvi nepremičnega premoženja občine, 

- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, 
- predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega 

delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo 
delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi 
delovnega razmerja  zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika 
občine za te naloge, 
imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave 

- usmerja in nadzoruje  delo občinske uprave in organov skupne občinske 
uprave, 
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- opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta statut. 
 
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne 
pristojnosti. 

 
30. člen 

Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali 
nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi 
naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.  
 
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko 
vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in 
zakonom. 
 
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali 
je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine,  in predlaga 
občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora 
navesti razloge za zadržanje.  
 
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno 
ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme 
enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču. 
 
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena 
v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma 
neprimernost take odločitve. 

 
31. člen 

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, 
predvsem pa: 

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in 
drugih nesreč, 

- imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno  
    zaščito, 
- sprejme načrt zaščite in reševanja, 
- vodi zaščito, reševanje in pomoč, 
- določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, 

reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in 
reševanja, 

- ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na 
območju občine, 

- sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more 
sestati, 

- v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih 
    prebivalcev, 
- predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno 

dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost. 
 

32. člen 
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in 
premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko 
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župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu 
svetu takoj, ko se ta lahko sestane. 

 
33. člen 

Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov 
občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.  
 
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do 
nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Če ima občina več 
podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je župan razrešen. Če 
župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, 
če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo 
opravljal to funkcijo.  
 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz 
pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.  
 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če 
ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi 
župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja 
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan 
pooblasti.  
 

34. člen 
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje 
funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne 
določi, pa najstarejši član občinskega sveta.  
 
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti 
župana.  
 

35. člen 
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi župan imenuje 
komisije in druge strokovne organe občine. 
 
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in 
posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti. 
 

36. člen 
Prenehanje mandata županu in podžupanu ureja zakon.  
 

4. NADZORNI ODBOR 
 

37. člen 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 
 
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
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Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost 
poslovanja  pristojnih organov , organov in organizacij porabnikov občinskega 
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim 
premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih 
proračunskih sredstev.  

 
38. člen 

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člane. Člane nadzornega odbora imenuje Občinski svet 
izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji,  
 
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, 
direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev 
organizacij, ki so uporabniki proračunski sredstev.  
 
Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporablja zakon. 
 
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v 
nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandatne dobe 
članov sveta. 

 
39. člen 

Prvo sejo nadzornega odbora občine skliče župan po imenovanju članov.  
 
Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov. 
 
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora. 

 
40. člen 

Nadzorni odbor sprejema poročila o opravljenih nadzorih, postopkovne ter 
organizacijske odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega 
odbora, z večino opredeljenih glasov navzočih. 
 
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje, koordinira 
izvajanje letnega nadzornega programa in opravlja druge naloge, ki jih določa ta 
statut in poslovnik nadzornega odbora članov. 
 
Podrobneje ureja delo nadzornega odbora njegov poslovnik, ki ga sprejme nazorni 
odbor z večino glasov vseh članov. Poslovnik nadzornega odbora je splošni akt 
občine in začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine. 
 
Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine, nadzore pa opravlja na sedežih 
nadzorovanih oseb. 

 
41. člen 

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni 
program in predlog finančnega načrta. Z letnim nadzornim programom in njegovimi 
dopolnitvami in spremembami mora nadzorni odbor seznaniti občinski svet in 
župana. Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku 
priprave predloga občinskega proračuna  
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Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v 
letnem nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen 
v nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni program. 
 
Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo sklepa, s katerim določi obseg 
nadzora in čas, v katerem bo potekal ter pooblastila člana nadzornega odbora, ki 
bo nadzor vodil. Sklep se vroči zastopniku oziroma pooblaščeni osebi 
neposrednega, posrednega uporabnika občinskega proračuna ali druge pravne 
osebe, ki upravlja z občinskim premoženjem, pri katerem bo nadzorni odbor 
izvedel nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadzorovana oseba). O izdaji sklepa se 
obvesti župana 
 
Nadzorni odbor samostojno ocenjuje uspešnost izvajanja letnega nadzornega 
programa, sprejme poročilo in zaključni račun finančnega načrta nadzornega 
odbora. 
 
S posameznimi poročili o izvedenih nadzorih seznanja nadzorni odbor občinski 
svet in župana, ko vsebujejo vse predpisane sestavine, so vročena nadzorovani 
osebi in so dokončna. Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega 
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava njegova poročila. 

 
42. člen 

Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti in izvaja nadzor na podlagi 
preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov, pogodb, finančnih dokumentov 
in po potrebi druge dokumentacije končanih oziroma opravljenih dejanj, ki vplivajo 
na zakonito, pravilno, učinkovito in gospodarno poslovanje neposrednih in 
posrednih uporabnikov občinskega proračuna ali upravljanje z občinskim 
finančnim oziroma stvarnim premoženjem 
 
Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih pristojnosti na način, s katerim bi omejeval 
samostojnost občinskih organov in organov posrednih uporabnikov občinskega 
proračuna. Nadzorni odbor ali pooblaščeni član nadzornega odbora ima pravico 
do pregleda dokumentacije na lokaciji nadzorovane osebe, pri čemer se te 
dokumentacije ne kopira ali kako drugače razmnožuje, odtujuje ali distribuira. 
 
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu 
odboru predložiti na vpogled vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku 
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. 

 
43. člen 

Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so 
podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja 
interesov. Odločitev o izločitvi sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno. 
 
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če: 

- je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec 
nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v 
ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v 
zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega 
kolena, četudi je zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala. 
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- je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik 
odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca 
nadzorovane osebe. 

- če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je 
predmet nadzora. 

 
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in drug 
član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. 
V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. 
O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov. 

 

44. člen 

Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega odbora, ki je določen s 
sklepom o izvedbi nadzora (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek 
poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek 
poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru razen 
odzivnega poročila nadzorovane osebe. 
 
Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku 
poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po 
podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru 
 
Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti 
usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati 
nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti. 
 
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje 
v roku osmih (8) dni po sprejemu 

 
45. člen 

Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajstih (15) dni od prejema osnutka 
poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). 

 
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno 
ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če 
nadzorovana oseba razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu 

 
46. člen 

Po preteku roka iz prejšnjega člena sprejme nadzorni odbor končno poročilo o 
nadzoru s priporočili in predlogi, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu 
in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu. 
 
Končno poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom 
in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ki ga 
izda pristojni minister. 
V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo 
ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma 
predlogi. 

 
47. člen 
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Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost 
poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na 
ugotovitve in ocene v nadzoru. 
 
V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali 
smotrno. 
 
Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s 
predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi 
splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju. 
 
Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in /ali neuspešno. 
 
Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake 
učinke lahko dosegla pri manjših stroških. 
 
Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba 
dosegla večje učinke. 
 
Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane 
osebe. 
 
Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma 
smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih 
financ). S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako 
nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za izboljšanje. 

 

48. člen 
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri 
poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh 
kršitvah v petnajstih (15) dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno 
ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije. 
 
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je 
nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je 
dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona. 

 
49. člen 

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge 
nadzornega odbora. 
 
Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so 
dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi 
upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora. 

 

50. člen 
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega 
odbora določi nadzorni odbor s svojim  poslovnikom.  
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik 
nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti. 

 
51. člen 
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Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan 
in občinska uprava. 
 
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in 
vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, 
organiziranju izvajanja nadzorov, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje 
pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna 
tehnična dela nadzornega odbora 
 
Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje 
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. 

 
52. člen 

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na 
posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega 
načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika. 

 

53. člen 
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela 
v skladu z aktom občinskega sveta – pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev 
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov volilnih drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga je sprejel občinski svet.  
 

 
5. OBČINSKA UPRAVA 

 
54. člen 

Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti 
opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.  
 
Občinsko upravo na predlog župana ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim 
določi tudi njeno notranjo organizacijo in delovno področje.  
 
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan. 

                                                                      
55. člen 

Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo občino ali z drugimi 
občinami ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.  
 
Organizacija in delo organa skupne občinske uprave se določi s splošnim aktom o 
ustanovitvi, ki ga  na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.  

 
 

56. člen 
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter 
o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku. 
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz 
prenesene državne pristojnosti. 
 
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, 
na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno. 
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O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, 
v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače. 

 
57. člen 

Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki 
lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v 
upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje 
celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh. 
 
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene 
državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno. 

 
58. člen 

Direktor občinske uprave  skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o 
splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in 
zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom ministrstva 
za notranje zadeve. 

 
59. člen 

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča 
župan.  Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor. 
 
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi 
stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen  z  zakonom. 

 
60. člen 

O izločitvi direktorja občinske uprave določa župan, o izločitvi župana pa odloča 
predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti (občinski svet). O izločitvi 
zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave.  
 
 

6. DRUGI ORGANI OBČINE 
 

61. člen 
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v 
skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih 
javne uprave, določi  župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o 
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa. 

 
62. člen 

Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno 
strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v 
skladu s sprejetimi načrti. 
 
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu. 

 
 

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI 
 

63. člen 
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Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor 
občanov, referendum in ljudska iniciativa.  

 
1. ZBOR OBČANOV 

 
64. člen 

Občani na zboru občanov: 
- obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega 

imena   ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja, 
- obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi   

občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti, 
- obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov 

občine oziroma za spremembo njihovih območij, 
- predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij 

naselij, imen naselij ter imen ulic, 
- opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom, 
- dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo programov razvoja    

občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja, 
- oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, 

energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari, 
- obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere 

je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o 
zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan. 

 
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, 
v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju 
svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, 
stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom 
dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in 
utemeljiti. 

 
65. člen 

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posamezno naselje ali zaselek.  
 
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta. 
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 (pet) 
odstotkov volivcev v občini.  
 
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog 
zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so 
zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in 
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom 
zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z 
obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na 
seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po prejemu 
pravilno vložene zahteve. 
 

66. člen 
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor 
občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda. 
 
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način. 
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67 člen 

Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru 
občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi. 
 
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in 
mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, 
za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje 
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru. 
 
Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi 
sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter 
vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske 
uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi. 
 
 

2. REFERENDUM O SPLOŠNEM AKTU OBČINE 
 

68. člen 
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov 
občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu 
občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve.  
 
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum 
na predlog župana  ali člana občinskega sveta.  
 
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj  5 (pet) odstotkov 
volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine. 
 
Naknadni referendum o splošnem aktu občine ureja zakon. 
 

69. člen 
 
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član občinskega sveta 
najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po sprejemu splošnega akta občine. 
 
Najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba 
občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis 
referenduma.  
 
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev 
zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve 
o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu. 

 
 
 

70. člen 
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu 
občine ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo 
za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj 
bo predmet referenduma, in obrazložitev.  
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Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, 
politična stranka v občini ali svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s 
podpisi najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci  na seznamu, 
ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov 
stalnega prebivališča. 
 
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno 
seznani občinski svet in pobudo predloži županu. 
 
Če  župan meni, da pobuda z zahtevo ni  oblikovana v skladu s prvim odstavkom 
tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh 
po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost 
odpravi v 8 (osmih) dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila 
vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet. 
 
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka 
zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče. 

 
71. člen 

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem.  
 
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno 
izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov. 
 
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje 
evidence volilne pravice. 
 
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku 
podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev. 

 
72. člen 

Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o 
predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v 
petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s 
četrtim odstavkom prejšnjega člena. 
 
Referendum se izvede najprej 30 (trideset) in najkasneje 45 (petinštirideset) dni 
od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan. 
 
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto referenduma, splošni 
akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, 
besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu 
tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa  in dan glasovanja. 
 
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za 
objavo splošnih aktov občine. 
15 (petnajst) dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o 
razpisu referenduma v javnih občilih. 
 

69. člen 
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Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane 
občinskega sveta. 
 
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so 
glasovali. 

 
70. člen 

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O 
ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna 
komisija.  
 
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma 
veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne 
volitve, v kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi 
posamezno vprašanje drugače urejeno. 
 
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija 
občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo 
splošnih aktov občine. 

 
3. SVETOVALNI REFERENDUM 

 
71. člen 

Občinski svet  lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti 
razpiše svetovalni referendum.  
 
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.  
 
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki ureja 
referendum o splošnem aktu občine in zakonom, ki ureja referendum in ljudsko 
iniciativo. 
 
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov. 

 
 
 

4. DRUGI REFERENDUMI 
 

72. člen 
 
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih 
vprašanjih, če  tako določa zakon.  
 
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami zakona, ki ureja 
naknadni referendum.  
 
 

 
5. LJUDSKA INICIATIVA 

 
73. člen 
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Najmanj 5 (pet) odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev 
splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih 
občinskih organov. 
 
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s 
pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je 
urejen referendum o splošnem aktu občine.  
 
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev 
občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo 
sejo, o njej pa odločiti najkasneje v 3 (treh) mesecih od dne pravilno vložene 
zahteve. 
 
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej 
odločiti najkasneje v 1 (enem) mesecu od dne pravilno vložene zahteve. 

 
74. člen  

Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih 
občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu. 
 

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE 
 

75. člen  
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za 
katere je tako določeno z zakonom. 
 
Izvajanje občinskih javnih služb uredi občina z odlokom v skladu z zakonom.  

 
76. člen 

Režijski obrat in pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe, 
ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom. 
 
Občina lahko za opravljanje javnih služb v skladu z zakonom in občinskim odlokom 
podeli koncesijo. 

 
77. člen 

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb 
ustanovi javno službo skupaj z drugimi občinami. 

 
 

78. člen 
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi javne službe za: 

- oskrbo s pitno vodo, 
- ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih 

odpadkov, 
- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, 
- javno snago in čiščenje javnih površin, 
- urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin, 
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov 

in zračnikov zaradi varstva zraka, 
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči , 
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- vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih, če tako 
določa zakon. 

 
79. člen 

Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so 
pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za 
izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine. 

 
80. člen 

Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev 
določenih z zakonom.  

 
81. člen 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki so ustanovljene za 
območje dveh ali več občin, lahko občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo 
skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic. 

 
82. člen 

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija 
dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo 
skupnega organa. 
 

83. člen 
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po zakonu obvezne. 
 
 

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE 
 

84. člen 
Upravljanje in razpolaganje s premoženjem občine se izvede po postopku in na 
način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za upravljanje in razpolaganje z 
državnim premoženjem. 
 
Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje 
občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je 
pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost občine. 

 

 
85. člen 

Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev 
v skladu z zakonom. 
 
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena do sredstev finančne 
izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.  

 
86. člen 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu 
občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku 
občinskega sveta. 
Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. 
januarjem leta, za katerega se sprejema. 
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Za  pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu 
z zakonom je odgovoren župan. Župan lahko v postopku priprave predloga 
proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov,  ki jih 
predlagajo občani. O predlaganih projektih župan izvede posvetovanja z občani 
najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem. 
 
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov 
ter obrazložitve.  
 
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje 
prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer 
povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske 
rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja 

 
87. člen 

Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. 
 
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, 
predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim 
splošnim aktom občine . 
 
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z 
zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi 
zakona.  
 
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine 
lahko župan pooblasti podžupana in posamezne delavce občinske uprave. 
 
Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju 
tekočega leta. Poročilo vsebuje podatke in informacije, ki jih določa zakon, ki ureja 
sistem javnih financ. 

 
88. člen 

Proračun občine sprejme občinski svet z odlokom. Odlok o proračunu občine 
določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, 
začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega 
ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna. 
 
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg 
predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih določa zakon. 
 
Rebalans proračuna predlaga župan, če v teku proračunskega leta ni možno 
uravnovesiti proračuna občine. Rebalans proračuna sprejme občinski svet z 
odlokom. 

 
Župan predlaga spremembe proračuna občine pred začetkom leta, na katerega se 
sprejeti proračun nanaša. Spremembe in dopolnitve proračuna sprejme občinski 
svet z odlokom. 

 
88. člen 

Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se 
financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi zadnjega sprejetega proračuna in 
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za iste namene. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do 
višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo 
leto. 

 
Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja 
največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta 
podaljša še za tri mesece 

 

89. člen 
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali 
drugim aktom določeni pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom. 

 
90. člen 

Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, 
določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine. 

 
Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan 
sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se 
uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na 
katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo. 

 

91. člen 

Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu 
svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta. 

 
Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, 
pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu 

 

92. člen 
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu s pogoji, določenimi z zakonom. 

 
93. člen 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo 
in izdajajo poroštvo samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi 
občinski svet.  Soglasje izda župan.  
 
O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.  
 
Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno podjetje ali javni zavod, o 
soglasju k zadolževanju odločajo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. 

 
94. člen 

Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v okviru občinske uprave. 
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora 
sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, 
predpisane z zakonom in podzakonskimi predpisi 

 
95. člen 

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v 
skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje 
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VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE 

 
1. Splošni akti občine 

 
96. člen 

Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, 
pravilniki in navodila.  
 
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja 
občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov. 
 
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali 
posamični akt. 
 
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta. 

 
97.  člen 

Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 
večino glasov vseh članov občinskega sveta. 
 
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan s poslovnikom za sprejem 
odloka. 

    
98. člen 

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov, 
se podrobneje uredi organizacija in način dela občinskega sveta in delovnih teles 
občinskega sveta pri izvrševanju nalog iz pristojnosti občinskega sveta, 
zagotavljanje javnosti dela občinskega sveta, uresničevanje pravic in dolžnosti 
članov občinskega sveta, postopki sprejemanja občinskih splošnih aktov  in 
proračuna, sodelovanje občanov pri pripravi predlogov predpisov, volitve in 
imenovanja in druge zadeve, pomembne za delo občinskega sveta.   

 
             99.  člen 

Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja 
organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja pravne 
osebe javne prava, izvajalce občinskih javnih služb, in ureja druge zadeve, če je 
tako določeno z zakonom.. 
 
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako 
določeno z zakonom. 
 
 
 

                    100. člen 
Z odredbo uredi občina  določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja 
način ravnanja v takih razmerah. 

 
      101. člen 

S pravilnikom se podrobneje uredi izvrševanje določb statuta ali odloka.  
                                   

        102. člen 
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Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave 
pri izvrševanju določb statuta ali odloka. 

 
   103. člen 

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu občin 
in pričnejo veljati 15 (petnajsti) dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. 
 
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski  svet. 
 
 

2. Posamični akti občine 
 

104. člen 
Posamični akti občine so odločbe in sklepi. 
 
S posamičnimi akti, sklepom ali odločbo, odloča občina o upravnih stvareh iz 
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti. 

 
105. člen 

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske  uprave v 
upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere 
z zakonom drugače določeno. 
 
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene 
državne pristojnosti odloča državni organ, ki ga določi zakon. 
 
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem 
sporu pristojno sodišče. 

 
 

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH  
SKUPNOSTI 

 
106. člen 

Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti 
predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine. 

 
107. člen 

Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti  in zakonitosti 
predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine. 
 
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, 
če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in 
zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina 
posega v njeno pristojnost. 

 
 
 

108. člen 
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in 
ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko 
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sproži tudi če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti 
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.  
 
Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da je občina obveščena o 
vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi 
predpisov občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega 
postopka v osmih dneh. 
 

109.  člen 
 
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski 
intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih, oziroma, če so z že izdanimi akti 
prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.  

 
110. člen 

Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede 
pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi 
oblikuje občinski  svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru. 
 

 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
111. člen 

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Občine Sveta Ana, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/2010  in 107/2010, ter MUV št. 6/2014). 
 

112. člen 
 

Ta statut začne veljati 15 (petnajsti) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
 
 
 
 
Številka: 00703-1/2019 
Sveta Ana v Slov. gor.,………………… 
 

           
OBČINA SVETA ANA 
                     Župan 

Silvo Slaček 
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OBRAZLOŽITEV 
 

Občina Sveta Ana ima veljaven Statut občine iz leta 2010 in z dopolnitvami istega 
leta ter nato še leta 2014.  
 
Služba za lokalno samoupravo je pri obisku in pregledu aktov občine ugotovila 
določena neskladja z veljavno zakonodajo ter predlagala, da se le-ta uredijo.  
 
Zaradi boljše preglednosti smo pripravili nov predlog Statuta, ki se sprejema v dveh 
fazah in po opravljeni javni obravnavi.  
Javna obravnava je trajala od 24. januarja do konca februarja. Na pripravljen 
predlog pripomb in drugih predlogov nismo prejeli. Statut bo predhodno 
obravnavala še Statutarno- pravna komisija. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlog Statuta, kot je pripravljen. 
Statut se sprejema z dvotretinjsko večino vseh članov.  
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                6                                                                                                                                                                                                   

OBČINA SVETA ANA                              
    Občinski svet 
 

Številka:  00704-1/2019 
Datum: 14. 3. 2019 

 
 
 
 
 
 

 
PREDLOG 

 
POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE SVETA ANA 
 

- druga obravnava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18) Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme predlog Poslovnika 
občinskega sveta Občine Sveta Ana,  kot je predložen.  
 
 

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r07&p_predpis=ZAKO5247
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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Predlog  
 
 
Na podlagi 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Uradni list Republike Slovenije 13/99 
in 107/10 in MUV, št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana, na svoji … redni 
seji dne, ……………………… 2019 sprejel  
 

 
 P O S L O V N I K 

 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 
1. člen 

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljevanju: 
svet) ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov občinskega sveta (v 
nadaljevanju: člani). 

V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

 
2. člen 

Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih 
teles občinskega sveta in njihovih članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu 
s tem poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s 
poslovniki delovnih teles. 

 
3. člen 

Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku. 
 

4. člen 
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.  
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja 

osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z 
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali 
zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost. 

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela občinskega 
sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.  
  

5. člen 
Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah. 
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto. 
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne 

omejitve, ki veljajo za redne seje 
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso 

izpolnjeni pogoji za sklic redne ali izredne seje. 
Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih 

priložnostih. 
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6. člen 
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta pa predsednik 

delovnega telesa. 
 

7. člen 
Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine ali odlokom, v 

katerega notranjem krogu je ime občinskega organa “ OBČINSKI SVET”. 
Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in  aktih o drugih 

odločitvah ter na dopisih. 
 Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta. 
 Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo sprejemna pisarna. 

 
 

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA 
 

8. člen. 
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica 

mandatov članov sveta. 
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po izvolitvi članov, vendar 

ne kasneje kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče 
predsednik volilne komisije. 

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so 
bili izvoljeni svetniki. 

Obvezni dnevni red konstitutivne seje je: 
- poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana, 
- potrditev mandatov članom občinskega sveta 
- potrditev mandata županu 
- zahvala prejšnjemu županu (če pride do spremembe) 
- slovesna prisega novega župana in nagovor 
- imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja. 
 

9. člen 
Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član sveta, 

ki ga na predlog najstarejšega svetnika določi občinski svet.  

Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje tričlansko mandatno 
komisijo. Člane komisije lahko predlaga vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po 
vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije.  O preostalih 
predlogih svet ne odloča. 

Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi volilne komisije 
pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane občinskega sveta, predlaga 
občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega 
sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev  mandatov za člane. 

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi 
župana predlaga občinskemu svetu tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih 
kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur. 
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10. člen 
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije 

potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti 
morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list. 

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,  o vsakem spornem 
mandatu pa odloča posebej. 

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi 
svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o 
pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste. 

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi 
poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za 
župana, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list. 
 

11. člen 
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat 

novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi župan, mandat dotedanjim članom 
občinskega sveta in županu pa preneha. 

Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat, preneha članstvo v stalnih 
in občasnih delovnih telesih občinskega sveta. 

 
12. člen 

Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija 
mora do prve naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih in delovnih 
telesih ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih članov. 

 
 

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 

1. Splošne določbe 
 

13. člen 
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene z zakonom, statutom 

občine in tem poslovnikom. 
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej in 

sodelovati pri delu občinskega sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani 
občinskega sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico 
sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja. 

Član občinskega sveta ima pravico: 
- predlagati občinskemu svetu  v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna, 
zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, 
da jih sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo vprašanj iz 
njegove  pristojnosti; 
- glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev 
občinskega sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje) teh predlogov; 
- sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občinskega sveta ; 
- predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega 
sveta in  organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v 
skladu z zakonom svoje   predstavnike. 
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Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot 
osebni podatki,  državne, uradne in poslovne skrivnosti  opredeljene z zakonom, 
drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih 
sredstev, za katere zve pri svojem delu. 

Član občinskega sveta ima pravico do sejnine v zvezi z opravljanjem funkcije 
ter v skladu z zakonom in posebnim aktom občinskega sveta.  

 
14. člen 

Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega sveta izvoljeni z 
istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo 
posameznemu svetniku. 

 
2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  

           
15. člen 

Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih 
organov in občinske  uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom 
v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.   

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov 
občinskega sveta  in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če  član občinskega sveta 
to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti  oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni 
obliki. 

Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku občine postaviti vprašanje 
ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih 
ukrepov iz njune pristojnosti. 

 
16. člen 

Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno. 
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za 

vprašanja in pobude članov. 
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova 

vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni 
podžupan  oziroma član občinskega sveta na to opozori in   člana občinskega sveta 
pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni. 

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute, obrazložitev 
pobude pa ne več kot 5 minut. 

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega 
je naslovljeno.  

Pri obravnavi vprašanj in pobud  morata biti na seji obvezno prisotna župan in 
direktor občinske uprave. Če sta župan ali direktor občinske uprave zadržana, določita, 
kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.  

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana do začetka 
seje ter na ustna vprašanja dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega 
sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma 
proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave oziroma njun namestnik odgovori 
na naslednji seji. 

Župan ali direktor občinske uprave oziroma njun namestnik lahko na 
posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno morata odgovoriti tudi na 
vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj.  Pisni odgovor mora biti 
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posredovan vsem članom občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji 
redni seji. 

 
17. člen 

Če član občinskega sveta ni zadovoljen  z odgovorom na svoje vprašanje 
oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko 
predlaga občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči svet z 
glasovanjem.  
Če svet odloči, da bo o zadevi  razpravljal, mora župan uvrstiti to vprašanje na dnevni 
red prve naslednje redne seje. 
 

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene odsotnosti s sej sveta in 
delovnih teles 

 
19. člen 

Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, 
katerih član je. 

Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o 
tem in o razlogih za to obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa 
najpozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti 
župana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti  do začetka seje, 
mora to opraviti takoj, ko je to mogoče. 

 Članu sveta, ki se  neupravičeno ne udeleži redne seje občinskega sveta, ne 
pripada sejnina.  

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej 
delovnega telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga 
občinskemu svetu njegovo razrešitev.   
 
 

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA 
 

20. člen 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in 

dolžnosti občine. 
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa na podlagi ustave in 

zakona statut občine. 
 
   

V. SEJE SVETA 
 

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji 
 

21. člen 
Občinski svet dela in odloča na sejah. 
Seje sveta sklicuje župan.  
Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po sklepu sveta in na predlog  

drugih predlagateljev določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati  najmanj štirikrat 
letno. 
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22. člen 
Vabilo za  redno sejo občinskega sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje 

članom najkasneje sedem dni pred dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se  
pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. 

Gradivo za posamezno točko dnevnega reda pripravi občinska uprava. 
Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu, direktorju občinske uprave 

in predstavnikom medije ter se objavi na spletni strani občine.  
 

23. člen 
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih 

zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. 
Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na predlog delovnega telesa 

sveta ali na zahtevo najmanj četrtine članov sveta ali na lastno pobudo. 
V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za 

njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih 
naj občinski svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v  roku sedem  dni od predložitve  
pisnega obrazloženega predloga oziroma zahteve za sklic s priloženim ustreznim 
gradivom, jo lahko skliče tisti upravičeni predlagatelj,  ki je sklic zahteval. V tem primeru 
lahko predlagatelj sejo tudi vodi. 

Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom mora biti vročeno članom 
občinskega sveta najkasneje tri dni pred sejo.  

Če  razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja občinskega sveta skliče v 
skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje 
lahko udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red  seje predlaga  na  sami  seji, na 
sami  seji  pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo za sejo. Občinski svet pred 
sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov 
za sklic. Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče 
nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom. 
 

24. člen 
 Dopisna seja se opravi, kadar ni pogojev za sklic redne ali izredne seje sveta. 
Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve, 
ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisno sejo občinskega 
sveta lahko skliče le župan, kadar je potrebno sprejeti neko odločitev ali zavzeti 
določeno stališče in bi bilo sklicevanje redne seje časovno neizvedljivo. 
 Dopisna seja se izvede na podlagi v fizični ali elektronski obliki vročenega vabila 
s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, ter z osebnim 
telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti ali preko SMS sporočil. 
Sklic dopisne seje mora vsebovati točen datum izvedbe dopisne seje in čas trajanja 
seje oziroma čas, do katerega mora biti seja zaključena. Prejemnike se na dopisno 
sejo dodatno opozori preko SMS sporočil. 
 Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od 
katerih jih je prejem potrdila več kot polovica. Šteje se, da so prejem potrdili člani, ki 
so glasovali. 
 Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep 
glasovala večina svetnikov, ki so do roka oddali svoj glas. Če predlog sklepa ni sprejet, 
se opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta. 
 O dopisni seji odgovorna oseba občinske uprave napiše zapisnik, ki se ga 
posreduje članom sveta v potrditev na prvi naslednji redni seji sveta. 
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25. člen 

Na seje sveta se vabijo  poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih 
določi župan oziroma  direktor občinske uprave. 

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede na dnevni red seje   
potrebna. 
   

26. člen 
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi župan. 
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic 

seje sveta. 
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le točke, za katere 

obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom. 
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo 

obravnavo. 
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje. 
Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo 

predloženo gradivo oziroma h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča 
župan, kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta poslovnik. 

 
27. člen 

Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega 
sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: 
predsedujoči). 

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči  ne more voditi že 
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi  najstarejši član 
občinskega sveta. 

 
28. člen 

Seje občinskega sveta so javne. 
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev 

javnega obveščanja na  sejah občinskega sveta. 
Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se povabi na sejo z osebnim 

vabilom, ki mu je priloženo gradivo za sejo.  
Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v gradiva, ki so predložena 

članom občinskega sveta za to sejo.  
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja 

občinskega sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo občinskega sveta 
ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane 
občinskega sveta. Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega 
obveščanja moti delo občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po 
opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga odstrani iz prostora. 

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti 
ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva 
osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z 
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali 
zasebno pravne osebe, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost. 

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako točko dnevnega reda 
obravnaval brez navzočnosti javnosti, odloči, kdo je lahko poleg  župana, 
predsedujočega in članov občinskega sveta navzoč na seji. 
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2. Potek seje 

 
  29. člen      

Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov občinskega sveta  
mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti. 

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o 
tem, kdo je povabljen na sejo. 

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in 
drugimi vprašanji. 

 
30. člen 

Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje. 
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, 

da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb 
ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet. 

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, 
lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami. 

 
31. člen 

Svet na začetku seje določi dnevni red. 
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne 

zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato  
o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek. 

Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave in glasovanja 
umaknejo z dnevnega reda. 

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi  nastali 
po sklicu seje in če je bilo članom občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za 
uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja 
in glasuje. 

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega 
reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. 

 
32. člen 

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem (sprejetem) 
vrstnem redu. 

Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega 
reda. 

 
33. člen 

Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, 
ki jo določi  župan  oziroma  predlagatelj,  kadar to ni župan,  dopolnilno obrazložitev. 
Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem poslovnikom 
drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati dopolnilno 
obrazložitev. 

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega pooblaščeni podžupan 
oziroma direktor občinske uprave mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo 
predsednik delovnega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev 
županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ  po 
deset minut. 
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Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se 
priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko traja največ sedem minut. 
Svet lahko sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj 
časa, vendar ne več kot petnajst  minut. 

Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, vsak razpravljalec ima 
pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljalca (replika), kolikor se ta razprava 
nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava napačno razumljena 
ali napačno interpretirana. Predsedujoči mu da besedo takoj, ko jo zahteva. Replika 
se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot tri minute. Replika 
na repliko ni dovoljena, razen če predsedujoči oceni, da so bile navedbe v repliki 
netočne. 

Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi 
še kdo razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri minute. 
 

34. člen 
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem 

teče razprava, h kateri je predsedujoči pozval.  
Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za razpravo, ga 

predsedujoči opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma 
nadaljuje z  razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede 
lahko Razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči svet brez razprave. 

 
35. člen 

Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega 
reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. 

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. 
Če  član ni zadovoljen s pojasnilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave. 

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil navedbo, ki po 
njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem 
pojasnilu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član omejiti 
na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot pet minut. 

 
36. člen 

Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o 
posamezni točki dnevnega reda.  Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge 
za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in  nadaljuje 
po predložitvi teh predlogov. 
 Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če je to potrebno zaradi 
odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, 
pridobitve dodatnih  strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj 
se bo seja nadaljevala.  Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni več 
sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko 
tako sklene svet. Če je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, 
sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.  

 
37. člen 

Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma najprej ob 16.uri in morajo biti 
načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri ure. Predsedujoči odredi deset  
minutni odmor  vsaj po dveh urah neprekinjenega dela.  
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Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog posameznega  ali 
skupine članov občinskega sveta, župana  ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi 
priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov 
oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja največ trideset minut, 
odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat. 

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz 
prejšnjega odstavka, odloči občinski svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja 
prekine in nadaljuje drugič. 

 
38. člen 

Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za 
odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje 
o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno ni 
uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda. 

 Ko so  vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet konča sejo. 
 

3. Vzdrževanje reda na seji 
 

39. člen 
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu 

predsedujoči ne da besede. 
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko 

opomni na red ali mu seže v besedo le predsedujoči. 
 

40. člen 
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe: 
- opomin, 
- odvzem besede, 
- odstranitev s seje ali z dela seje. 
 

41. člen 
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če govori, čeprav ni dobil 

besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak drug način krši red na seji. 
Odvzem besede se lahko izreče  govorniku, če s svojim govorom na seji krši 

red in določbe tega poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje 
red in določbe tega poslovnika. 
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu občinskega sveta oziroma 
govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča 
delo sveta. 

Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s 
seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja. 

 
42. člen 

Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, v katerem je 
seja, vsak drug udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča 
nemoten potek seje. 

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci. 
 

43. člen 
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Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta,  jo  
prekine. 

 
4. Odločanje 

 
44. člen 

Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta. 
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na 

začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi. 
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov občinskega sveta v sejni 

sobi (dvorani). 
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno 

odloča, če je pri točki navzočih najmanj dve tretjini vseh članov občinskega sveta. 
 

45. člen 
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, 

razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je 
večina opredeljenih navzočih članov izrekla "ZA" njen sprejem. 

 
46. člen 

Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. 
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem  o 

posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali 
najmanj ena četrtina vseh članov sveta. 

 
47. člen 

Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. 
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen če ta poslovnik 

ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le 
enkrat in sme trajati največ dve minuti. 

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid 
glasovanja. 

 
48. člen 

Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo  "ZA" ali "PROTI" 
sprejemu predlagane odločitve.   

 
49.  člen 

Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim  izjavljanjem.  
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet tako odloči na predlog 

predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta.  
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu  prve črke 

njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi "ZA", "PROTI" ali "NE 
GLASUJEM”. 

 
 

50. člen 
Tajno se glasuje z glasovnicami.  
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi 

predsedujoči. Dva člana določi občinski svet na predlog predsedujočega. 
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Administrativno - tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor 
občinske uprave ali delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik. 

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je članov sveta. 
Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja občinski svet. Pred začetkom 
glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja. 

Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in sproti označi, kateri član 
je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem 
je zagotovljena tajnost glasovanja. 

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in praviloma opredelitev "ZA" 
in "PROTI". "ZA" je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, "PROTI" 
pa na levi.  Glasuje se tako, da se obkroži besedo "ZA" ali besedo "PROTI".  

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje. 
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, imena in priimke 

kandidatov, če jih je več po abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se 
tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za 
katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v 
skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati. 

Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno 
skrinjico. 

51. člen 
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.  
Ugotovitev izida glasovanja obsega: 
- število razdeljenih glasovnic, 
- število oddanih glasovnic, 
- število neveljavnih glasovnic, 
- število veljavnih glasovnic, 
- število glasov "ZA" in število glasov "PROTI", oziroma pri glasovanju o 

kandidatih 
  število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat, 
- ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano večino  ali da predlog ni 
  izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa katerih kandidat je imenovan. 
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi, ki 

so vodili glasovanje. Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja 
na seji sveta. 

 
52. člen 

Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi 
izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi. 

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja 
poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega. 
 

5. Zapisnik seje občinskega sveta 
 

53. člen 
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.  
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na 

seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili 
sprejeti. Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo 
oziroma obravnavano na seji. 
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Na   vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki 
prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih sej občinskega sveta. Vsak član občinskega 
sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči 
občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe. 

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo vodil, in direktor 
občinske uprave oziroma   pooblaščeni delavec občinske uprave, ki je vodil zapisnik. 

Po sprejemu se zapisnik objavi na krajevno običajen način.  Zapisnik nejavne 
seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje občinskega sveta, 
se ne prilaga v gradivo za redno sejo občinskega sveta in ne objavlja. Člane 
občinskega sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči. 

 
54. člen 

Seja občinskega sveta se zvočno snema. Magnetogram se hrani, dokler ni potrjen 
zapisnik seje. Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje 
predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih 
občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.  

Vsakdo lahko zaprosi, da se del magnetograma, ki vsebuje informacijo javnega 
značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri 
poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži 
ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zadevi odloči v skladu z 
zakonom.  

Brez soglasja občinskega sveta ne sme nihče zvočno ali slikovno snemati občinsko 
sejo, razen v primerih, določenih s tem poslovnikom.  

 
55. člen 

Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne narave, določi občinski 
svet na podlagi zakona s posebnim aktom. 

Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega sveta, zapisniki sej  ter 
vse gradivo občinskega sveta in njegovih delovnih teles se hrani v arhivu občinske 
uprave.  

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradiva izda natančnejša navodila 
župan v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko 
gradivo. 

 
6. Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet 

 
56. člen 

Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za delovna telesa 
občinskega sveta zagotavlja direktor občinske uprave z zaposlenimi v občinski upravi.  

Direktor občinske uprave  določi delavca v občinski upravi, ki pomaga pri 
pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila potrebna za nemoteno delo 
občinskega sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest 
v občinski upravi določeno posebno delovno mesto. 

Za   zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta skrbi direktor 
občinske uprave. Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnikov   pooblasti 
druge delavce občinske uprave. 

 
7. Delovna telesa občinskega sveta 

 
57. člen 
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Občinski svet lahko ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja 
delovna telesa. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega 
področja v skladu s  tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz 
pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.                  
 Komisije in odbori občinskega sveta  lahko predlagajo občinskemu svetu v 
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega 
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, 
da jih sprejme občinski svet na predlog župana. 

 
58. člen 

Stalni delovni telesi občinskega sveta, ustanovljeni s statutom občine sta: 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
- Statutarno pravna komisija 

 
59. člen 

Statutarno pravna komisija občinskega sveta ima tri člane. 
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in 

njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet 
sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede 
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede 
medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine. 

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve 
statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih 
aktov občine. 

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva 
predsedujoči občinskega sveta, statutarno pravna komisija   razlaga poslovnik 
občinskega sveta. 

 
60. člen 

Občinski svet lahko ustanovi tudi druga stalna delovna telesa z odlokom, v katerem 
se uredi njihova organizacija delovno področje in določijo naloge. 

 
61. člen 

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi 
naloge delovnega telesa in število članov  ter opravi imenovanje. 

 
62. člen 

Člane  odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih članov in  največ polovico 
članov izmed drugih občanov, če ta poslovnik ne določa drugače.   

Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov. 
Prvo sejo odbora skliče župan. 
Nezdružljivost  članov delovnih teles občinskega sveta je opredeljena v zakonu. 

 
63. člen 

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora 
občinskega sveta ali odbor v celoti na predlog najmanj četrtine  članov občinskega 
sveta. Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta. 
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64. člen 
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo 

delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in 
predloge v občinskem svetu. 

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu 
občinskega sveta,  na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo  župana. 

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa 
najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih. 

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje 
odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov in je med navzočimi člani večina 
tistih, ki so člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve - mnenja, 
stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov. 

Glasovanje v delovnem telesu je javno.   
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se 

nanašajo na delo občinskega  sveta. 
 

65. člen 
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci, ki so 

sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi 
predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in 
skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko. 

 
 

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA 
 
 

1. Splošne določbe 
 

66. člen 
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in statutom 

naslednje akte: 
- poslovnik o delu občinskega sveta, 
- proračun občine in zaključni račun, 
- planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte, 
- odloke, 
- odredbe, 
- pravilnike, 
- navodila, 
- sklepe. 
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage 

določb statuta občine in drugih splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z 
zakonom ali statutom občine. 

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in statutom občine. 
 

67. člen 
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem  proračun občine in  zaključni 

račun proračuna, odloke ter  druge splošne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu 
določeno, da jih predlaga župan. 

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko 
predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, 
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razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v 
zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.  

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva od občinskega sveta 
izdajo ali razveljavitev splošnega akta. 

 
68. člen 

Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan. 
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v arhivu občinske uprave. 
 

69. člen 
Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občanov ter 

strokovne in druge javnosti iz območja občine v pripravo splošnih aktov občine, je 
potrebno predloge splošnih aktov objaviti na spletni strani občine najpozneje 7 dni pred 
dnem, določenim za sejo sveta, na kateri se bo akt obravnaval.  

Zainteresirani iz prejšnjega odstavka tega člena lahko najkasneje v 5 dneh od objave 
predlogov splošnih aktov, ki se sprejemajo na eni seji, županu podajo pisne pripombe 
in predloge na predlog splošnega akta. Predlagatelj predloga splošnega akta, ki se 
sprejema na eni seji, se na seji sveta opredeli do pravočasno vloženih pripomb in 
predlogov.  

Zainteresirani iz prvega odstavka tega člena lahko na predlog splošnih aktov, ki se 
sprejemajo na dveh sejah, do začetka seje, na kateri se opravi prva obravnava, županu 
podajo pisne pripombe in predloge. Predlagatelj predloga splošnega akta, ki se 
sprejema na dveh sejah, se v gradivu za drugo obravnavo predloga splošnega akta 
pisno opredeli do pravočasno vloženih pripomb in predlogov.  

Pravočasno prispele pisne pripombe in predloge iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena župan pošlje predlagatelju splošnega akta, če to ni župan.  

Za sodelovanje javnosti pri obravnavi proračuna občine, rebalansa proračuna 
občine, sprememb proračuna občine in zaključnega računa proračuna občine ter 
prostorskih aktov in drugih planov razvoja občine, se uporabljajo določila tega 
poslovnika, ki urejajo postopek sprejema teh aktov.  

Določila tega člena se ne uporabljajo pri pripravi splošnih aktov za obravnavo na 
izredni seji in pri pripravi splošnih aktov, s katerim se predlaga razširitev dnevnega 
reda seje.  

 
2. Postopek za sprejem odloka 

 
70. člen 

Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in 
obrazložitev. 

Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka 
ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka. 

Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član občinskega 
sveta, pošlje predlog odloka županu ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, 
ki je pooblaščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: 
predsedujoči). 

 
71. člen 

Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah 
predloga odloka na sejah občinskega sveta. 
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Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah občinskega 
sveta, tudi kadar on ni predlagatelj. 

 
72. člen 

Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka članom občinskega sveta 
in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni pred dnem, določenim za 
sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka. 

Občinski  svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah. 
 

73. člen 
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem 

odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka. 
Če občinski  svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne. 
Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina opredeljenih  članov občinskega 

sveta. 
Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka dopolni predlog odloka na 

podlagi stališč in sklepov, ki so bili sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka. 
 

74. člen 
V drugi obravnavi razpravlja občinski  svet po vrstnem redu o vsakem členu 

predloga odloka. Ko občinski svet konča razpravo o posameznem členu predloga 
odloka, glasuje o predlogu odloka v celoti. 

Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po končani prvi ali drugi 
obravnavi. O predlogu umika odloči občinski  svet. 

Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi 
besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi 
obravnavi, lahko občinski  svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na 
isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita. 

 
75. člen 

V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in 
dopolnitve člani občinskega sveta in predlagatelj z amandmaji. 

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka. 
Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta v pisni obliki z 

obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri 
bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji, 
na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina vseh članov občinskega sveta 
in predlagatelj odloka. 

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on ni predlagatelj  odloka. 
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali 

dopolniti amandma oziroma ga umakniti. 
 

76. člen 
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če zanje na seji občinskega 

sveta glasuje večina navzočih članov. 
O vsakem amandmaju se glasuje posebej. 
 

77. člen 
Statut občine in poslovnik o delu občinskega  sveta se sprejemata po enakem 

postopku, kot velja za sprejemanje odloka. 
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O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa drugače, odloča občinski  
svet na eni obravnavi. 
                                                       

78. člen 
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti 

vse postopke o predlaganih splošnih aktih občine. 
V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v novi sestavi  na predlog 

župana odloči, o katerih predlogih za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek 
nadaljeval, katere  začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval. 

Občinski svet lahko  nadaljuje obravnavo predloga splošnega akta oziroma 
obravnavo začne znova, če je predlagatelj župan, ki je na volitvah znova pridobil 
mandat (isti predlagatelj). Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se predlog ne 
obravnava. 
 

3. Hitri postopek za sprejem odlokov 
 

79. člen 
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali  naravne nesreče, lahko občinski 

svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet 
tudi obvezne razlage določb splošnih aktov občine. 

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti 
seji. 

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na sami seji vse do konca 
obravnave predloga odloka. 

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlagatelj odloka. 
O uporabi hitrega postopka odloči občinski  svet na začetku seje pri določanju 

dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka. 
Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, 

se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za prvo obravnavo predloga odloka. 
Pri  hitrem  postopku  ne veljajo roki, ki  so določeni  za  posamezna opravila v 

rednem postopku sprejemanja odloka. 
 

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov 
 

80. člen 
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji 

opravil obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem 
postopku, če gre za: 

- za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov, 
- prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih                     posameznih 

določb v skladu z zakonom, 
- uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom, drugimi predpisi                         

državnega zbora in ministrstev ali odloki občinskega sveta, 
- spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali 

drugih pristojnih organov. 
          

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k členom sprememb in dopolnitev 
odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka. 

Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje 
najmanj ena tretjina navzočih članov občinskega sveta. 
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Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega sveta predlaga, da 
občinski svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena in da se druga 
obravnava opravi po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po vložitvi 
predloga. 

 
81.  člen 

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki 
ga določi statut občine in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače 
določeno. 

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski  
svet. 
 

5. Postopek za sprejem proračuna 
 

                                              82. člen 
 

Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 
dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.  

Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi 
sestavinami, ki jih določa zakon ter sklic seje, na kateri bo občinski svet opravil splošno 
razpravo o predlogu proračuna občine.  

Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog proračuna občine.  
Predstavitev občinskega proračuna obsega:  
– temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,  
– opis načrtovanih politik občine,  
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa 

financiranja v prihodnjih dveh letih,  
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega 

uporabnika v prihodnjih dveh letih,  
– predstavitev načrta razvojnih programov,  
– predstavitev načrta dobav in načrta delovnih mest.  
Predstavitev ni časovno omejena. Župan lahko določi, da posamezne dele 

proračuna predstavijo zaposleni v občinski upravi  
 
                                                 83. člen 
 

Na seji občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna in sprejme sklep, 
da se da predlog proračuna v javno razpravo ter določi rok, do katerega lahko vsi 
zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje 
pripombe. Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni.  

V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna vsaj na 
sedežu občine oziroma drugih prostorih, ki jih določi občinski svet.  
 

84. člen  
Če občinski svet ne sprejme sklepa, da se predlog proračuna da v javno razpravo, 

mora župan v roku sedem dni predložiti občinskemu svetu nov predlog proračuna in 
sklicati sejo občinskega sveta. Na tej seji se ponovno opravi splošna razprava brez 
predstavitve župana. Župan uvodoma na seji samo pojasni, v čem so bistvene 
spremembe novega predloga glede na prvotno predlagani predlog.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2179/poslovnik-obcinskega-sveta-obcine-podcetrtek-uradno-precisceno-besedilo/#83. člen
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Če tudi po tej obravnavi občinski svet ne sprejme sklepa, da se da predlog proračuna 
v javno razpravo, župan posreduje skupaj s stališči, ki jih je sprejel občinski svet, 
predlog proračuna v javno razpravo.  

Sklep o tem, da je proračun v javni razpravi, se objavi na krajevno običajen način.  
 

85. člen  
V času javne razprave predlog proračuna obravnavajo delovna telesa občinskega 

sveta ter zainteresirana javnost.  
Pripombe in predlogi se posredujejo županu.  
Pripombe in predloge pa lahko posredujejo županu tudi posamezniki.  

 

86. člen 
V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo pripravi župan predlog 

proračuna občine za drugo obravnavo ter ga posreduje vsem članom občinskega sveta 
skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog proračuna.  

Na vabilu za sklic seje mora biti pojasnjeno, do katerega roka je možno vlagati 
amandmaje na predlog proračuna.  

Člani občinskega sveta lahko vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred 
sejo občinskega sveta.  

 

87. člen  
V uvodni obrazložitvi predloga proračuna za drugo obravnavo župan pojasni, katere 

pripombe iz javne razprave je sprejel, pojasni, katere je vključil v predlog proračuna za 
drugo obravnavo in katere ni upošteval, ter utemeljitve, zakaj jih ni upošteval.  

Z utemeljitvami, zakaj določenih pripomb iz javne razprave ni sprejel, mora župan 
pisno seznaniti tudi vlagatelje, če niso člani občinskega sveta.  

Nadalje župan pojasni, katere amandmaje je sprejel in katere je možno upoštevati.  
Župan lahko na seji vloži svoje amandmaje.  
 

89. člen 
Po obrazložitvi župana lahko predlagatelji umaknejo svoj predlog in se morajo o tem 

izjasniti. Če predlagatelj amandmaja ne umakne, se izvede razprava po amandmajih.  
Glasovanje se izvede po vsakem amandmaju posebej.  
Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja. Predlagatelj 

amandmaja mora navesti natančno, iz katere postavke proračuna se zagotovijo 
sredstva in za kaj se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo 
proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz razprave in odločanja.  

Najprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan, nato pa o amandmajih, ki so 
jih vložili drugi predlagatelji.  

 
90. člen 

Če župan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v sredstva, ki jih občina mora 
zagotoviti v skladu z ustavo in zakonom, v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti po 
sklenjenih pogodbah ali sodnih in drugih odločbah ali da bi sprejeti amandmaji imeli 
škodljive posledice za izvajanje določenih dejavnosti, lahko prekine sejo in zahteva, 
da strokovna služba prouči nastalo situacijo in določi rok, v katerem se pripravi predlog 
za uskladitev.  

Ko je predlog uskladitve pripravljen, ga župan obrazloži.  
Če predloga obrazložitve ni mogoče pripraviti na isti seji, župan določi rok, ko se bo 

nadaljevala seja.  
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2179/poslovnik-obcinskega-sveta-obcine-podcetrtek-uradno-precisceno-besedilo/#85. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2179/poslovnik-obcinskega-sveta-obcine-podcetrtek-uradno-precisceno-besedilo/#85. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2179/poslovnik-obcinskega-sveta-obcine-podcetrtek-uradno-precisceno-besedilo/#86. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2179/poslovnik-obcinskega-sveta-obcine-podcetrtek-uradno-precisceno-besedilo/#86. člen


 

65 
 

Občinski svet najprej glasuje o predlogu uskladitve in če je predlog sprejet, glasuje 
občinski svet o proračunu v celoti.  

Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun ni sprejet.  
 

91. člen  
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov 

predlog proračuna.  
Nov predlog proračuna obravnava občinski svet in o njem odloča po določbah tega 

poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.  
 

92. člen  
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan 

sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet 
proračun občine se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom 
občinskega sveta. Sklep o začasnem financiranju obravnava občinski svet po 
določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek.  
 

93. člen  
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.  
Rebalans proračuna občine sprejme občinski svet po določbah tega poslovnika, ki 

veljajo za hitri postopek.  
 

6. Postopek za sprejem obvezne razlage  
 

94. člen 
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo za obvezno razlago 

določb občinskih splošnih aktov. 
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko 

člena ter razloge za obvezno razlago. 
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno-pravna komisija, ki 

lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega 
akta, župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, 
pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži občinskemu svetu v postopek. 

Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je s tem poslovnikom 
določen za sprejem odloka po rednem postopku. 

 
7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila 

 
95. člen 

Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in 
dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu 
predloži spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu  kot nov 
splošni akt. 

Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki ga ta poslovnik določa 
za sprejem odloka. 

 
 

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA 
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96.  člen 
 Imenovanje  funkcionarjev oziroma članov organov, ki jih po zakonu ali statutu 
občine imenuje občinski svet, se opravijo po določilih tega poslovnika. 
 Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah tega 
poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje. 

 
97. člen 

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na 
glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi 
glasovati. 

Če se glasuje za ali proti   listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici 
obkroži beseda "ZA" ali "PROTI". 

Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov občinskega sveta in je zanj 
glasovala večina tistih članov, ki so glasovali. 
 

98. člen 
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče od predlaganih 

kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri 
drugem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju 
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje 
oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno 
glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom. 

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici 
navedejo po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov. 

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu 
glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju. 

 
99. člen 

Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi pri drugem glasovanju 
noben kandidat ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek 
glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur. 

 
 
 
 
 

1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta 
 

100.  člen 
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov za člane, ki 

jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede 

posamično imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko 
predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta. 

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov 
delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede 
manjkajočih članov delovnega telesa. 

 
2. Imenovanje podžupana  
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101. člen 
Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko razreši.  

3. Postopek za razrešitev 
 

102. člen 
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih  imenuje, po enakem 

postopku, kot je določen za  imenovanje. 
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih s 

statutom občine in tem poslovnikom. Če je komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je pristojna tudi 
predlagati njihovo razrešitev.  

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je določeno za njihovo 
imenovanje. 

 
4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih teles in drugih organov ter 

funkcionarjev občine 
 

103. člen 
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji  imajo pravico odstopiti. 

Občinskim funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine 
predčasno preneha mandat. 

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih organov in člani 
nadzornega odbora ter drugi   imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o 
odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za 
ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu novega 
kandidata. 

 
 

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM 
 

104. člen 
Župan predstavlja občinski svet, ga  sklicuje in vodi njegove seje.  
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri uresničevanju in 

opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo 
izvrševanje, skrbijo za medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih 
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih 
problemov.  

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, določi župan 
za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu, poročevalca izmed delavcev občinske 
uprave, lahko pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov 
sodelovali. 

 
105. člen 

Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Na vsaki redni seji sveta 
poroča župan, ali po njegovem pooblastilu podžupan  ali direktor občinske uprave, o 
opravljenih nalogah med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta. 
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V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej obrazložiti tiste sklepe, 
ki niso izvršeni in navesti razloge za neizvršitev sklepa. 

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu predlagati nov sklep, ki ga 
bo možno izvršiti. 

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov sveta. 
Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan svet sproti opozarjati na 

posledice nezakonitih odločitev in ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine. 
 

 
IX. JAVNOST DELA 

 
 

106. člen 
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je javno. 
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, s 

posredovanjem posebnih pisnih sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o 
sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega 
obveščanja na sejah organov občine ter na druge načine, ki jih določa statut in ta 
poslovnik. 

Župan  in direktor občinske uprave obveščata občane in sredstva javnega 
obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, župana in 
občinske uprave.  

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost. 
Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi sporočila in 

poročila o delu ter povzetki iz gradiv in odločitev sveta in drugih organov občine. 
 

107. člen 
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih občil ter 

za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta. 
Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo, 

predlogi aktov sveta, obvestila in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge 
informacije o delu občinskih organov. 

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne 
narave. 

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski  in drugi predpisi, 
ki urejajo to področje. 

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU 
 
 

108. člen 
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje občinskega sveta 

ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, 
ki jih določa statut in ta poslovnik. 

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve 
predlogov oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov 
občine. Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela občinskega 
sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi občinski svet, ko se sestane. 

 
 

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA 
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109. člen 
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe tega 

poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov. 
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov 

navzočih članov. 
 

110. člen 
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo 

občinskega   sveta  poslovnik   predsedujoči.  Če  se  predsedujoči  ne  more  odločiti, 
prekine obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarno-pravni komisiji, da do 
naslednje seje pripravi razlago posamezne določbe poslovnika. 

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-pravna komisija. 
Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala 

statutarno-pravna komisija, odloči svet. 
 
 

XI. KONČNA DOLOČBA 
 
 

111.  člen 
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 

112.  člen 
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Občinskega sveta 
Občine Sveta Ana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012. 
 
Številka: 00704-1/2019 
Sveta Ana v Slov. gor. 
 
 

OBČINA SVETA ANA 
Župan  

           Silvo Slaček 
OBRAZLOŽITEV 

 
Občina Sveta Ana ima veljaven Poslovnik občinskega sveta Občine Sveta Ana iz leta 
2010 in z dopolnitvami iz leta 2012.   
 
Služba za lokalno samoupravo je pri obisku in pregledu aktov občine ugotovila 
določena neskladja z veljavno zakonodajo ter predlagala, da se le-ta uredijo.  
 
Zaradi boljše preglednosti smo pripravili nov predlog poslovnika, ki se sprejema v dveh 
fazah in po opravljeni javni obravnavi.  
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlog poslovnika v prvi obravnavi, kot je 
pripravljen. 
 
Poslovnik bo obravnavala še Statutarno pravna komisija. 
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OBČINA SVETA ANA       7 
        Občinski svet 

 

 

 

Številka: 41009-01/2019 

Datum: 14.3.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 

 

PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 

PREDLOG SKLEPA: 

 

 

1. SKLEP: 
 

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

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

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

besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, /13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – 

ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 

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

svet Občine Sveta Ana na 3. redni seji, dne 21.3.2019 sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sveta 

Ana za leto 2018.
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1. UVOD 

 
Zaključni račun občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna) je akt občine, 
ki je pripravljen v skladu z 96. členom Zakona o javnih financah in upoštevaje strukturo poračuna za 
preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge 
izdatke občine. Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki 
vsebujejo vsebine, določene s 6. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in 
občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih 
in posrednih uporabnikov proračuna, predvsem pa: 
 

1. poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih 
uporabnikov;   

2. podatke iz bilance stanja in   
3. pojasnilo odstopanj.  

 
Podlaga za izdelavo prej naštetih računovodskih izkazov in za izvrševanje proračuna v letu 2018 je 

naslednja zakonodaja: 

 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 

110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 

14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 71/17 - 

ZIPRS1819), 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter  metodologije 

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

proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10; v nadaljevanju: Navodilo),  

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

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

84/16 in 75/17), 

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

nadaljevanju: ZR),   

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

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

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

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 

100/15 in 75/17), 

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

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

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 

in 100/15). 

Pri pripravi proračuna za leto 2018 smo izhajali iz ocen realizacije proračuna za preteklo leto tako na 

prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani. Upoštevana so bila izhodišča, ki nam jih je posredovalo 

Ministrstvo za finance za pripravo predlogov proračunov za leto 2018. 

Dne 19.8.2016 so bila izdana Navodila in izhodišča za pripravo proračuna Občine Sveta Ana za leti 

2017 in 2018, številka 410-3/2016-2. Podlaga za pripravo občinskih proračunov so bile Pomladanska 
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napoved gospodarskih gibanj 2016 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v 

nadaljevanju: UMAR), ki so predstavljene v nadaljevanju. Celotna publikacija dosegljiva na spletni 

povezavi:http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/Pomladanska_napoved_2

016/majska_2016_splet-18marec.pdf. 

V letu 2018 so bila pri pripravi rebalansa upoštevana izhodišča, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo 

za finance za pripravo predlogov proračunov. Podlaga za pripravo rebalansa proračuna so bila Jesenska 

napoved gospodarskih gibanj 2018-2021 (september 2018). 

 

Leta 2017 pospešena gospodarska rast se je 2018 nekoliko umirila. Rasti izvoza in investicij sta ostali 

visoki, rast zasebne potrošnje se je pospešila. Inflacija se je zmerno povišala. 

Tudi ob koncu leta 2018 se je nadaljevala razmeroma hitra rast števila delovno aktivnih, ki jo je, ob 

pomanjkanju delavcev, poganjalo vedno večje zaposlovanje tujih državljanov. Število registriranih 

brezposelnih se je nadalje zmanjševalo, a počasneje kot predhodna leta ob že nizki ravni brezposelnosti. 

Gospodarska rast se je glede na zadnje napovedi mednarodnih institucij v letu 2018 nekoliko upočasnila. 

 

Proračun Občine Sveta Ana za leto 2018 je bil sprejet na seji občinskega sveta dne 14.12.2016, objavljen 

pa je bil dne 15.12.2016 v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 27/2016. Na podlagi 29. člena Zakona 

o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 

79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 

11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12 in 46/13 - ZIPRS1314-A), 15. člena Statuta 

Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in 107/14, MUV št.6/14 ) je Občinski svet Občine Sveta 

Ana na 15. redni seji, dne 12. 9. 2017 sprejel Odlok o spremembi proračuna za leto 2018, na 18. redni 

seji dne 10.10.2018 je sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018 ter na 21. 

redni seji, dne 10. 10. 2018 sprejel drugi Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana leto 2018. Med 

letom pa so bile narejene tudi prerazporeditve sredstev med postavkami. 

Pri pripravi zaključnega poročila smo upoštevali predvsem navodila in pojasnila, ki jih je Ministrstvo 

za finance posredovalo v zvezi z evidentiranjem poslovnih dogodkov, poleg tega pa smo upoštevali tudi 

vse predpise, ki se nanašajo na finančno-materialno poslovanje proračunskih uporabnikov. 

 

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

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

računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan pripravil predlog 

Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018.  

 

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

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

njegovem sprejemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/Pomladanska_napoved_2016/majska_2016_splet-18marec.pdf
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/Pomladanska_napoved_2016/majska_2016_splet-18marec.pdf
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2. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA  

 

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

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

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

besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, /13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – 

ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 

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

Občinski svet Občine Sveta Ana na ____.redni seji, dne _______ sprejel  

 

ZAKLJUČNI RAČUN  

PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018 

 

1. člen 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018. 

 

2. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018 izkazuje: 

 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   

KONTO NAZIV ZNESEK V EUR 

   

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.526.986 

   

 Tekoči prihodki (70+71) 2.094.679 

70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.839.868 

700 Davki na dohodek in dobiček            1.678.651 

703 Davki na premoženje 82.301 

704 Domači davki na blago in storitve                78.916                   

706 Drugi davki 0 

   

71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)               254.811 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 49.267      
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711 Takse in pristojbine                   3.363  

712 Globe in denarne kazni 3.947      

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 64.585                     

714 Drugi nedavčni prihodki 133.649     

   

72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 116.240 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog                        0        

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  

 

116.240 

 

73 Prejete donacije (730+731) 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

   

74 Transferni prihodki (740+741) 316.068 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 170.055 

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU 146.013 

   

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.384.275 

   

40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 847.733 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 231.973 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.741 

402 Izdatki za blago in storitve                566.984     

403 Plačila domačih obresti 35  

409 Rezerve 10.000                          

   

41 Tekoči transferi  (410+411+412+413)                716.599 

410 Subvencije 0                        

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                519.263      

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 33.348     

413 Drugi tekoči domači transferi                163.987  

   

42 Investicijski odhodki (420) 790.355 
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420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 790.355 

   

43 Investicijski transferi (430) 29.588 

430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 10.409 

431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

 

19.179                         

   

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI 

            PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
142.712 

 

   

   

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

   

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 

   

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751) 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 

 

0 

   

 V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV  

0 

   

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441) 0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev 

 

0 

   

 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 

0 

   

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

    

 VII. ZADOLŽEVANJE 107.223 

   

50 Zadolževanje (500) 107.223 
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500 Domače zadolževanje 107.223 

   

 VIII. ODPLAČILO DOLGA  83.742 

   

55 Odplačilo dolga (550) 83.742 

   

550 Odplačilo domačega dolga 83.742 

   

 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

(I. +IV. +VII. –II.-V.-VIII.) 

     166.194 

 

   

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
 

23.481 

   

 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) 142.712 

   

 XII.  SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 

PRETEKLEGA LETA 

19.198 

 

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

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

zaključnega računa.  

4. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018 se objavi na spletni strni občine in v 

Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.   

 

 

Številka: 41009-01/2019 

Datum: _____________ 

 

 
        Silvo SLAČEK  

                            Župan  
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3. POSLOVNO POROČILO OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018 

 

3.1. PREDSTAVITEV OBČINE 

 
Prava oseba: Občina Sveta Ana 

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

Pošta: 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah 

Matična številka: 1332074000 

ID štev. za DDV:SI59385081 

Šifra uporabnika:76805 

Šifra dejavnosti: 84.110 

Dejavnost: Lokalna skupnost 

Velikost občine: 37,2 km 2 

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

Grb občine:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

E-naslov: obcina@sv-ana.si 

 

 

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

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

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

razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi 
Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in Lokavec. V občini je 727 gospodinjstev s 2.290 prebivalci. Prebivalstvo se pretežno preživlja s 

kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali prebivali so 

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

podjetništvo in različne obrti. 

 

mailto:obcina@sv-ana.si
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Slika 1: Zemljevid Občine Sveta Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. PREDSTAVITEV VODSTVA IN POMEMBNEJŠIH ORGANOV OBČINE SVETA 

ANA 

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

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

in zastopa občino in je odgovoren za izvrševanje proračuna. 

 

Na lokalnih volitvah oktobra 2018 so bili izvoljeni tudi člani 6. Občinskega sveta, ki šteje 9 članov in je 

najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Tako sedaj občinski svet 

sestavljajo naslednji svetniki: Breda Špindler, Bernarda Potočnik, Drago Ruhitel, Dušan Kokol, Viktor 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

delovnih področjih, ki so določeni v okviru odloka. 

Občinska uprava zagotavlja: 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 

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

drugih udeležencev v postopkih,  

- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi  in  

- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 

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

samostojna organizacijska enota ustanovljen režijski obrat za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih 

služb. 

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

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

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

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

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

disciplino; 

 izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji; 

 opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih 

skupinah v občini; 

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

 opravlja druge naloge po nalogu župana.  

Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega 
področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec je določeno s Pravilnikom o sistemizaciji 
delovnih mest v občinski upravi. Na dan 31.12.2018 je bilo zaposlenih 8 oseb. 

 

3.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 

 

00 -  OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

Za proračunskega uporabnika Občinsko volilno komisijo je bilo načrtovanih 12.000,00 EUR. 

Realiziranih odhodkov je bilo 98,0 % oz. 11.762,86 EUR. 

Doseženi cilj: 

- izvedba lokalnih volitev. 

 

 10 -  OBČINSKI SVET  

Za proračunskega uporabnika Občinski svet je bilo načrtovanih 6.400,00 EUR. Realiziranih odhodkov 

je bilo 83,7 % oz. 5.353,41 EUR, glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilj:  

- sprejem aktov občine. 

 

20 - NADZORNI ODBOR  

Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev 

in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Realizirani odhodki znašajo 691,71 EUR in predstavljajo 

46,1 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilj:  

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

poslovanju občine. 

 

30 - ŽUPAN  

Skupna višina realiziranih sredstev proračunskega uporabnika znaša  68.776,97 EUR, kar predstavlja 

97 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem 

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

stroški pri opravljanju funkcije župana, stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti, nadomestilo za 

nepoklicno opravljanje funkcije. Skupni stroški znotraj tega programa znašajo 59.528,56 EUR, kar 

predstavlja 96,7 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilji: 

- vodenje občine; 

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

vladne službe, druge občine…). 
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Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne finance 

Znotraj tega programa so evidentirane proračunske postavke nagrade odličnjakom in nagrade dijakom 

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

starejših občanov,…Skupni stroški znotraj tega programa znašajo 9.248,41 EUR, kar 99 % realizacijo 

glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilj: 

- izvedba protokolarnih dogodkov; 

- spodbujanje učenja mladih; 

- motiviranje občanov. 

-  

40 - OBČINSKA UPRAVA  

Realizacija znaša 2.207.545 EUR kar predstavlja 84,6 % glede na veljavni proračun.  

 

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

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

javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov. Realiziranih je bilo 9.330,97 EUR, kar predstavlja 93,8 % 

glede na veljavni proračun. 

 

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

ali zvez občin in drugih oblik povezovanja občin. Realiziranih je bilo 226.809,17 EUR odhodkov, kar 

predstavlja 87 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

 

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

oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Realiziranih 

odhodkov je bilo 22.140,49 EUR, kar predstavlja 73,8 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

 

Področje proračunske porabe: 08 Notranje zadeve in varnost 

Načrtovanih je bilo 524,00 EUR odhodkov, realizacija odhodkov je bila 121,63 EUR odhodkov.  

 

Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji 

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

sofinancirali. Javna dela so se izvajala v VDC Polž, Knjižnici Lenart in CSD Lenart. Gre za realizacijo 

v višini 4.511,90 EUR v 90,7 % glede na veljavni proračun. 

 

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

področju kmetijstva – splošne storitve v kmetijstvu, realizacija  v višini 0 EUR.  

 

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

celotnega prometa in infrastrukture. Program zajema tekoče vzdrževanje občinskih cest, modernizacijo 

in rekonstrukcijo cest, vzdrževanje javne razsvetljave in podobno. Sredstva  so bila porabljena v višini 

557.634,96 EUR, kar predstavlja 77,7 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilji: 

- izboljšanje cestne infrastrukture, 

- povečanje varnosti. 

 
Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo  zajema spodbujanje in razvoj malega gospodarstva, 

promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Realiziranih je bilo 51.998,62 EUR in predstavlja 55,9 

% realizacijo glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilj: 

- s sofinanciranjem turističnih prireditev vzpodbujati druženje ljudi in privabljati obiskovalce  

tudi od drugod; 

- promocija Občine Sveta Ana navzven. 
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Področje proračunske porabe: 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje 

stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na tem področju so bila načrtovana 

sredstva za področje zbiranja in ravnanja z odpadki ter izgradnja čistilne naprave s kanalizacijo za 

izboljšanje stanja okolja. Realizacija glede na veljavni proračun je 84 %, oziroma v višini 363.040,27 

EUR.  

Doseženi cilji: 

- ekološko osveščanje, 

- varovanje narave. 

 

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

programu je bilo realiziranih 77,7 % načrtovanih odhodkov glede na veljavni proračun in sicer v znesku 

148.715,43 EUR. 

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

primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva 

in druge programe na področju zdravstva.  

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

možnosti drugega obveznega zdravstvenega zavarovanja ter stroški mrliško pregledne službe. Višina 

porabljenih sredstev 37.286,87  EUR, kar predstavlja 96,6 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilj: 

- z zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti tudi tistim občanom nujno zdravstveno pomoč, ki niso 

zaposleni in nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja, kot določajo predpisi s 

področja zdravstvenega zavarovanja; 

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

 
Področje proračunske porabe: 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

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

financiranje knjižničarskih in kulturnih dejavnosti, sredstva za pomoč posebnim skupinam, ter sredstva 

za programe športa, sredstva za upravljanje in vzdrževanje športne dvorane Sveta Ana in zunanja igrišča. 

Realiziranih je 70.496,82 EUR odhodkov, kar predstavlja 87,5% realizacijo glede na veljavni proračun.  

Doseženi cilj:  

- ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine; 

- občanom čimbolj približati želeno literaturo in zagotovitev zakonsko določenih nalog občine na 

področju knjižničarstva; 

- z sofinanciranjem kulturnih  in športnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje 

ljudi; 

- izboljšanje infrastrukturnih objektov za izvedbo športne vadbe in rekreacije. 

 

Področje proračunske porabe: 19 Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega izobraževanja, ter vse druge oblike izobraževanja. Poraba je bila v višini 474.186,20 

EUR, kar predstavlja 96,4% realizacijo glede na veljavni proračun in sprejeti proračun.  

Doseženi cilji: 

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

otrok vsem zainteresiranim staršem. 

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

izvajanja predšolske vzgoje; 

- zagotovljeno nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa. 

 

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

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

prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 

Realizacija je bila v višini 231.037,09 EUR, kar predstavlja 96,5% realizacijo glede na veljavni 

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

dolgom na občinski ravni. Realizacija je 234,59 EUR in predstavlja stroške najema kratkoročnega 

kredita z obrestmi.  

 

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

posledic naravnih nesreč ter finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso 

bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Rezerva za naravne 

nesreče je bila porabljena v višini 10.000,00 EUR. 

O razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije odločili župan, splošna proračunska rezervacija 

je določena z Odlokom o proračunu. 

 
41- REŽIJSKI OBRAT 

Skupni obseg porabljenih sredstev proračunskega uporabnika znaša 90.144,69 EUR, kar predstavlja 

91,7% glede na veljavni proračun. 

 

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

ali zvez občin in drugih oblik povezovanja občin. Skupni obseg porabljenih sredstev 38.003,63 EUR, 

kar predstavlja 93,2% realizacijo glede na veljavni proračun. 

 

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

zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb 

preko javnih del. Sredstva so realizirana v višini 45.195,24 EUR in predstavlja 98,7% realizacijo glede 

na veljavni proračun. 

 

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

celotnega prometa in infrastrukture. Program zajema tekoče vzdrževanje občinskih cest v manjšem 

obsegu, ki jih izvaja režijski. Sredstva  so bila porabljena v višini 1.256,45 EUR, kar predstavlja 62,8% 

realizacijo glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilji: 

- izboljšanje cestne infrastrukture, 

- povečanje varnosti. 
 
Področje proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

Znotraj tega PU so stroški, ki se nanašajo na mrliško vežo in pokopališko dejavnost. Realizacija je 58,4% 

glede na veljavni proračun in znašajo odhodki 5.689,37 EUR. 

 

3.4. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga k Letnem poročilu za leto 2018, ki se odda 

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

OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU 

OZ. PRIMANJKLJAJU 

4.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 

4.1.1. Bilanca prihodkov in odhodkov 

 
7- PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 

Občina Sveta Ana v letu 2018 izkazuje 2.526.986,91 € prihodkov. Realizirani prihodki v letu 2018 so 

manjši od predvidenih prihodkov za 8,3 %. 
 
Graf 1: Realizacija prihodkov v letu 2018 

 

 

 

 Konti skupine 70 – davčni prihodki 
Davčni prihodki so realizirani v višini 1.839.867,81 € (2017: 1.722.657,39 €) in so presegli planirano 
vrednost, saj so bili realizirani v 100,3 %. Predstavljajo večji delež v realiziranih prihodkih leta 2018, 
in sicer 72,8 %. Najpomembnejši davčni vir je dohodnina (konto 7000)-odstopljeni vir občinam v okviru 
davkov na dohodek in dobiček – konto - 700, ki je bila v tem obdobju realizirana v višini 1.678.651,00 
€ (2017: 1.590.930,00 € ) in je enaka planirani (100,0 %). 

 
Med davki na premoženje – konto 703 – kateri so realizirani v višini 82.301,15 € sem uvrščamo  
naslednje prihodke;  nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je realizirano v višini 43.902,90 € 
(2017: 43.465,58 €) oziroma v višini 90,3 % planirane vrednosti. Nadomestilo je uvedeno z odlokom, 
odmerja (z odločbo), obračuna in pobira pa Finančna uprava RS na podlagi evidenc, ki jih ima občina. 
V tej skupini je tudi davek na premičnine, tj. davek od premoženja na posest plovnih vozil – konto 7031, 
ki je realiziran v višini 53,97 €, davek na dediščine in darila – konto 7032 in je realiziran v višini 
12.770,21 € in davek na promet nepremičnin in finančno premoženje – konto 7033 realiziran v višini 
21.269,67 €, ta priliv je odvisen od dejanskega obsega prometa nepremičnin, zato je prihodke iz tega 
naslova težko planirati vnaprej. Davki na premoženje skupaj predstavljajo 3,3 % vseh realiziranih 
prihodkov proračuna. 
 
 
 

1.839.867,81 €

254.811,06 €

116.240,00 € 316.068,04 
€

Realizacija prihodkov  2018

70 - Nedavčni prihodki 71 - Nedavčni prihodki 72 - Kapitalski prihodki 74- Transferni prihodki
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V skupino domači davki na blago in storitve – konto 704 – kateri so realizirani v višini 78.915,66 €, 

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

(realizacija v višini 647,46 €). Ta davek je uveden z zakonom o davkih občanov, plača pa ga fizična 

oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Igralci na 

srečo v tem letu niso imeli sreče. 
V skupino drugi davki na uporabo blaga in storitev spadajo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda (realizirani prihodki v višini 77.824,87 €), turistična taksa (realizirani 
prihodki v višini 62,10 €) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (realizirani prihodki višini 381,23 
€).  

   
 Konti skupine 71 - nedavčni prihodki  

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 254.811,06 €. Poleg virov, ki so zajeti v primerni porabi, 

Občina Sveta Ana razpolaga še z drugimi viri kot so; prihodki od premoženja, ki so bili realizirani v 

višini 49.267,36 € in so nižji od planiranih prihodkov, do realizacij odkupa kablovoda v industrijski coni 

Žice s strani Elektra Maribor ni prišlo, ker so dogovori še teku. Prihodki od taks in pristojbin so 

realizirani v višini 3.362,50 €, glob in drugih denarnih kazni pa 3.947,03 €, prihodki od prodaje blaga 

in storitev 64.585,03 € in drugi nedavčni prihodki 133.649,14 €. 

  

 Konti skupine 72 – kapitalski prihodki 
Prihodki so realizirani v višini 116.240,00 € (2017: 49.848,28 €).  

 

Tabela 1: Prodaja zemljišč v letu 2018 

 

parc. št. m2 k.o. 
*42/1 180 Spodnji Dražen Vrh 

*42/2 129 Spodnji Dražen Vrh 

*42/3 158 Spodnji Dražen Vrh 

218 137 Spodnji Dražen Vrh 

221 11.826 Spodnji Dražen Vrh 

222/1 4.623 Spodnji Dražen Vrh 

222/2 2.648 Spodnji Dražen Vrh 

223/1 8.460 Spodnji Dražen Vrh 

223/2 187 Spodnji Dražen Vrh 

223/3 2.869 Spodnji Dražen Vrh 

237/1 108 Spodnji Dražen Vrh 

237/2 9.681 Spodnji Dražen Vrh 

237/3 2.793 Spodnji Dražen Vrh 

238/1 3.621 Spodnji Dražen Vrh 

238/2 1.116 Spodnji Dražen Vrh 

90/10 1.917 Zgornja Ročica 

99/2 365 Zgornja Ročica 

109 1.543 Zgornja Ročica 
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 Konti skupine 74 – transferni prihodki 
740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Prihodki zajemajo sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna ministrstev za investicije in 
tekočo porabo, in sicer: 
    4.745,00 €  požarna taksa, 
107.223,00 €  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – 23. čl. ZFO-1, 
       375,00 € Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (sofinanciranje  spodbud 

delodajalce za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom), 
   23.446,78 €    prejeta sredstva iz državnega proračuna – sofinanciranje družinskega pomočnika, 
     3.606,50 € prejeta sredstva iz državnega proračuna – sofinanciranje skupne občinske uprave, 
     2.298,21 €    prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, 
   28.360,58 € sofinanciranje javnih del ( ZRSzZ). 
 
741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
Prihodki zajemajo sofinancerska sredstva izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
in Evropskega regionalnega sklada 2014-2020 (program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija 
Hrvaška in programsko sodelovanje INTERREG V-A Slovenija – Madžarska), in sicer:  
    1.500,00 €   Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (sofinanciranje  spodbud 

delodajalce za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom), 
144.512,97 €    državni proračun - sredstev proračuna Evropske unije (sofinanciranje projekta Detox in 

Escape). 
 

Tabela 2:   Doseženi prihodki  po skupinah za leto 2018 

  
    Indeks 

  Veljavni proračun Realizacija real.18/ 

KONTO PRIHODKI         2018 v €        2018 v €        VP18 

70 Davčni prihodki 1.834.442,00 1.839.867,81 100,3 

71 Nedavčni prihodki 400.693,00 254.811,06 63,6 

72 Kapitalski prihodki 134.192,00 116.240,00 86,6 

74 Transferni prihodki 387.740,00 316.068,04 81,5 

 SKUPAJ 2.757.067,00 2.526.986,91 91,7 

 

 
Graf 2: Primerjava prihodkov po skupinah – realizacija 2017 in 2018 

 

 
 
 
 

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Transferni prihodki

Realizacija  2017 Realizacija  2018



 

90 
 

VEČJA ODSTOPANJA MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM 
– prihodki (2. točka 9. člena navodila) 
 
V primeru, da se pojavi odstopanje od sprejetega načrta, je v 5. členu Odloka o proračunu županu dano 
pooblastilo, da sme odstopanja urediti s prerazporeditvijo. Tovrstne prerazporeditve se ne nanašajo na 

nove namene, ki jih je treba v proračun uvrščati z rebalansom. Prav tako se te pravice porabe nanašajo 
zgolj na odhodkovni strani bilance. Le-te bodo pojasnjene v nadaljevanju, kjer pojasnjujemo odstopanja 

med doseženimi oz. nedoseženimi planiranimi prihodkovnimi oz. odhodkovnimi postavkami. Prihodki 
proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018 so bili planirani v višini 2.757.067,0 € in doseženi v višini 

2.526.986,91 €, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 91,7 %.  

 

Tabela 3: Odstopanja prihodkov-pod/nad planom 

 

 Naziv konta 

Veljavni 

proračun 2018 v € Realizacija 2018 v € Indeks  Razlika 

    

real.18/ 

VP18 

VP18-

real.18 v € 

 1 2 3 4 5 

 POD/NAD PLANOM     

70 DAVČNI PRIHODKI 1.843.442,00 1.839.867,81 100,3 5.425,81 

700 Dohodnina 1.678.651,00 1.678.651,00 100 0 

703 Davki na premoženje 75.381,00 82.301,15 109,2 6.920,15 

704 Domači davki na blago in storitve 80.410,00 78.915,66 98,1        -1.494,34 

706 Drugi davki 0 0 0 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 400.693,00 254.811,06 63,6 -145.881,94 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 81.850,00 49.267,36 60,2 -32.582,64 

711 Takse in pristojbine 4.000,00 3.362,50 84,1 -637,50 

712 Globe in druge denarne kazni 2.840,00 3.947,03 139,0 1.107,03 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.158,00 64.585,03 83,7 -12.572,97 

714 Drugi nedavčni prihodki 234.845,00 133.649,14 56,9 -101.195,86 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 134.192,00 116.240,00 86,6 -17.952,00 

 Prihodki od prodaje zemljišč in     

722 neopredmetenih osnovnih sredstev 134.192,00 116.240,00 86,6 -17.952,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 387.740,00 316.068,04 81,5 -71.671,96 

 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     

740 institucij 171.423,00 170.055,07 99,2 -1.367,93 

741 

Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sred. proračuna 

EU in iz drugih držav 216.317,00 146.012,97 67,5 -70.304,03 

 SKUPAJ PRIHODKI 2.757.067,00 2.526.986,91 91,7 -230.080,09 

 

Prihodki so bili doseženi pod planom zaradi naslednjih vzrokov: 
 večji izpad sredstev je na skupini nedavčni prihodki. Odstopanje je predvsem na kontu drugi 

prihodki od premoženja, kjer so bili planirani prihodki za odkup kablovoda v industrijski coni, do 
realizacije ni prišlo, ker še potekajo dogovori med občino in Elektro Maribor d.d.. Realizirani 
prihodki so manjši od planiranih tudi na kontu prihodki od komunalnih prispevkov. Podjetje GKV 
Solar d.o.o. še dolguje komunalni prispevek katerega smo pri planiranju rebalansa upoštevali, da 
bo poravnan. Občina je prestopila k izvršbi dolga preko odvetniške družbe. V sled navedenemu je 
občina s podjetjem GKV Solar d.o.o. v mesecu decembru, podpisala sporazum o poravnavi odprtih 
obveznosti v roku 2 let.

 nižja realizacija je tudi na transfernih prihodkih, kjer smo planirali prihodke s strani države od 
projektov Vino, prijazno do okolja in Anin pretl. Projekta sta še v fazi preveritve.  
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4 – ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 

Realizacija  odhodkov  proračuna  za leto  2018  znaša 2.384.274,65 €, kar predstavlja 85,2 % planiranih 

odhodkov. To je realizacija glede na veljavni proračun, kar pa sicer ne pomeni realizacije izvršenih 

nalog iz proračuna v enakem deležu. Podatek v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam pove, da so 

nekatere naloge realizirane v celoti, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov in nedokončanih 

investicij, preneslo v leto 2019. 

 

Graf 3: Realizacija odhodkov v letu 2018 

 

 
 
 Konti skupine 40 - tekoči odhodki 
Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov 
zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroške materiala in drugih 
izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti 
in sredstva izločena v rezerve. 

 
Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače in druge izdatke zaposlenim, 
prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve. Poleg teh vključujejo tudi plačila 
obresti in sredstva rezerv. Realizirani so bili v višini 847.732,87 € (2017:707.505,60 €). Tekoči odhodki 
so bili glede na veljavni proračun 2018 realizirani v 91,7 %. 

Tabela 4: Tekoči odhodki v letu 2018 (veljavni/realizacija)  

 

  Veljavni   

  proračun Realizacija Indeks 

 TEKOČI ODHODKI 2018 v € 2018 v € real.18/VP18 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 239.897,04 231.972,76 96,7 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 40.219,33 38.741,04 96,3 

402 Izdatki za blago in storitve 634.026,05 566.984,48 89,4 

403 Plačila domačih obresti 400,00 34,59 8,7 

409 Sredstva izločena v rezerve 10.430,00 10.000,00 95,9 

 SKUPAJ 924.972,32 847.732,87 91,7 

 
Podrobno so po posameznih nosilcih oziroma dejavnostih posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani 
v posebnem delu proračuna. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in 
občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške v zvezi z upravljanjem z občinskim premoženjem in 
stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih funkcionalnih namenih proračunske 
porabe. 

847.732,87 €

716.599,02 €

790.355,08 €

29.587,68 €

40 - Tekoči odhodki 41 - Tekoči transferi 42 - Investicijski odhodki 43 - Investicijski transferi
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 Konti skupine 41 - tekoči transferi 
Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. 
Tekoči transferi so bili v letu 2018 realizirani v višini 716.599,02 (2017: 704.688,01€) oziroma 94,8 %. 
Največji obseg sredstev je bil namenjen drugim tekočim transferjem in sicer največ izvajalcem javnih 
služb s področja družbenih dejavnosti (šola, vrtec, knjižnica). 

Tabela 5: Tekoči transferi v letu 2018(veljavni/realizacija) 

Konto skupine 411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom - prejemniki takih nepovratnih sredstev 

so posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva) in ta sredstva se izkazujejo kot transferi 

posameznikom in gospodinjstvom. V tej skupini kontov so realizirani odhodki družinskih prejemkov in 

starševskih nadomestil v višini 2.250,00 €, kjer gre za izplačila enkratne denarne pomoči za novorojenca. 

Drugi transferi posameznikom, kateri so realizirani v višini 517.013,34 € vključujejo naslednje odhodke; 

za prevoz otrok v šolo (realizacija 47.481,19 €), denarne nagrade dijakom in študentom (realizacija 

2.150,00 €), regresiranje oskrbe v domovih (realizacija 81.583,53 €), plačilo razlike med ceno 

programov in plačili staršev v vrtcih (realizacija 343.713,17€), izplačila družinskemu pomočniku 

(realizacija 40.888,64 €), sredstva za plačilo subvencij stanarin (realizacija 1.196,81 €).  
Konti skupine 412 - transferi neprofitnim organizacijam - prejemniki teh sredstev so neprofitne 

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

neprofitnim organizacijam. Višina realizacije teh sredstev je 33.348,37 € oz. 91,9 %.  
Konti skupine 413 - drugi tekoči domači transferi - kadar so prejemniki sredstev druge ravni države, se 

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

oseb, ki ga plačuje občine in tekoče transfere, tj. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce 

javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim 

izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve (javnim 

zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih 

dejavnosti). Višina realiziranih sredstev je 163.987,31 €. 
 

 Konti skupine 42 - investicijski odhodki  

Investicijski odhodki so realizirana plačila namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in 

neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, 

investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki 

predstavljajo vlaganja v premoženje občine. Investicijski odhodki so v globalu proračuna realizirani v 

višini 790.355,08 € (2017: 1.081.096,20 €). 

Tabela 6: Investicijski odhodi  v letu 2018(veljavni/realizacija) 

 

  Veljavni   

  proračun Realizacija Indeks 

 41 - TEKOČI TRANSFERI 2018 v € 2018 v € real.18/VP18 

410 Subvencije 8.000,00 0,0 0,0 

 Transferi posameznikom in    

411 gospodinjstvom 542.268,00 519.263,34 95,8 

 Transferi neprofitnim    

412 organizacijam 36.306,00 33.348,37 91,9 

413 Drugi tekoči domači transferi 169.503,00 163.987,31 96,8 

 SKUPAJ 756.077,00 716.599,02 94,8 

  Veljavni   

  proračun Realizacija Indeks 

 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 2018 v € 2018 v € real.18/VP18 

     

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.081.096,20 790.355,08 73,1 

 SKUPAJ 1.081.096,20 790.355,08 73,1 
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 Konti skupine 43 - investicijski transferi  

Izvedena plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov 

prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi 

so bili realizirani v višini 29.587,68 € (2017:57.101,36 €). 

 

Tabela 7 : Investicijski transferi  v letu 2018(veljavni/realizacija) 

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

Tabela 8: Odstopanja odhodkov-pod/nad planom 

 

  

Veljavni proračun 

2018 
Realizacija 

2018 Indeks Razlika 

 

Naziv konta 

 v € v € 

real.18/ 

VP18 

VP18-

real.18 v € 

 1 2 3 4 5 

      

40 TEKOČI ODHODKI 924.972,32 847.732,87 91,7 -77.239,45 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 239.897.04 231.972,76 96,7 -7.924,28 

401 Prispevki delodajalca za soc. varnost 40.219,23 38.741,04 96,3 -1.478,19 

402 Izdatki za blago in storitve 634.026,05 566.984,48 89,4 -67.041,57 

403 Plačila domačih obresti 400,00 34,59 8,7 -365,41 

409 Sredstva izločena v rezerve 10.430,00 10.000,00 95,9 -430,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 756.077,00 716.599,02 94,8 -39.477,98 

410 Subvencije 8.000,00 0 0 -8.000,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 542.268,00 519.263,34 95,8 -23.004,66 

412 Transferi neprofitnim organizacijam 36.306,00 33.348,37 91,9 -2.957,63 

413 Drugi tekoči domači transferi 169.503,00 163.987,31 96,8 -5.515,69 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.081.096,20 790.355,08 73,1 -290.741,12 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.081.096,20 790.355,08 73,1 -290.741,12 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 37.601,00 29.587,68 78,7 -8.013,32 

 

Investicijskih transferi pravnim in fizičnim 

osebam,     

431 ki niso proračunski uporabniki 18.421,00 10.409,21 56,5 -8.011,79 

432 

Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 19.180,00 19.178,47 100,0 -1,53 

 SKUPAJ ODHODKI 2.799.746,53 2.384.274,65 85,2 -415.471,88 

      

  Veljavni   

  proračun Realizacija Indeks 

 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 2018 v € 2018 v € real.18/VP18 

     

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 18.421,00 10.409,21 56,5 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 19.180,00 19.178,47 100,0 

 SKUPAJ 37.601,00 29.587,68 78,7 
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Odhodki proračuna so v letu 2018 realizirani v višini 2.384.274,65 € oz. v višini 85,2 % veljavnega 
proračuna, kar pa sicer ne pomeni realizacije izvrševanja nalog iz proračuna v navedeni višini. Podatek 
v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam namreč pove, da so nekatere naloge realizirane, vendar se 
je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2019. 
 

Tabela 9: Realizacija odhodkov po funkcionalni klasifikaciji 

FK Opis Veljavni proračun: 2018/4 Realizacija: 2018 Indeks 4:3 

01 JAVNA UPRAVA 435.164,30 385.035,13 88,48 

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 294.056,30 280.845,49 95,51 

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 1.500,00 691,71 46,11 

0133 Druge splošne zadeve in storitve 101.818,00 82.935,27 81,45 

0160 Druge dejavnosti javne uprave 37.190,00 20.328,07 54,66 

0171 Servisiranje javnega dolga države 600,00 234,59 39,10 

02 OBRAMBA 1.860,00 1.860,00 100,00 

0220 Civilna zaščita 1.860,00 1.860,00 100,00 

03 JAVNI RED IN VARNOST 28.649,00 20.402,12 71,21 

0310 Policija 524,00 121,63 23,21 

0320 Protipožarna varnost 28.125,00 20.280,49 72,11 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 855.511,22 636.624,02 74,41 

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 15.547,00 12.106,29 77,87 

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 50.772,00 49.707,14 97,90 

0421 Kmetijstvo 8.660,00 0,00 0,00 

0451 Cestni promet 672.573,00 516.198,99 76,75 

0460 Komunikacije 6.000,00 5.978,00 99,63 

0473 Turizem 77.509,22 39.892,33 51,47 

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 24.450,00 12.741,27 52,11 

05 VARSTVO OKOLJA 431.960,00 363.040,27 84,04 

0520 Ravnanje z odpadno vodo 431.960,00 363.040,27 84,04 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 186.139,00 154.306,13 82,90 

0610 Stanovanjska dejavnost 62.294,00 61.191,70 98,23 

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 40.000,00 32.208,00 80,52 

0630 Oskrba z vodo 42.295,00 24.192,01 57,20 

0640 Cestna razsvetljava 41.550,00 36.714,42 88,36 

07 ZDRAVSTVO 38.600,00 37.286,87 96,60 

0721 Splošne zdravstvene storitve 38.600,00 37.286,87 96,60 

08 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN DRUGIH INS 83.482,00 73.386,82 87,91 

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 16.065,00 12.605,20 78,46 

0820 Kulturne dejavnosti 52.527,00 47.744,01 90,89 

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 7.000,00 6.478,79 92,55 
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 7.890,00 6.558,82 83,13 

09 IZOBRAŽEVANJE 491.960,00 474.186,20 96,39 

0911 Predšolska vzgoja 362.325,00 348.706,17 96,24 

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 78.635,00 77.998,84 99,19 

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 51.000,00 47.481,19 93,10 

10 SOCIALNA VARNOST 246.421,00 238.147,09 96,64 

1012 Varstvo invalidnih oseb 40.900,00 40.888,64 99,97 

1040 Varstvo otrok in družine 5.746,00 3.866,00 67,28 

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 160.130,00 155.028,74 96,81 

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 39.645,00 38.363,71 96,77 

   SKUPAJ 2.799.746,52 2.384.274,65 85,16 
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 Proračunski presežek /primanjkljaj 

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi planirani prihodki občinskega 
proračuna in skupnimi planiranimi odhodki za leto 2018. V skladu z realizacijo prihodkov in odhodkov 
je realiziran presežek prihodkov nad odhodki  v višini 142.712,26 €.   

 Račun finančnih terjatev in naložb 

V računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo gibanja sredstev.  

 Račun financiranja 

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

v sprejetem proračunu za leto 2018 planirali obveznosti za odplačilo kredita v višini 72.222,54 €. 

Realizirana odplačila dolga so v letu 2018 znašala 72.222,15 €. Prav tako je občina odplačala obveznost 

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

Sveti Ani (črpanje kredita v letu 2016) v višini 11.519,46 €. 

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

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

državnem poračunu. V proračunu za leto 2018 smo tako planirali tudi dolgoročno zadolževanje v višini 

107.223,00 €. Realizacija je enaka višini kot je bilo planirano v proračunu.  

 Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih 

 

Tabela 10: Proračunske bilance za leto 2018 

Bilanca 
Prihodki in Odhodki in 

 

prejemki  v € izdatki v €  

 
 

    

    

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 2.526.986,91 2.384.274,65 
 

    

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

    

C - Račun financiranja 107.223,00 83.741,61 
 

    

SKUPAJ 2.634.209,91 2.468.016,26 
 

    

Povečanje sredstev na računu 2018  166.193,65 
 

    

 
 
Stanje na računu občine predstavlja praviloma prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 
Le-ti pokrivajo razliko med prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem letu in 
predstavljajo osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna, tako da je proračun izravnan 
in uravnotežen.  

 

4.2. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN 

REZERVE 

 

4.2.1. Splošna proračunska rezervacija 

V proračunu se del predvidenih sredstev ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 

rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se uporabila za nepredvidene namene, za katere 

v proračunu nismo zagotovili dovolj sredstev in za namene za katere se je med letom izkazalo, da niso 

bila zagotovljena v zadostnem obsegu in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.  

Poraba sredstev na omenjeni postavki je izvršena v skladu z 10. členom Odloka o proračunu Občine 

Sveta Ana. S temi sredstvi smo reševali ali omilili nepredvidene težave na področjih in zadevah, ki niso 

bile znane ob pripravi proračuna in zato niso bile vključene v proračun. Sredstva so se prerazporedila 

na ustrezno proračunsko postavko. Sredstva so bila dodeljena v višini 28.217,00 € za sledeče namene: 
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Tabela 11: Koriščenje proračunske rezervacije 

Datum 
dok. 

Štev. 
dok. 

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

22.05.2018 
6-
2018 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41404 

Pospeševanje 
razvoja turizma 7.147,00 

 Sredstva za ponatis izdaje knjige o Francu Postiču in 
Sv.Ani. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402003 

ZALOŽNIŠKE IN 
TISKARSKE 
STORITVE     

27.07.2018 
17-
2018 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41916 

Osnovna šola - 
delež stroškov 
športne dvorane 500,00 

Sredstva za čistilni material in storitve za objekt športna 
dvorana (delež OŠ). 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402001 

ČISTILNI 
MATERIAL IN 
STORITVE     

27.07.2018 
20-
2018 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41701 

Mrliško pregledna 
služba (zdrav. 
domovi, SB 
Maribor...) 1.000,00 Sredstva za stroške mrliško pregledne službe. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 41330213 

Mrliško pregledna 
služba     

16.10.2018 
34-
2018 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41404 

Pospeševanje 
razvoja turizma 250,00 Sredstva v proračunu niso bila dovolj visoko planirana. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402099 

DRUGI 
MATERIALNI 
STROŠKI     

16.10.2018 
36-
2018 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41606 

Gradnja in 
vzdrževanje 
vodovodnih 
sistemov 330,00 Sredstva v proračunu niso bila dovolj visoko planirana. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402099 

DRUGI 
MATERIALNI 
STROŠKI     

25.10.2018 
38-
2019 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41707 

Projekt -  Zobni 
alarm 220,00 Za projekt zobni alarm, ki se izvaja v osnovni šoli. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402099 

DRUGI 
MATERIALNI 
STROŠKI     

08.11.2018 
41-
2018 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41413 Kmečka tržnica 500,00 

Sredstva za postavitev drog za zastavo,  ki jo je prejela 
občina za najbolj urejeno trško  jedro.   

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 42029905 

Nakup druge 
opreme     

          NRP   
OB181-
18-0014 

Kmečka tržnica - 
oprema     

28.11.2018 
47-
2018 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    41315 

Upravljanje in 
vzdrževanje 
javnih poti in 
lokalnih cest 17.000,00 Sredstva za vzdrževanje občinskih cest. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 40229924 

Letno vzdrževanje 
občinskih cest     

10.12.2018 
54-
2018 PP    42302 

Splošna 
proračunska 
rezervacija PP    40608 

Razni stroški, ki so 
potrebni za 
delovanje 
občinske uprave 1.270,00 Sredstva v proračunu niso bila dovolj visoko planirana. 

    KONTO 409000 

SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 40299904 Drugi odhodki     

4.2.2. Proračunska rezerva 

Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2018 smo izločili v sredstva rezerve 

Občine Sveta Ana znesek v višini 10.000,00 €.  

V letu 2018 smo koristili sredstva rezerve za nabavo folije, katera se je potrebovala pri požaru 

stanovanjske hiše v Lokavcu. 

Tabela 12: Pregled koriščenja in stanja rezerve za naravne nesreče v letu 2018 

I.   Stanje rezerve 1.1.2018                                                                                    6.081,92 EUR 

II.  Oblikovanje rezerve 2018 (9. člen odloka)                                                    10.000,00 EUR 

III. SKUPAJ  I-II:                                                                                                 16.081,92 EUR 

IV. Poraba rezerve do 31.12.2018                                                                              70,10 EUR 

V.   Stanje rezerv na dan 31.12.2018                                                                   16.011,82 EUR 



 

97 
 

4.2.3. Prerazporejanje proračunskih sredstev 

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

Občine Sveta Ana za leto 2018 je bil župan pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega 

proračuna spremeni namen in višino sredstev, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katere 

so bila sredstva zagotovljena. 

Tabela 13:Prerazporeditve v proračunu za leto 2018  

Štev. 
dok. 

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

1-
2018 PP    42009 Financiranje domskega varstva PP    42013 Dom starejših občanov 20.000,00 

Zagotovitev sredstev 
za pripravo 
investicijske 
dokumentacije  

  KONTO 411909 
REGRESIRANJE OSKRBE V 
DOMOVIH KONTO 42080001 Projekti   

za Dom starejših 
občanov Sveta Ana. 

        NRP   
OB181-18-
0012 Dom starejših občanov     

1-
2018 PP    42011 

Financiranje družinskih 
pomočnikov PP    42013 Dom starejših občanov 1.000,00 

Zagotovitev sredstev 
za pripravo 
investicijske 
dokumentacije  

  KONTO 411922 
PLAČILA DRUŽINSKEMU 
POMOČNIKU KONTO 42080001 Projekti   

za Dom starejših 
občanov Sveta Ana. 

        NRP   
OB181-18-
0012 Dom starejših občanov     

2-
2018 PP    40617 Program javnih del PP    40617 Program javnih del 200,00 

 Za nakupa službenih 
oblek in obutve javnih 
delavcev. 

  KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 402100 SLUŽBENE OBLEKE IN OBUTEV     

3-
2018 PP    41315 

Upravljanje in vzdrževanje javnih 
poti in lokalnih cest PP    41315 

Upravljanje in vzdrževanje javnih 
poti in lokalnih cest 46.800,00 

Izrednih zimskih 
razmer. 

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

4-
2018 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave 350,00 

Za nakup kurilnega 
olja.  

  KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA    

4-
2018 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave 250,00 

Za nakup kurilnega 

olja. 

  KONTO 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA   

 

4-
2018 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave 130,00 

Za nakup kurilnega 
olja. 

  KONTO 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA    

4-
2018 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave 290,00 

Za nakup kurilnega 
olja. 

  KONTO 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA     

4-
2018 PP    40606 

Tekoče vzdrževanje objektov in 
opreme PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave 1.590,00 

Za nakup kurilnega 
olja. 

  KONTO 402510 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
KOMUNIKACIJSKE OPREME IN 
RAČUNALNIKOV KONTO 402201 

PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA    

5-
2018 PP    30100 

Plače poklicnih funkcionarjev - 
plače in prispevki PP    30100 

Plače poklicnih funkcionarjev - plače 
in prispevki 242,79 Regres za letni dopust. 

  KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST     

5-
2018 PP    40613 Stroški dela režijskega obrata PP    40613 Stroški dela režijskega obrata 52,06 Regres za letni dopust. 

  KONTO 400001 
DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN 
DODATEK ZA STALNOST KONTO 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST     

5-
2018 PP    40630 

Stroški dela upravnika športne 
dvorane PP    40630 

Stroški dela upravnika športne 
dvorane 52,06 Regres za letni dopust. 

  KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST     

5-
2018 PP    40601 Stroški dela občinske uprave PP    40601 Stroški dela občinske uprave 822,52 Regres za letni dopust. 

  KONTO 400001 
DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN 
DODATEK ZA STALNOST KONTO 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST     

5-
2018 PP    40630 

Stroški dela upravnika športne 
dvorane PP    40630 

Stroški dela upravnika športne 
dvorane 800,00 Za izplačilo dodatkov. 

  KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400001 
DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN 
DODATEK ZA STALNOST     

6-
2018 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41404 Pospeševanje razvoja turizma 7.147,00 

Sredstva za izdajo 
knjige o Francu Postiču 
in Sv. Ani 

  KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE     

7-
2018 PP    42009 Financiranje domskega varstva PP    42013 Dom starejših občanov 2.870,00 

Za  izdelavo PZI  
dokumentacije. 
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  KONTO 411909 
REGRESIRANJE OSKRBE V 
DOMOVIH KONTO 42080001 Projekti     

8-
2018 PP    42009 Financiranje domskega varstva PP    42013 Dom starejših občanov 21.426,00 

Zagotovitev sredstev 
za izdelavo  PZI 
projektne 
dokumentacije  

  KONTO 411909 
REGRESIRANJE OSKRBE V 
DOMOVIH KONTO 42080001 Projekti   

in investicijskega 
programa za 
zagotovitev kapacitet 
za starejše občane v 
občini Sveta Ana 

        NRP   
OB181-18-
0012 Dom starejših občanov    

8-
2018 PP    42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka PP    42013 Dom starejših občanov 2.574,00 

Zagotovitev sredstev 
za izdelavo  PZI 
projektne 
dokumentacije  

  KONTO 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA KONTO 42080001 Projekti   

in investicijskega 
programa za 
zagotovitev kapacitet 
za starejše občane v 
občini Sveta Ana 

        NRP   
OB181-18-
0012 Dom starejših občanov    

10-
2018 PP    41829 

Upravljanje in vzdrževanje športne 
dvorane PP    41829 

Upravljanje in vzdrževanje športne 
dvorane 200,00 

Zaradi poračuna 
porabe vode. 

  KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA KONTO 402203 VODA IN TAKSA     

10-
2018 PP    41916 

Osnovna šola - delež stroškov 
športne dvorane PP    41916 

Osnovna šola - delež stroškov 
športne dvorane 140,00 

Zaradi poračuna 
porabe vode. 

  KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA KONTO 402203 VODA IN TAKSA     

11-
2018 PP    41315 

Upravljanje in vzdrževanje javnih 
poti in lokalnih cest PP    41315 

Upravljanje in vzdrževanje javnih 
poti in lokalnih cest 500,00 

Prerazporedijo se 
sredstva znotraj 
proračunske postavke 

  KONTO 40229922 Vzdrževanje gozdnih cest KONTO 42080403 Geodetske storitve   
 za stroške geodetskih 
storitev. 

12-
2018 PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave 500,00 

Zagotovijo se sredstva 
za nakup 4 kom 
mobilnih telefonov. 

  KONTO 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA KONTO 420238 
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE 
OPREME IN NAPELJAV     

12-
2018 PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave 420,00 

Zagotovijo se sredstva 
za nakup 4 kom 
mobilnih telefonov. 

  KONTO 420500 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
IZBOLJŠAVE KONTO 420238 

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE 
OPREME IN NAPELJAV     

12-
2018 PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave 80,00 

Zagotovijo se sredstva 
za nakup 4 kom 
mobilnih telefonov. 

  KONTO 420202 
NAKUP RAČUNALNIKOV IN 
PROGRAMSKE OPREME KONTO 420238 

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE 
OPREME IN NAPELJAV     

9-
2018 PP    40621 Program javnih del PP    40621 Program javnih del 276,00 

Zagotovijo se sredstva 
za sofinanciranje 
javnih del v Knjižnici 
Lenart. 

  KONTO 41330249 VDC Polž - sof. javnih del KONTO 41330250 Knjižnica Lenart - sof. javnih del    
13-
2018 PP    41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč PP    40615 

Investicijsko opremljanje režijskega 
obrata 250,00 

Za nakup novega 
nahrbtnega puhalnika. 

  KONTO 40229903 Vzdrževanje pokopališč KONTO 420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE     

        NRP   
OB181-07-
0009 Nakup opreme za čiščenje     

14-
2018 PP    40608 

Razni stroški, ki so potrebni za 
delovanje občinske uprave PP    40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 360,00 

Zagotovijo se sredstva 
za popravilo sirene na 
gasilskem domu. 

  KONTO 402008 
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN 
SVETOVALNE STORITVE KONTO 40299904 Drugi odhodki     

15-
2018 PP    41608 Stroški urejanja zemljišč PP    41327 

Ureditev hodnika za pešce in križišča 
na regionalni cesti R3-730 16.000,00 

Zagotovijo se sredstva 
za izgradnjo kamnite 
zložbe ob izgradnji  

  KONTO 42040000 
Komunalna oprema stavbnih 
zemljišč KONTO 42040104 

Izgradnja hodnika za  pešce in 
križišča na R3-730   

hodnika za pešce in 
križišča na cesti R3 -
750. 

  NRP   
OB181-
07-0070 

Komunalna oprema stavb. zemljišč 
Lokavec NRP   

OB181-16-
0013 

Ureditev hodnika za pešce in križišča 
na R3-730     

15-
2018 PP    41609 Nakupi zemljišč PP    41327 

Ureditev hodnika za pešce in križišča 
na regionalni cesti R3-730 5.000,00 

Zagotovijo se sredstva 
za izgradnjo kamnite 
zložbe ob izgradnji 

  KONTO 4206005 Nakup zemljišč KONTO 42040104 
Izgradnja hodnika za  pešce in 
križišča na R3-730   

 hodnika za pešce in 
križišča na cesti R3 -
750. 

  NRP   
OB181-
07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo NRP   

OB181-16-
0013 

Ureditev hodnika za pešce in križišča 
na R3-730     

15-
2018 PP    41420 

4 T Tech Time Travel Etno Tour (SI-
HR) PP    41327 

Ureditev hodnika za pešce in križišča 
na regionalni cesti R3-730 6.000,00 

Zagotovijo se sredstva 
za izgradnjo kamnite 
zložbe ob  

  KONTO 420501 INVESTICIJSKE OBNOVE KONTO 42040104 
Izgradnja hodnika za  pešce in 
križišča na R3-730   

izgradnji hodnika za 
pešce in križišča na 
cesti R3 - 750. 

  NRP   
OB181-
18-0004 

4 T Tech Time Travel Etno Tour (SI-
HR) NRP   

OB181-16-
0013 

Ureditev hodnika za pešce in križišča 
na R3-730     
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15-
2018 PP    41420 

4 T Tech Time Travel Etno Tour (SI-
HR) PP    41327 

Ureditev hodnika za pešce in križišča 
na regionalni cesti R3-730 3.500,00 

Zagotovijo se sredstva 
za izgradnjo kamnite 
zložbe ob 

  KONTO 402199 
DRUGI POSEBNI MATERIAL IN 
STORITVE KONTO 42040104 

Izgradnja hodnika za  pešce in 
križišča na R3-730   

 izgradnji hodnika za 
pešce in križišča na 
cesti R3 - 750. 

  NRP   
OB181-
18-0004 

4 T Tech Time Travel Etno Tour (SI-
HR) NRP   

OB181-16-
0013 

Ureditev hodnika za pešce in križišča 
na R3-730     

16-
2018 PP    41623 Javna najemna stanovanja PP    41305 Vzdrž . JR in poraba elek. energije 4.940,00 

Zagotovijo se dodatna 
sredstva za izgradnjo 
javne razsvetljave. 

  KONTO 42040127 Večstanovanjska stavba KONTO 42040131 Javna razsvetljava     

  NRP   
OB181-
17-0013 Javna najemna stanovanja NRP   

OB181-16-
0016 Javna razsvetljava (gradnja)     

17-
2018 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41916 

Osnovna šola - delež stroškov 
športne dvorane 500,00 

Zagotovijo se sredstva 
za čistilni material in  

  KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE   

storitve za objekt 
športna dvorana (delež 
OŠ). 

18-
2018 PP    40608 

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

Razni stroški, ki so potrebni za 
delovanje občinske uprave 5,00 

Zagotovijo se sredstva 
za plačilo bančnih 
storitve. 

  KONTO 402930 

PLAČILA STORITEV 
ORG.,POOBLAŠENIM ZA PLAČILNI 
PROMET KONTO 402931 PLAČILA BANČNIH STORITEV     

19-
2018 PP    41703 Prisp.za obvez. zdrva. zav. PP    41702 

Nakup opreme za zdravstveno 
ambulanto 2.680,00 

Zagotovijo se sredstva 
za nakup opreme v 
zdravstveni ambulanti. 

  KONTO 413105 

PRISPEVEK V ZZZS ZA 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE,KI 
GA PLAČUJE OB KONTO 43230007 Zdravstvena ambulanta Sveta Ana    

20-
2018 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41701 

Mrliško pregledna služba (zdrav. 
domovi, SB Maribor...) 1.000,00 

Prerazporedijo se 
sredstva za stroške 
mrliško pregledne 
službe. 

  KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 41330213 Mrliško pregledna služba     

21-
2018 PP    41623 Javna najemna stanovanja PP    41319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 35.000,00 

Prerazporedijo se 
sredstva za projektno 
dokumentacijo. 

  KONTO 42040127 Večstanovanjska stavba KONTO 42080401 PROJEKTI     

  NRP   
OB181-
17-0013 Javna najemna stanovanja NRP   

OB181-14-
0004 

Projekti (ulice, ceste,križišča, 
pločniki)     

22-
2018 PP    41608 Stroški urejanja zemljišč PP    41327 

Ureditev hodnika za pešce in križišča 
na regionalni cesti R3-730 16.500,00 

Prerazporeditev 
sredstev zaradi 
dodatnih del na 
projektu  

  KONTO 42040000 
Komunalna oprema stavbnih 
zemljišč KONTO 42040104 

Izgradnja hodnika za  pešce in 
križišča na R3-730   

ureditev hodnika za 
pešce in 

  NRP   
OB181-
07-0070 

Komunalna oprema stavb. zemljišč 
Lokavec NRP   

OB181-16-
0013 

Ureditev hodnika za pešce in križišča 
na R3-730   

 križišča na regionalni 
cesti R3 - 730. 

23-
2018 PP    41609 Nakupi zemljišč PP    41606 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih 
sistemov 9.185,00 

Prerazporedijo se 
sredstva za izvedbo 
gradbenih del  

  KONTO 4206005 Nakup zemljišč KONTO 42040110 Izgradnja vodovoda   
ob rekonstrukciji 
vodovoda Krivi Vrh. 

  NRP   
OB181-
07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo NRP   

OB181-16-
0007 Izgradnja vodovodne infrastrukture     

23-
2018 PP    41610 Prostorski dokumenti občine PP    41606 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih 
sistemov 5.815,00 

Prerazporedijo se 
sredstva za izvedbo 
gradbenih del  

  KONTO 42080405 OPN občine Sveta Ana KONTO 42040110 Izgradnja vodovoda   
ob rekonstrukciji 
vodovoda Krivi Vrh. 

  NRP   
OB181-
15-0004 

Občinski prostorski načrt občine 
Sveta Ana NRP   

OB181-16-
0007 Izgradnja vodovodne infrastrukture     

24-
2018 PP    41616 

Urejanje in vzdrževanje športnih 
igrišč in opreme PP    41606 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih 
sistemov 200,00 

Izvajanje imisijskega 
monitoringa tal. 

  KONTO 40229915 Vzdrževanje športnih igrišč KONTO 402099 DRUGI MATERIALNI STROŠKI     

24-
2018 PP    41618 Stroški komunalne dejavnosti PP    41606 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih 
sistemov 140,00 

Izvajanje imisijskega 
monitoringa tal. 

  KONTO 40229902 
Vzdrževanje okolice 
centrov/urbana oprema KONTO 402099 DRUGI MATERIALNI STROŠKI     

25-
2018 PP    41619 

Upravljanje in vzdrževanje 
stanovanj v lasti občine PP    41619 

Upravljanje in vzdrževanje stanovanj 
v lasti občine 100,00 

Povečanje stroškov 
upravljanja stanovanj v 
lasti občine. 

  KONTO 40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj KONTO 40229911 Upravljanje stanovanj     

26-
2018 PP    41916 

Osnovna šola - delež stroškov 
športne dvorane PP    41916 

Osnovna šola - delež stroškov 
športne dvorane 30,00 

Premalo planirana 
sredstva. 

  KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA KONTO 402203 VODA IN TAKSA     

27-
2018 PP    41416 Detox (SI-HR) PP    41416 Detox (SI-HR) 88,95 

Prerazporeditev 
sredstev znotraj 
proračunske  

  KONTO 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE KONTO 402008 
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN 
SVETOVALNE STORITVE   

postavke projekta 
Detox. 

  NRP   
OB181-
16-0003 Detox (SI-HR) NRP   

OB181-16-
0003 Detox (SI-HR)     
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27-
2018 PP    41416 Detox (SI-HR) PP    41416 Detox (SI-HR) 504,05 

Prerazporeditev 
sredstev znotraj 
proračunske  

  KONTO 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE KONTO 402008 
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN 
SVETOVALNE STORITVE   

postavke projekta 
Detox. 

  NRP   
OB181-
16-0003 Detox (SI-HR) NRP   

OB181-16-
0003 Detox (SI-HR)     

28-
2018 PP    40621 Program javnih del PP    40621 Program javnih del 100,00 

Premalo planirana 
sredstva. 

  KONTO 41330249 VDC Polž - sof. javnih del KONTO 41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del     

29-
2018 PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave 15,00 

Zagotovijo se sredstva 
za nakup mobilnih 
telefonov. 

  KONTO 420239 NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME KONTO 420238 
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE 
OPREME IN NAPELJAV     

  NRP   
OB181-
07-0010 Nakup avdiovizualne opreme NRP   

OB181-07-
0003 Telekomunikacijska oprema     

30-
2018 PP    41703 Prisp.za obvez.zd.zav. PP    41701 

Mrliško pregledna služba (zdrav. 
domovi, SB Maribor...) 300,00 

Zagotovijo se sredstva 
za mrliško pregledno 
službo. 

  KONTO 413105 

PRISPEVEK V ZZZS ZA 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE,KI 
GA PLAČUJE OB KONTO 41330213 Mrliško pregledna služba     

30-
2018 PP    41922 

Plačila vrtcu za otroke, ki 
obiskujejo vrtec zunaj matične 
občine PP    41701 

Mrliško pregledna služba (zdrav. 
domovi, SB Maribor...) 410,00 

Zagotovijo se sredstva 
za mrliško pregledno 
službo. 

  KONTO 411921 
PLAČ.RAZLIKE MED EKON.CENO 
PROG.V VRTCU IN PLAČ.STARŠEV KONTO 41330213 Mrliško pregledna služba     

31-
2018 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave 40,00 

Prerazporeditev 
sredstev znotraj 
proračunske  

  KONTO 402006 
STROŠKI OGLAŠEVALSKIH 
STORITEV KONTO 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE   

postavke za stroške 
poštnih storitve. 

0033-
2018 PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave 55,00 

Zaradi premalo 
planiranih sredstev. 

  KONTO 420224 
NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN 
RAZMNOŽEVANJE KONTO 420238 

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE 
OPREME IN NAPELJAV     

  NRP   
OB181-
07-0002 

Oprema za tiskanje in 
razmnoževanje NRP   

OB181-07-
0003 Telekomunikacijska oprema     

32-
2018 PP    30100 

Plače poklicnih funkcionarjev - 
plače in prispevki PP    30102 

Materialni stroški pri opravljanju 
funkcije župana 185,00 

Zaradi premalo 
planiranih odhodkov. 

  KONTO 400001 
DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN 
DODATEK ZA STALNOST KONTO 402900 

STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV 
IN SIMPOZIJEV     

34-
2018 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41404 Pospeševanje razvoja turizma 250,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila planirana. 

  KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402099 DRUGI MATERIALNI STROŠKI     

35-
2018 PP    41416 Detox (SI-HR) PP    41416 Detox (SI-HR) 503,20 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. 

  KONTO 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE KONTO 402008 
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN 
SVETOVALNE STORITVE     

  NRP   
OB181-
16-0003 Detox (SI-HR) NRP   

OB181-16-
0003 Detox (SI-HR)     

35-
2018 PP    41416 Detox (SI-HR) PP    41416 Detox (SI-HR) 88,80 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. 

  KONTO 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE KONTO 402008 
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN 
SVETOVALNE STORITVE     

  NRP   
OB181-
16-0003 Detox (SI-HR) NRP   

OB181-16-
0003 Detox (SI-HR)     

36-
2018 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41606 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih 
sistemov 330,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila planirana. 

  KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402099 DRUGI MATERIALNI STROŠKI     

37-
2018 PP    41916 

Osnovna šola - delež stroškov 
športne dvorane PP    41916 

Osnovna šola - delež stroškov 
športne dvorane 360,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila planirana. 

  KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA KONTO 402500 

TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
OBJEKTOV     

38-
2019 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41707 Projekt -  Zobni alarm 220,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila planirana. 

  KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402099 DRUGI MATERIALNI STROŠKI     

39-
2018 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave 200,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila planirana. 

  KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA KONTO 402205 
TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA 
POŠTA     

40-
2018 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave 200,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila  planirana. 

  KONTO 402006 
STROŠKI OGLAŠEVALSKIH 
STORITEV KONTO 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE     

41-
2018 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41413 Kmečka tržnica 500,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila planirana. 

  KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 42029905 Nakup druge opreme     

        NRP   
OB181-18-
0014 Kmečka tržnica - oprema     

42-
2018 PP    40602 

Materialni stroški in komunalne 
storitve občinske uprave PP    40608 

Razni stroški, ki so potrebni za 
delovanje občinske uprave 760,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 
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  KONTO 402201 
PORABA KURIV IN STROŠKI 
OGREVANJA KONTO 402920 

SODNI STROŠKI,STORITVE 
ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO     

42-
2018 PP    40607 

Investicijsko opremljanje občinske 
uprave PP    40608 

Razni stroški, ki so potrebni za 
delovanje občinske uprave 378,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 420500 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
IZBOLJŠAVE KONTO 402920 

SODNI STROŠKI,STORITVE 
ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO     

  NRP   
OB181-
09-0002 Ureditev občinskih prostorov           

42-
2018 PP    40606 

Tekoče vzdrževanje objektov in 
opreme PP    40608 

Razni stroški, ki so potrebni za 
delovanje občinske uprave 650,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 402510 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
KOMUNIKACIJSKE OPREME IN 
RAČUNALNIKOV KONTO 402920 

SODNI STROŠKI,STORITVE 
ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO     

43-
2018 PP    41514 

Obratovalni stroški čistilne 
naprave Sveta Ana PP    41514 

Obratovalni stroški čistilne naprave 
Sveta Ana 30,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA KONTO 402204 ODVOZ SMETI     

44-
2018 PP    41820 

Kulturno-turistični center Sveta 
Ana PP    41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 20,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
OBJEKTOV KONTO 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE     

45-
2018 PP    41415 Escape (SI-HU) PP    41415 Escape (SI-HU) 20,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 400302 

DELOVNA USPEŠNOST IZ NASLOVA 
POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI 
OPRAVLJANJU REDNIH DELOVNIH 
NALOG KONTO 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE     

  NRP   
OB181-
16-0002 Escape (SI-HU) NRP   

OB181-16-
0002 Escape (SI-HU)     

45-
2018 PP    41415 Escape (SI-HU) PP    41415 Escape (SI-HU) 5,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 400302 

DELOVNA USPEŠNOST IZ NASLOVA 
POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI 
OPRAVLJANJU REDNIH DELOVNIH 
NALOG KONTO 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE     

  NRP   
OB181-
16-0002 Escape (SI-HU) NRP   

OB181-16-
0002 Escape (SI-HU)     

46-
2018 PP    41305 Vzdrž.JR in poraba elek. energije PP    41305 Vzdrž .JR in poraba elek. energije 200,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 42040131 Javna razsvetljava KONTO 40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave     

  NRP   
OB181-
16-0016 Javna razsvetljava (gradnja)           

47-
2018 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    41315 

Upravljanje in vzdrževanje javnih 
poti in lokalnih cest 17.000,00 

Za vzdrževanje 
občinskih cest. 

  KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest     

48-
2018 PP    40621 Program javnih del PP    40621 Program javnih del 60,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 41330248 
Center za socialno delo - sof. 
javnih del KONTO 41330249 VDC Polž - sof. javnih del     

49-
2018 PP    40401 Stroški občinskega praznika PP    40405 Obveščanje domače in tuje javnosti 110,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 40299900 Stroški občinskega praznika KONTO 40299904 Drugi odhodki     

50-
2018 PP    41829 

Upravljanje in vzdrževanje športne 
dvorane PP    41829 

Upravljanje in vzdrževanje športne 
dvorane 20,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA KONTO 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE     

51-
2018 PP    40630 

Stroški dela upravnika športne 
dvorane PP    40630 

Stroški dela upravnika športne 
dvorane 10,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 400001 
DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN 
DODATEK ZA STALNOST KONTO 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE     

52-
2018 PP    41820 

Kulturno-turistični center Sveta 
Ana PP    41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 10,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
OBJEKTOV KONTO 402203 VODA IN TAKSA     

53-
2018 PP    41703 Prisp.za obvez. zd. zav. PP    41701 

Mrliško pregledna služba (zdrav. 
domovi, SB Maribor...) 630,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 413105 

PRISPEVEK V ZZZS ZA 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE,KI 
GA PLAČUJE OB KONTO 41330213 Mrliško pregledna služba    

54-
2018 PP    42302 Splošna proračunska rezervacija PP    40608 

Razni stroški, ki so potrebni za 
delovanje občinske uprave 1.270,00 

Sredstva v proračunu 
niso bila dovolj 
planirana. 

  KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 40299904 Drugi odhodki     
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4.3. PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV 

44. člen Zakona o javnih financah omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva 
prenesejo v proračun naslednje leto. Stanje na transakcijskem računu konec leta 2018 je bilo 199.996,91 
€. Stanje sredstev na posameznih namenskih prihodkih se v celoti namensko prenese v leto 2019 in 
sicer: 
- sredstva iz naslova požarne takse  v višini 5.810,00 €, 

- sredstva prihodkov od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo oskrba s pitno vodo v višini 

14.354,92 € . 

Tabela 14: Gibanje vseh namenskih sredstev v letu 2018 

 
 Stanje Prihodki v letu Odhodki v letu Stanje 

Opis 1.1.2018 v € 2018 v € 2018 v € 31.12.2018 v € 

Požarna taksa 1.065,00 4.745,00 0 5.810,00 

Taksa za obremenjevanje voda -419.585,00 77.824,87 257.971,21 -599.731,34 
Stanovanjsko področje -199.435,51 11.956,91 60.093,60 -247.572,20 

Gozdne ceste -2.017,00 0 642,19 -2.659,19 

Turistična taksa-turizem -226.430,49 62,10 51.998,62 -278.367,01 

Prihodki od najemnin za gospodarsko 
javno infrastrukturo oskrba s pitno 

vodo     

 14.265,09 24.102,18 24.192,01 14.354,92 

Prih. od prodaje stvarnega premoženja -117.526,72 116.240,00 19.347,24 -20.633,96 
     

 
 preostanek nenamenskih sredstev v višini 179.831,99 € se prenese v leto 2019.
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4.4. PLAČILA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 

46. ČLENOM ZJF 

Pojem »obveznosti iz preteklih let« je treba razumeti v najširšem pomenu. To so lahko obveznosti, ki 

so zapadle v plačilo že v preteklem letu, te pa iz različnih razlogov niso bile plačane v breme proračuna 

preteklega leta ali celo predhodnih let. Lahko pa gre tudi za obveznosti, ki so bile prevzete obveznosti 

v preteklem letu pa v tekočem letu zapadejo v plačilo. Ob koncu leta 2018 je Občina Sveta Ana v bruto 

bilanci na skupini kontov 22 izkazovala saldo v višini 91.732,76 €. Večino zapadlih evidentiranih 

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

 

4.5. VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA 

UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF 

Občina Sveta Ana v letu 2018 v proračun ni vključevala novih obveznosti na podlagi 41. člena ZJF. 

4.6. VIŠINA IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH 

REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI 

NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 

V letu 2018 Občina Sveta Ana ni izdala niti unovčila poroštev javnih podjetij in javnih zavodov. 
 
 

4.7. OBRAZLOŽITEV POSEBENGA DELA PRORAČUNA 

Posebni del poslovnega poročila je pripravljen na podlagi realizacije proračuna za leto 2018. Pri 
primerjavi proračuna za leto 2018 smo uporabili naslednjo terminologijo: 

- Sprejeti proračun 2018: je proračun oz. rebalans proračuna za leto 2018, ki ga je občinski svet 
sprejel na svoji 21. redni seji, dne 10.10.2018. 

- Veljavni proračun 2018: sprejeti proračun 2018, upoštevajoč sklepe župana o prerazporeditvah 

pravic porabe. 
- Realizacija 2018: realizacija prihodkov in odhodkov v obdobju 01.01.-31.12.2018. 

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

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

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

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

so: 

o proračunska postavka 

o podskupina kontov in 

o proračunska postavka – konto. 
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Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta ali del aktivnosti, 

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

čemer je natančno določeno ekonomski namen izdatkov proračunske postavke, konto je pri tem 
temeljna enota za izvrševanje proračuna. 

Neposredni uporabniki proračuna Občine Sveta Ana so: 

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  

10 OBČINSKI SVET 

20 NADZORNI ODBOR 

30 ŽUPAN 

40 OBČINSKA UPRAVA 

41 REŽIJSKI OBRAT 

 

1 0  –  OB ČI NSK A  VO L IL NA  K OM ISI JA       1 1 . 76 2 , 86  €  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

0101 – Politični sistem  

Opis glavnega programa  

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

in - župana in podžupana.  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

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

predstavniki ljudstva.  

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov                11.762,86 € 

Opis podprograma 

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

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

 

1 0  -  OBČI NSK I  S VE T            5 . 35 3 , 41  €  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

0101 – Politični sistem  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva potrebna za delovanje občinskega sveta, komisij in odborov ter sredstva 

za financiranje političnih strank po določilih Zakona o političnih strankah. 
Dolgoročni cilji glavnega programa  

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

predstavniki ljudstva. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na ravni lokalnih 

skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami uresničuje letni program. Izkazati se mora 

tudi pri odločanju ter poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in občinsko 

upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. 
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01019001 - Dejavnost občinskega sveta       5.353,41 € 

Opis podprograma 

Znotraj dejavnosti občinskega sveta so realizirana sredstva na proračunskih postavkah delovanje 

občinskega sveta, odborov in komisij, materialni stroški ter sredstva za financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage: Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Poslovnik občinskega 

sveta Občine Sveta Ana, Sklep o financiranju političnih strank. 

Dolgoročni cilji programa 

Sprejem proračuna in zaključnega računa občine, prostorskih aktov in razvojnih planov občin, sprotne 

uskladitve statuta in poslovnika z veljavno zakonodaj, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, 

spremljanje in usklajevanje dejavnosti javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je občina. Aktivno 

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

na vseh področjih razvoja in dela občine.  

Letni cilji podprograma  

Letni cilji kvantitetno in učinkovito delovanje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Pokazatelj 

doseganja zastavljenih ciljev je v realizaciji zastavljenih nalog in programov. 

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

odborov realizirala v višini 78,6 % in sicer po naslednjih namenih; izplačila sejnin 3.623,70 € in izdatki 

za reprezentanco v višini 229,71 €. Občinski svet se je v letu 2018 sestal na petih rednih sejah in eni 

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

10102 - Financiranje političnih strank, za financiranje političnih strank so bila v letu 2018 realizirana 

sredstva v višini 1.500,00 €.  

 

Tabela 15: Razdelitev sredstev po političnih strankah v letu 2018 

 

Naziv politične stranke Znesek finančnih sredstev v € 

Nova Slovenija - krščanski demokrati 217,74 

Slovenska demokratska stranka 367,91 

Slovenska ljudska stranka 764,18 

Socialni demokrati 150,17 

 
 

20 - NADZORNI ODBOR                  691,71 € 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Predmetno področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 

0203 – Fiskalni nadzor       

Opis glavnega programa  

Glavni program zajema delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje učinkovitega nadzora nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev in 

celovito delovanje občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  

Nadzor nad namensko, smotrno in zakonito porabo sredstev je bil zagotovljen s stani Nadzornega 

odbora Občine Sveta Ana.  
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02039001 – Dejavnost nadzornega odbora                    691,71  € 

 
Opis podprograma 

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

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

neodvisen organ, ki v okviru svojih pristojnosti izvaja zlasti naslednje naloge: 

 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, 

 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 

 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.  

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o 

lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Statut občine Sveta Ana ,Poslovnik o delu 

nadzornega odbora. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Z ustreznimi nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonsko ter 

gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. 

Letni cilji podprograma  

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

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

zastavljenih ciljev.  

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

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

20201 – Sejnine za nadzorni odbor, na postavki so realizirana sredstva v višini 691,71 €. Nadzorni 

odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah.  

 

3 0  –  Ž UP AN            6 8 . 77 6 , 97  €  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

0101 – Politični sistem  

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva, potrebna za delovanje občinskega sveta in njegovih komisij, plačo župana 

in podžupana ter sredstva za financiranje političnih strank po določilih Zakona o političnih strankah. 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

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

predstavniki ljudstva.  

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov                      59.528,56 €  

Opis podprograma 

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

plače za opravljanje funkcije nepoklicnega podžupana. Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa 

občino. Njegove naloge so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in statutu občine. Svojo funkcijo 

lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun, rebalans, 

zaključni račun ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Župan imenuje in razrešuje 

podžupana izmed članov občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in objavo 

sprejetih predpisov. Je odredbodajalec za vsa področja in odgovoren za izvrševanje celotnega 

proračuna. V letu 2018 je ponovno izvoljen župan Silvo Slaček. 

 

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

samoupravi, Statut občine, Poslovnik občine. 

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

za objave in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta. 

Letni cilji podprograma 

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

obveščanje občanov o raznih dogodkih. 

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

Skupaj je realizacija dosežena v višini 96,7 % tako, da so bili cilji doseženi na vseh področjih. 

Realizacija na posameznih postavkah je naslednja: 

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

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

47.331,99 €. 

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

seminarjev so realizirani odhodki v višini 6.413,38 €. 

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

nadomestilo v višini 20 % plače 34. plačnega razreda. Realizacija postavke znaša 4.314,48 €.   

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

1.468,71 €.  

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Predmetno področje je zelo široko in se nanaša na delo več institucij. Zajema dejavnosti, ki jih 

posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer na 

področju kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storite, obveščanja domače in 

tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in razpolaganja ter upravljanja z občinskim 

premoženjem. V okviru navedenega so obravnavane vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno 

funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah in Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 

prostori. 

0403- Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za izvedbo načrtovanih dogodkov kot so; zlate poroke, jubileje starejših 

občanov, dodeljevanje nagrad nadarjenim dijakom in študentom in s tem dodatna motivacija za 

izobraževanje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  

Zastavljeni cilji so bili doseženi z obiski starejših občanov in s podelitvijo denarnih nagrad dijakom in 

študentom. 

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov      9.248,41 € 

Opis podprograma  

V programu so zajeta sredstva za izvajanje protokolarnih zadev in posameznih drugih prireditev. 
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, 
Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom Občine Sveta Ana. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvedeni so bili vsi obiski starejših občanov, ki so v letu 2018 praznovali okroglo obletnico (od 85 let 

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

prijavili na razpis. 

Letni cilji podprograma 

Zastavljeni cilji so bili doseženi z izvedbo raznih dogodkov in prireditve. Realiziranih je 98,9 % 

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

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

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

študentom Občine Sveta Ana (MUV št. 9/2012 in sprememba MUV št. 4/2018). V letu 2018 je bilo 

razdeljenih denarnih nagrad v višini 2.150,00 €.  

 

Tabela 16: Upravičenci denarnih nagrad v letu 2018 

Ime in priimek Višina denarne nagrade v € 

Urška Kastelic 150,00 

Tamara Lovrenčič 150,00 

Domen Šnajder  150,00 

Ben Šnajder  150,00 

Tamara Ketiš 250,00 

Mahaela Roškarič 200,00 

Žan Rola  250,00 

Urban Rajter 250,00 

Katja Breznik 300,00 

Milan Ketiš 300,00 

SKUPAJ 2.150,00 

 

Slika 2: Nagrajenci v letu 2018 

 

 

 

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

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

protokolarna darila. V letu 2018 je znašala realizacija odhodkov 6.940,79 €. 
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Slika 3: Obisk pri najstarejši občanki Občine Sveta Ana gospe Raner Mariji (100 let) 

 

 
 

 

4 0  -  OBČI NSK A UP RA VA            2 . 20 7 . 54 5 , 01  €  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Predmetno področje je zelo široko in se nanaša na delo več institucij. Zajema dejavnosti, ki jih 

posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer na 

področju kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storite, obveščanja domače in 

tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in razpolaganja ter upravljanja z občinskim 

premoženjem. V okviru navedenega so obravnavane vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno 

funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.  

 

0403- Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov 

ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Skrb za objavo sprejetih predpisov in obveščanje javnosti o delu izvršilne ter zakonodajne oblasti. 
Hkrati je potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo načrtovanih dogodkov. V mesecu juliju je bil 
izveden že 20. občinski praznik. 

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti                 5.051,67 € 

Opis podprograma 

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

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

vzdrževanju celostne podobe občine.   

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Zakon o dostopu 

do informacij javnega značaja, Statut Občine Sveta Ana. 

Doseženi cilji podprograma 

Zagotavljanje obveščanja občanov in druge zainteresirane javnosti o občinskih predpisih, ki jih 

sprejema občinski svet in vzpostavljati prepoznavnost občine. 

Letni cilji podprograma 
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Pomembnejše informacije so bile posredovane občanom preko radijskega medija Radio Slovenske 

gorice in spletnih strani občine, pri čem je bilo upoštevano načelo gospodarnosti in racionalnosti. 

Realizacija odhodkov na podprogramu znaša 99,8%. 

40404 – Vzdrževanje spletne strani občine - za te storitve je občina v letu 2018 namenila 674,05 €.   

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

preko Radia Slovenske gorice, za kar je porabila 4.377,62 €. V ceni so zajeti stroški obveščanja o 

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

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

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov                4.279,30 € 

Opis podprograma 

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

ki jih poleg občine izvajajo društva. 

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

Doseženi cilji podprograma 

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

in neprofitnih organizacij. 

Letni cilji podprograma 

Zastavljeni cilji so bili doseženi z izvedbo raznih prireditev. Realizacija odhodkov znaša 87,5% 

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

občinskega praznika in so realizirana v višini 4.279,30 €.  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalnih skupnosti z drugimi 

organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, 

regionalni in državni ravni, investicijskega vlaganja v občinsko zgradbo in opremo. Za nemoteno 

delovanje občinskih strokovnih služb je potrebno zagotoviti sredstva za plače in materialne stroške. 

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo 

in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakonom.  

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

Opis glavnega programa  

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti 

na lokalni, regionalni in razvojni ravni ter na združevanju lokalne skupnosti v organizacije, kjer se 

združujejo skupni interesi občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa : 

 Članstvo občine v Društvu za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov. Gorice; 

 Članstvo občine v Regionalni razvojni agenciji Podravje (MRA-RRA Podravje); 

 Članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju občin Slovenije (ZOS); 

Članstvo občine v Genus sam Fluss. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi je zagotovljeno s članstvom in aktivnim delovanjem. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti                3.513,54 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave: Skupnost občin 

Slovenije in Združenje občin Slovenije. Zakon o lokalni samoupravi namreč določa, da samoupravne 

lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih 

zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnosti, zveze in združenja. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Skupnosti občin Slovenij, 

Pogodbe o sofinanciranju društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov. gorice, MRA-RRA Podravje 

in ZRS Bistra Ptuj – ORP Sp. Podravje 
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Dolgoročni cilji podprograma 

Obdržati članstvo občine v organizacijah SOS, ZOS in LAS, zagotavljanje pogojev za uveljavljanje 

lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje občinskih zadev ter za izvrševanje tistih 

nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in 

skupno nastopanje v prostoru ter izmenjavanje mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami. Pomoč 

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

izvedeni projekti. 

Letni cilji podprograma 

Uspešno sodelovanje in komuniciranje pri načrtovanju projektov ter posledično dobro pripravljene 

podlage za kandidature na projektih. 

Obe združenji in društvo organizirajo seje, ki se jih predstavniki občin lahko udeležujejo, obveščajo 

občine o vseh pomembnih spremembah na področju zakonodaje in predpisov ter odgovarjajo na 

vprašanja v zvezi s problemi, s katerimi se srečujejo občine.  

40618 – Sofinanciranje delovanja Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric - za 

sofinanciranje LAS-a, za območje občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slovenskih 

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

smo v letu 2018 namenili 2.292,00 €. 

40626 - Članarine (SOS, ZOS, Genuss am Fluss) – vplačane članarine v letu 2018 znašajo 667,34 

€. 

40627 – Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice – v letu 2018 občina ni prejele zahtevka 

za sofinanciranje. 

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

garancijska sheme je v letu  znašal 554,20 €. 

40629 – Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev iz razpisov ESRR – občina ni financirala   

izdelave vloge za kandidiranje na razpisu. 

06039001 - Administracija občinske uprave                       223.295,63 € 

Opis podprograma 

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

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

v Mestni občini Maribor . 

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

občinskem redarstvu, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o varnosti cestnega prometa, 

Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 

Dolgoročni cilji podprograma  

Dolgoročni cilj je kvalitetno delovanje občinske uprave in posledično gospodarna in učinkovita poraba 

proračunskih sredstev za plače in materialne stroške uprave. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za 

delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenih, kot zagotavljanje 

prostorskih pogojev za delo in ustrezna opremljenost.  

Letni cilji podprograma 

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

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

učinkovito sodelovanje z drugimi organi in udeleženci. 

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

dopust, povračila in nadomestila zaposlenim in prispevke v občini namenilo 145.819,38€ (l. 2017 = 

139.421,50 €). Na dan 31.12.2018 je bilo v občinski upravi zaposlenih šest delavcev, od tega je ena 

delavka bila na porodniškem dopustu do 10.9.2018, delavka katera jo je nadomešča pa je bila 

pogodbeno zaposlena za določen čas do 31.8.2018. 

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

uprave so realizirani materialni stroški in storitve v višini 23.491,20 € (l.2017 =17.985,73 €). Največji 

strošek te proračunske postavke so stroški ogrevanja občinskih prostorov, kateri so v letu 2018 znašali 

5.603,62 €.  

40604 - Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih – v letu 2018 smo za stroške 

kotizacij na seminarjih za zaposlene v občinski upravi namenili 149,80 € (l. 2017 = 279,30 €).  
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40605 - Pogodbena dela - znotraj proračunske postavke so realizirani stroški plačila opravljenih del 

po podjemi pogodbi v višini 6.066,93 €. V letu 2018 je občina sklenila eno podjemno pogodbo za 

opravljanje storitev prevoza otrok v šolo s šolskim avtobusom.  

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

inšpektorata je občina namenila 7.207,20 € sredstev.   

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav                  40.561,12 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme in sredstev za potrebe 

občinske uprave na službenih potovanjih, informacijsko infrastrukturo ter tekoče stroške za 

vzdrževanje opreme.  

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma  
Zagotoviti pogoje za strokovno delovanje občinske uprave, ohraniti uporabno vrednost objektov ter 

zagotoviti informacijsko infrastrukturo. 

Letni cilji podprograma 

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

tekoče vzdrževanje prostorov občine 

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

ko uporabljajo lasten avtomobil, smo namenili 698,38 €.  

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

programov, smo v letu 2018 namenili 15.502,39 €, za tekoče vzdrževanje občinskih prostorov in 

opreme z zavarovanje pa 4.927,50 €.  

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

letu 2018 nabavili stole za delavce občinske uprave in župana, en računalnik in pet mobilnih telefonov 

ter mesoreznico za potrebe kmečkih žena.  

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

revizijskih in svetovalnih storitev (3.659,00 €), stroške notarjev in odvetnikov (4.779,01 €), storitev 

organizacij pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa in bančnih storitev (256,71 €) in drugi 

stroški, kot so zavarovanje pravne zaščite in nakup zastav (3.461,73 €).  

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH   

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primerih 

naravnih in drugih nesreč. 

 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 

sredstva za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje usposobljenosti, pripravljenosti, operativnosti in opremljenosti 

gasilskih enot in enot služb Civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Doseganje zastavljenih ciljev je bilo uspešno, saj se vsako leto v proračunu zagotavljajo sredstva za 

usposabljanje in opremljanje prostovoljne gasilske enote. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč             1.860,00 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za opremljanje in usposabljanje pripadnikov civilne zaščite, redno 

delovanje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
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Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o 

varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. 

Dolgoročni cilji podprograma 

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

Letni cilji podprograma 

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

omogočila najboljša oskrba za reševanje v nujnih zdravstvenih težavah. 

40703 - tekoči stroški zaščite in reševanja - v letu 2018 je občina sofinancirala izvajanje obrambe 

pred točo z letali, katero izvaja Letalski center Maribor (1.500,00 €), prav tako se je za popravilo sirene 

na gasilskem domu namenilo 360,00 €.  

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč            20.280,49 € 

Opis podprograma 

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

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

financiranju občin 

Dolgoročni cilji podprograma 

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

nuditi večjo pripravljenost v primeru nesreč. 

Letni cilji podprograma 

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

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

Postavljeni cilji so realizirani. Gospodarnost in učinkovitost gasilske enote pa je težko oceniti, je pa 

le-ta najboljša takrat, ko enota opravlja le dežurstva in preventivne akcije. Pozitiven učinek delovanja 

enote pa je viden tudi na drugih področjih družbenega življenja, ko je zaradi hitrih in učinkovitih 

intervencij ob nesrečah nastala škoda, ki jo te nesreče lahko povzročijo, zmanjšana na najmanjšo 

možno mero. 

40701 - Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana - znotraj postavke so realizirani odhodki za 

zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja delovanja Gasilske zveze Lenart in PGD 

Sveta Ana. V letu 2018 se je za te stroške namenilo 14.404,00 €. 

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

se v letu 2018 sredstva požarne takse v višini 5.265,00 € niso nakazala gasilskemu društvu Sveta Ana. 

Sredstva se bodo nakazala v letu 2019. Za nakup opreme se je namenilo 1.456,00 € in za investicijsko 

vzdrževalna dela v gasilskem domu 4.420,49 €.  

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST      

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju prometne varnosti v občini. 

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne v občini. Vključuje porabo sredstev za 

financiranje aktivnosti, ki jih izvaja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Čim večja varnost in čim boljša osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Ocenjujemo, da so planirani cilji doseženi, saj se v preventivne aktivnosti vključujejo otroci, kot 

najbolj ranljiv del udeležencev v prometu. 

08029001 - Prometna varnost         121,63  € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma  
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Dolgoročni cilj je vplivati na vse udeležence cestnega prometa in vzgoja mladih z izvajanjem 

preventivnih aktivnosti.  

Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je nakup kresnič za osnovnošolce.  

40801 – Svet za preventivo - sredstva v višini 121,63,0 € so se porabila za nakup kresničk.  

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

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

spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitve brezposelnih oseb. 

 

1003 – Aktivna politika zaposlovanja 

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 

brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo 

iz občinskega proračuna. Sredstva so predvidena za sofinanciranje javnih del, ki jih izvajalci javnih 

del na območju Občine Sveta Ana in širše Upravne enote Lenart dobijo delno sofinancirane (55 % 

bruto plače) s strani Zavoda za zaposlovanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zmanjšati strukturo brezposelnih z njihovo vključitvijo v javna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročne cilje zasledujemo s spodbujanjem in vključevanjem v programe aktivne politike 

zaposlovanja, predvsem s sofinanciranjem javnih del. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti                  4.511,90 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje lokalne zaposljivosti preko programa javnih del. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Dolgoročni cilji podprogram 

Z zagotavljanjem sredstev za lokalne zaposlitvene programe javnih del, uspešno zasledujemo 

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

brezposelnih oseb na trgu dela. 

Letni cilji podprograma  

Ocenjujemo, da so bili programi javnih del uspešno realizirani. 

40621 – Program javnih del – na postavki  so prikazani realizirani odhodki skupnih programov 

izvajanja javnih del na območju Upravne enote  Lenart: 

 CSD Lenart: »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«, število vključenih: 1 s V. in 2 

s VII.  ravnijo strokovne izobrazbe, realizacija 2.382,83 €, 

 Varstveno delovni center Polž Maribor, Enota Lenart – program JD: »Pomoč in varstvo za 

invalide«, število vključenih: 1 s IV. in 1 s V. ravnijo strokovne izobrazbe, realizacija 1.059,47 

€ in  

 Knjižnica Lenart – program JD: »Pomoč v knjižnici«, število vključenih: 1 s IV. ravnijo 

strokovne izobrazbe, realizacija 1.069,60 €.   

  

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje porabe zajema izvajanje programa na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in 

živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo in ribištvo. Lokalna 

skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 

podeželja na območju občine. Področje porabe v skladu z navedenim zajema aktivnosti, ki se nanašajo 

na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter ribištvu. 
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1103 – Splošne storitve v kmetijstvu 

 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja 

živali na občinski ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je v skladu z zakonodajo zagotoviti sredstva za ustrezno zaščito živali. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Z zagotovitvijo potrebnih sredstev za zaščito živali so tudi doseženi zastavljeni cilji. 

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali             0,00 € 

Opis podprograma 

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti oskrbo divjadi na območju občine. 

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

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

občina ni izvedla, ker društvi nista vrnili podpisanih pogodb. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE              

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Poraba zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

Opis glavnega programa 
V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne 

signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, gradnjo 

pločnikov, kolesarskih stez in cestno razsvetljavo.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so 

usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanja prometne varnosti, 

zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema 

na okolje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Z zagotavljanjem takega vzdrževanja je omogočen varen promet, ohranjajo ali izboljšujejo se  

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

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                         239.214,82 € 

Opis podprograma 

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

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

cestne infrastrukture (pločnikov, kolesarskih stez, mostov, varovalnih ograj,…). Letno vzdrževanje 

cest obsega: manjše sanacije voziščnega ustroja vključno z asfalterskimi deli, čiščenje obcestnih jarkov 

in drugih odvodnih naprav (propusti, kanalete, koritnice,…), redno vzdrževanje obcestnih bankin, 

košnjo obcestnih brežin, itd. Na predmetni postavki določena sredstva so namenjena tudi za izvedbo 

zimske službe, ki traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Zimsko 

vzdrževanje cest obsega: pluženje snega s cestnih površin in površin za pešce ter posipavanje vozišč 

proti poledici z mešanico soli in peska. Stroški zimske službe so odvisni predvsem od vremenskih 

razmer, zato je predvideni znesek lahko le groba ocena dobljena na podlagi izkušenj iz preteklih let.  
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Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok 

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v 

Občini Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji podprograma  

Zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu in zagotavljanje varne povezanosti občinskih cest 

v zimskem in letnem času ter ohranjanje realne vrednoti cestne infrastrukture. 

Letni cilji podprograma  

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

leta. 

41315 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest - sredstva so porabljena v višini 

239.214,82 oz. 96,1 % glede na veljavni proračun. Realizacija na postavki v primerjavi z letom 2017 

se je povečala za 41,92 %, posledično zaradi večjega števila akcij v času izvajanja zimske službe (v 

mesecu februarju 2018 je bilo izvedenih več kot 20 akcij). Velik del sredstev se je namenilo za letno 

vzdrževanje cest: krpanje udarnih jam, krpanje in saniranje drugih poškodb na cestah, gramoziranje 

makadamskih odsekov občinskih cest, urejanje bankin, čiščenje jarkov, sanacije propustov ter drugih 

cestnih teles, menjava in dopolnitve prometne signalizacije, čiščenje v varovalnem pasu občinskih cest 

kot je košnja in obrezovanje drevja ter razna druga dela.  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                        275.727,72 € 

Opis podprograma 

Podprogram investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vsebuje sredstva za izgradnjo 

naslednjih aktivnosti, gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko 

vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, 

kolesarske steze, mostovi, varovalne ograje, ovire za umiritev prometa – grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok 

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v 

Občini Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji podprograma  

Zagotavljanje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za 

enotno in sinhrono delovanje sistema in ohranitve cestnega omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. 

Letni cilji podprograma  
Letni cilji so prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, 

v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, 

modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest. Pri zastavljenih ciljih smo bili z izvajanjem 

aktivnosti uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem 

naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalce. 

41319 – Projekti (pločniki, križišča, ulice)  - realizacija na postavki znaša 6.649,00 €. Občina je 

naročila naslednjo projektno dokumentacijo: 

 izdelava sprememb PZI dokumentacije za Ureditev hodnika za pešce in križišča regionalne 

ceste R3-730 Žice – Sv. Ana – Zg.Ščavnica – Dražen Vrh, v naselju Sv. Ana v višini 1.952,20 

€ , 

 PZI dokumentacije za podporni zid na parc. št. 107/2 k.o. Zg. Ročica v višini 4.697,00 €, 

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

703/4104, Žice –Zg.Ščavnica od km 0+000 do km 2+550  v višini 56.931,30 €. Dela v letu 

2018 niso bila končana, zato bo plačilo izvedeno v letu 2019. 

41321 – Pločnik (Sveta Ana – Zg. Ščavnica) - zaradi vse večje frekvence sprehajalcev in števila 

novogradenj ob cesti JP 704-151 je skrb občine, da poskrbi za večjo varnost prometa. V načrtu 

razvojnih programov je vključen projekt izgradnja pločnika Sv. Ana – Zg. Ščavnica. V letu 2016 smo 

začeli z izgradnjo kamnitega opornega zidu in v letu 2017 nadaljevali s položitvijo  komunalnih vodov 

in dobavo ter vgradnjo gramoza. V letu 2018 smo zaključili investicijo z izvedbo asfaltiranja cestišča 

in dobavo term montažo lesene zaščitne ograje. Vrednost izvedenih del je znašala 91.267,87 €. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S tem je bilo potrebno ustrezno spremeniti in dopolniti projektno dokumentacijo, zaradi navedenega 

je prišlo do zamika pri izvedbi gradbenih del   

 41329 - Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2017) – v letu 2018 je občina zaključila 

dela na odsekih cest, ki so se začela izvajati že v letu 2017. To so naslednji odseki  :  

- JP Kremberk – Zalokar, 

- JP 704-521 Kremberk – Kolman,  

- JP 704-344 Ledinek – Reher in  

- JP 704-401 Zg. Ščavnica –Ajhmajer. 

Dela na opravljenih odsekih je izvajalo Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o.. Pogodbena 

vrednost del je znašala 130.879,55 €. Na omenjenih odsekih cest so se izvedla dela, dobava in vgradnja 

tampona, vključno s fino izravnavo in izvedbo propustov in priključkov ter vgradnjo asfalta debeline 

6 cm in izvedbo muld in priključkov. V letu 2018 je občina poravnala še dela v višini 44.571,54 €. 

41332 – Ureditev pločnika s kolesarsko stezo (Zg. Ročica - Froleh) – občina je podpisala s 

podjetjem Gradbenik Stanko Bernjak s.p. pogodbo o izvedbi del izgradnje opornih zidov ob kolesarski 

stezi s pločnikom v višini 47.956,33 €. Dela so bila v celoti izvedena in plačana. 

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

k izvedbi modernizacije cestnih odsekov: 

- JP Zg. Ščavnica- Rožengrunt 704-421 in  

- JP Žice – Škof – Perko 704-300. 

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

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

ter vgradnja asfalta se bo nadaljevala v letu 2019. 

 

 

Slika 4: Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730 

 

 

41339 - Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice    

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

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

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

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

regionalni razvoj, Ministrstva za infrastrukturo RS in vključenih občin. 

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

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

mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih središčih Lenartu, Ptuju in Mariboru oziroma od 
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doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri 

iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, 

večji stopni telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju 

prebivalstva na območju.  

Cilji investicije so:  

• izboljšanje mobilnosti in dostopnosti,  

• izboljšanje okolja in zdravja prebivalcev regije,  

• izboljšanja kakovosti bivanja,  

• izboljšanje podobe občin in regije,  

• izboljšanje pogojev za razvoj turizma,  

• izboljšanje meddržavne, medregijske in regijske povezanosti in celovitosti.  

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

2019. 

Slika 5: Prikaz kolesarske mreže in naselij 

 

 

13029004 - Cestna razsvetljava            36.714,42 € 

Opis podprograma 

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

razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih cestah. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotavljati enakomerno izvajanje investicijskega in 

rednega vzdrževanja in novogradenj javne razsvetljave, in sicer vse z namenom zagotoviti čim večjo 

varnost udeležencev v prometu in dvig standarda izvajanja investicijskega vzdrževanja. Ravno tako je 

cilj tudi zmanjševanje porabe energije za javno razsvetljavo. 

Letni cilji podprograma  

V okviru proračunskih zmožnosti smo izvedli redna vzdrževalna dela na obstoječi cestni razsvetljavi, 

posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk, varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati 

ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

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

41305 – Vzdrževanje javne razsvetljave in poraba električne energije - v letu 2018 so na področju 

javne razsvetljave poravnani stroški porabe električne energije za javno razsvetljavo v višini 13.085,53 

€ in stroški vzdrževanja javne razsvetljave v višini 10.165,04 €. Nova razsvetljava se je izvedla od 

Polenšaka do Moleha. Izvedba je zajemala dobavo, položitev zemeljskega kabla in vgradnjo betonskih 

kanalov s pokrovom. Skupaj izvedena dela so znašala 13.354,12 €. 
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13069001 – Telekomunikacije in pošta              5.978,00 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za investicijsko vlaganje v telekomunikacijo in pošto. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti odprto širokopasovno omrežje na celotnem območje občine.   

Letni cilji podprograma 
V 2018 je občina naročila izvedbo Načrta razvoja OŠO za Občino Sveta Ana. Načrt bo predstavljal 

ustrezno strokovno – metodološko podlago, da se na redko poseljenih območjih občine 

gospodinjstvom in pravnim osebam zgradijo ultra hitri širokopasovni priključki v odprtem dostopnem 

omrežju in v ta name zagotovi razvojno financiranje takšne investicije iz zunanjih virov in sicer:  

A) iz zasebnih virov ( projekt »RuNe«). Izvajalec bo v primeru izraženega javnega interesa 

občine, le – to neposredno vključil med področja, v katerih se bo gradilo OŠO po tem projektu; 

B) javnih nepovratnih sredstev (strukturnih skladov ), ki bodo na voljo v sedanjem finančnem 

okviru EU do leta 2020 (projekt GOŠO). 

 

14 – GOSPODARSTVO        

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

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

spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.  

 

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

 

Opis glavnega programa 
Občina Sveta Ana zagotavlja sredstva na področju promocije občine ter spodbujanja razvoja turizma 

in gostinstva.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine 

kot turističnega območja ter izvedba predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja 

turizma.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo z različnimi aktivnostmi.  

 

14039001 - Promocija občine                12.106,29 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na sejmih, 

prireditvah,…), predstavitve kulturne in naravne dediščine (razstave, spominske sobe,…) ter druge 

promocijske aktivnosti (zloženke, prospekti, izdaja knjiga…).  

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 

Dolgoročni cilji podprograma  

Zagotavljanje promocijskega materiala občine in izvedba turističnih in drugih prireditev. Kazalec je 

število izvedenih turističnih in drugih prireditev in obisk le teh. 

Letni cilji podprograma 

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

veliko število turistov. 

41404 - Pospeševanje razvoja turizma  

Za promocijo občine, se je naročila ponatis knjigi Sveta Ana in Franc Postič. Knjigi sta prevedene v 

nemški in angleški jezik. Za knjigi (720 izvodov) je občina plačala 7.227,00 €. 

41410, 41411, 41412, 41413 - na postavkah so realizirani stroški splošnega materiala in storitev za 

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

stroške zavarovanja objekta. Skupaj so realizirani v višini 1.464,61 €. 

41424 – Slovenia Green Destination  

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

slovenskega turizma. Namen Zelene sheme slovenskega turizma je s praktičnim in učinkovitim 
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orodjem uvajati in pospeševati uvajanje trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem ter krepiti 

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

zbrala podatke z anketiranjem, za kar je bilo porabljenih 3.245,20 €.  

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                       39.892,33 € 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za razvoj turistične infrastrukture ter spodbujanje razvoja turizma. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 

Dolgoročni cilji podprograma  

Dolgoročni cilji so pospeševanje in širjenje razvoja turizma in prepoznavnosti območja občine kot 

turističnega območja ter uvajanje novih turističnih produktov in nočitvenih kapacitet.  

Letni cilji podprograma 

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

na področju pospeševanja razvoja turizma.  

41415 – Escape (SI –HU) – projekt traja od aprila 2017 do aprila 2019. V letu 2018 smo izvedli večino 

izmed aktivnosti in sicer: določili poti strpnost, nabavili tri označevalne table, izvedli skupni 

izobraževalni dogodek »Simpozij strpnosti« s tiskovno konferenco. Naloga občine je bila tudi nabava 

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

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

namenili 20.453,31 €. Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR). 

 

Slika 6:  »Simpozij strpnosti« 

 

 
 

 

 

 

 

41416 – Detox (SI-HR) – v letu 2018 je občina izdelala zloženki za Domačijo Grafonž in Domačijo 

Kapl, v jeziku projektnih partnerjev in nemškem jeziku, skupaj 3000 kosov, opravil se je popis in 

uredila se je etnološka zbirka na Domačiji Grafonž in muzejske zbirke na Domačiji Kapl, z uradno 

otvoritvijo in tiskovno konferenco. V okviru projekta sta se nabavili 2 tabli za označitev kulturnih 

spomenikov in 2 info tabli. Projekt se je zaključil v meseci oktobru 2018. Poročanje je bilo izvedeno 

en mesec po zaključku. Finančno še projekt ni zaključen. 

Za izvedbo smo namenili 17.975,02 €. Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR). 
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Slika 7: Muzejska zbirka na Domačiji Kapl  

 

 
 

 

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

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

akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric v letih 2017 in 2018, sofinanciranih iz Evropskega 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

občine še Društvo vinogradnikov Sveta Ana in Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.  
Vloga je bila oddana in čakamo na odločitev. 

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

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

skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric v letih 2017 in 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za 

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

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

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

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

mize (v obliki sodov) in pult 

Vloga je bila oddana in čakamo na odločitev. 

 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE           

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in nalog v zvezi z delovanjem naravne dediščine. 

Ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela 

varstva okolja. 

1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa 

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

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

okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenitve okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti 

okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov 

energij, odpravljanje posledic obremenjevanje okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno 

vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečanje snovne učinkovitosti proizvodnje in 

potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Vsak poseg v okolje mora biti 

načrtovan in izveden tako, da povzroča čim manjše obremenitve okolja, prav tako morajo biti 

zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva 

okolja.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj uspešno gradimo čistilne naprave in kanalizacijske 

sisteme ter sofinanciramo izgradnjo individualnih malih komunalnih čistilnih naprav. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo             363.040,27€ 

Opis podprograma  

 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja. S storitvami javne službe se zagotavlja odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za 

gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotoviti izvajanje 

storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih občine.  

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, 

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana.  

Dolgoročni cilji podprograma 

Z dograjevanjem sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogoči priključitev novih 

uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvalitete življenja. 

Letni cilji podprograma 

Z investicijskimi vložki zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja ter 

hkrati omogočiti izvedbo razširitve omrežja. Ravno tako skušamo s sofinanciranjem nakupa 

individualnih čutilnih naprav pomagati posameznikom in zasebnikom. 

Izvajali smo potrebne aktivnosti na področju gradnje in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov ter 

izgradnje primarne kanalizacije in čistilne naprave v Sveti Ani (Zg. Ročica). Pri sofinanciranju nakupa 

individualne čistilne naprave smo odvisni od prijav na razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje 

malih čistilnih naprav v Občini Sveta Ana. 

41503 – Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav - realizacija odhodkov na 

postavki je 17.563,30 € in so v primerjavi z veljavnim proračunom realizirani 64,6 %. Odhodki so 

izkazani za naslednje stroške; obračunavanje in pobiranje okoljske dajatve v višini 5.296,39 €, za 

izvedbo hišnih kanalizacijskih priključkov na območju novo zgrajene kanalizacije v višini 7.734,19 € 

in sofinanciranje individualnih malih čistilih naprav v višini 4.532,72 €.  

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

realizirani v višini 5.092,70 € oz. 96,5 % in vključujejo porabo električne energije, vode in komunalnih 

storitev in tekoče vzdrževanje objekta. 

41510 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani - v letu 2018 je bila narejena 3. faza 

projekta. Narejenih je bilo cca 3000 m fekalne cevovoda. Dela v tretji fazi so potekalo na kanalih 1.0, 

1.1, 1.1.1., 1.1.2, 1.2., 1.2.1, 3.0,4.0,5.0 in 5.1.  Za ČN je bila izdana odločba UE Lenart, da se prične 

s poskusnim obratovanjem ter izvedbo prvih meritev obratovalnega monitoringa. Za navedene 

gradbene storitve je občina namenila 257.970,40 €.  
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Slika 8: Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

 

 

41511 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - realizirani 

so stroški nakazil okoljske dajatve na podračun prihodkov okoljska dajatev občine odprt pri Carinski 

upravi v višini 77.824,87 €. 

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

naprave so realizirani v višini 4.154,78 € oz. 96,6 % , gre za porabo električne energije, vode in 

komunalnih storitev in tekoče vzdrževanje objekta.  

41514 – Obratovalni stroški čistilne naprave Sveta Ana – v letu 2018 je čistilna naprava začela 

poskusno obratovati, zato so nastali stroški v višini 434,22 €.  

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 

dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

 

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in 

vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Skladen razvoj območja, racionalna raba prostora ter prilagajanje prostorskih aktov razvojnim 

konceptom in potrebam investitorjem, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj so se izdelale spremembe in dopolnitve občinskega 

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

občinskega prostorskega načrta.  

16029003 - Prostorsko načrtovanje               32.208,00 

Opis podprograma  

V okviru podprograma so zajeta sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine. 
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Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, 

Zakon o graditvi objektov, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Odlok o strategiji prostorskega 

razvoja Slovenije. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih 

prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. 

Letni cilji podprograma 

Izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, 

rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše 

prostorske ureditve in pridobitev različnih strokovnih podlag za kasnejšo prostorsko načrtovanje. 

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

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

občine. Vsebinska podlaga za pripravo OPN so izdelane strokovne podlage, razpoložljivi projekti 

pripravljavca, razvojne pobude pravnih in fizičnih oseb ter druge razpoložljive podlage, projekti, 

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

OPN se izdeluje fazno. V lanskem letu je bil plačan in izdelan osnutek za pridobivanje prvih mnenj 

nosilcev urejanja prostora, za kar je bilo namenjenih 32.208,00 €. Po pridobitvi mnenj  se bo izdelal 

dopolnjeni osnutek, ki bo javno razgrnjen in bo izvedena javna obravnava, nakar se bodo pripravila 

strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne obravnave, sprejem stališč do pripomb in izdelava 

predloga. Po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora bo OPN sprejet na občinskem svetu. 

Za realizacijo navedenih faz izdelave OPN pa bo morala občina zagotoviti sredstva v proračunu 2019. 

 

1603- Komunalna dejavnost               

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za 

rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne standarde na območju Občine Svet Ana. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. 

16039001 - Oskrba z vodo                 24.192,01 € 

Opis podprograma  

Oskrba z vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. S storitvami 

javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih 

zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora 

občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih občine. Glede na 

navedene obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni 

predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega izhajajo vsakoletne finančne potrebe za 

uresničitev vseh nalog iz tega področja. Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje 

vodovodnih sistemov.  

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, 

Zakon o graditvi objektov. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno 

vodo na celovitem območju občine.  

Letni cilji podprograma 

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

in zmanjšati tveganje glede morebitnega lokalnega onesnaževanja pitne vode.  

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

se izvaja tudi izgradnja tranzitnega vodovodnega cevovoda Krivi Vrh - Sveta Ana. Izvedena bodo 

montažna in gradbena dela. Dela se izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo PZI "Vodovodni 

cevovod Krivi Vrh - Sveta Ana". Izgradnja vodovodnega omrežja poteka v obstoječem pločniku na 

globini 1,3 m od km 3,760 do 4,000. Po končanih delih se bo saniral tudi pločnik. Izvedli se bodo 
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nadzemni hidranti. V letu 2018 je občina za navedena dela plačala 13.897,47 €. Projekt se nadaljuje v 

letu 2019. 

Prav tako smo v letu 2018 poravnali račune v skupni višini 8.765,85 € za opravljena dela predstavitev 

vodovodnega cevovoda Žice 15 b in zamenjavo cevovoda PEHD DN90 Sv. Ana 2. 

16039003 - Objekti za rekreacijo                866,07 € 

Opis podprograma  

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

Zakonske in druge pravne podlage :Zakon o urejanju prostora. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je vzdrževanje športnih igrišč in opreme.  

Letni cilji podprograma 

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

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

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

komunalnih storitev) v višini 866,07 €.  

16039004 - Praznično urejanje naselij      5.076,42 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za praznično okrasitev naselji. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti boljše praznično vzdušje v občini. 

Letni cilji podprograma 

Ocenjujemo, da smo z vidika gospodarnostni in učinkovitosti uspešni, saj so stroški nižji kot leto prej, 

okrasitve pa je bilo več. 

41617 – Prednovoletna okrasitev  - na postavki so realizirani stroški dobave in montaže novoletne 

okrasitve in stroški demontaže. 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti                1.109,41 € 

Opis podprograma 

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

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotovljena sredstva glede na potrebe. 

Letni cilji podprograma 

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

41618 - Stroški komunalne dejavnosti  - realizirana so sredstva v višini 1.109,41 €. Center Svete Ane 

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

ter redno skrbeli za čistočo centra in ostalih delov občine.  

 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  

 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem 

področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti sredstva za potrebne investicije in nakup stanovanj.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

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

16059002- Spodbujanje stanovanjske gradnje            60.093,60 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje stanovanj nakup stanovanj. 

Zakonske in druge pravne podlage: Stanovanjski zakon. 

Dolgoročni cilji podprograma 
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Spodbujanje stanovanjske gradnje in s tem zagotoviti stanovanja mladim družinam. 

Letni cilji podprograma 

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

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

razpolagalno pravico. 

41623 – Javna najemna stanovanja – občina je kupila eno stanovanje; stanovanje št. 7 v izmeri 52,1 

m2. Kupnina za stanovanje je znašala 60.093,60 €. 

Dejansko je občina pridobila dve stanovanj od katerih je eno last občine eno pa v last Stanovanjskega 

sklada RS. Občina se je prijavila na razpis Stanovanjskega sklada RS.  

Slika 9: Večstanovanjski objekt Krivi Vrh 4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

tekočega vzdrževanja v lasti občine, je občina v letu 2018 namenila 1.098,10 €. 

 

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna zemljišča)  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.  

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč                 4.724,58 € 

Opis podprograma 

Stroški zajemajo sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (komunalo 

opremo, geodetske storitve, projektno dokumentacijo,…). 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostoru, Zakon o 

stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti, Zakon o javnih financah 

,Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o denacionalizaciji 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne 

skupnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja 

premoženjsko pravnih zadev z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega 

stanja z dejanskim. 

Letni cilji podprograma 

Letni cilji so doseženi. 

41608 – Stroški urejanja zemljišč - v letu 2018 smo na območju nove stanovanjske zazidave v 

Lokavcu izvedli razpis za komunalno ureditev celotnega naselja. Razpis je bilj neuspešen. V letu 2019 

bo občina razpis ponovila.    

Za stroške geodetskih storitev smo namenili 3.382,58 €.  
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16069002 - Nakup zemljišč                 19.347,24 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za nakup zemljišč za potrebe občinskih investicij. 

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostoru, Zakon o 

stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti, Zakon o javnih financah, 

Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o denacionalizaciji, 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne 

skupnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja 

premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja 

stvarnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi 

pogoji). 

Letni cilji podprograma 

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

nepremičnega premoženja v letu 2018. 

41609 - Nakup zemljišč - v letu 2018 je občina kupila naslednje nepremičnine:  

- zemljišče parc. št. 100/7, 101/1,103/2,103/3 in 104/2 vse k.o. Zg. Ročica, II. del kupnine  v višini 

15.900,00 € in 

- zemljišče parc. št. 243/2 k.o. Ledinek kupnina v višini 2.725,00 €.  

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO                

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe 

zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.  

1702 – Primarno zdravstvo  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje investicij na področju primarnega zdravstva ter 

sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotoviti zdravstvene storitve čim bliže vsem občanom in dostopne vse dni v tednu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da občina uspešno izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva.  

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov              11.894,41 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema financiranje investicijskega vzdrževanja zdravstvenih domov in ambulant, nakup 

opreme za opravljanje zdravstvenih storitve. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zdravstveni dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotavljanje ustreznih prostorov za zdravstveno dejavnost v občini. 

Letni cilji podprograma 

Pri doseganju letnih ciljev smo uspešni, saj je občina na novo opremila celotno zdravstveno ambulanto. 

41702 – Nakup opreme za zdravstveno ambulanto – v letu 2018 je občina izvedla nakup opreme za 

zdravstveno ambulanto v višini 11.678,47 €. V ambulanti opravlja zdravstvene storitve Ivan Mitrović 

dr. med. spec..  

41707 – Projekt – Zobni alarm – občina je sofinancirala projekt (nakup 60 zobnih ščetk), ki ga izvaja 

Zdravstveni dom Lenart v osnovni šoli in vrtcu Sveta Ana. Gre za izvajanje delavnic, kjer se otroci 

seznanijo z ustreznimi pripomočki za ustno higieno in s pomočjo inštruktorjev vadijo pravilno 

ščetkanje zob.  

1707- Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa 
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Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izvajanje nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva in mrliško ogledne 

službe. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da občina uspešno izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva kot ji nalaga 

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

ukrepe. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo               19.063,47 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane 

Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega 

naslova. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

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

nimajo možnosti zdravstvenega zavarovanja. 

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

zavarovanje za brezposelne osebe je v letu 2018 znašal 32,43 € na osebo mesečno. V letu 2018 smo 
za prispevke namenili 19.063,47 € 

17079002 - Mrliško ogledna služba                                    6.328,99 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

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

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe. 

Dolgoročni cilji podprograma 

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

Letni cilji podprograma 

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

občina v letu 2018 porabila 6.328,99 €. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE        

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema program kulture, športa, programi za mlade in sofinanciranje posevnih skupni.  
 

1803 – Programi v kulturi 

 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo ter 

druge programe v kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so: 

- zagotavljanje pogojev za usklajen razvoj knjižnične dejavnosti, 

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulture, 

- zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje in razvoj dejavnosti društev na področju kulture. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Občina Sveta Ana zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnica Lenart in izposojevalnice 

Sveta Ana, kar omogoča ohranjanje knjižničarske dejavnosti. Ocenjujemo, da smo uspešni pri 

ohranjanju interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, saj občina izvede vsako leto javni 

razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev.  
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18039001 - Knjižničarstvo in založništvo               32.717,04 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za dejavnost knjižnice (plače in drugi materialni stroški), nakup knjig, 

brošur, zbornikov in druge knjižne opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage :Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje 

knjižničarske dejavnosti kot javne službe, Zakon o zavodih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

Knjižnice Lenart. 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilji so: 

- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, 

- povečati zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiv, 

- pospeševanje izposoje knjižničnega gradiva, 

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

Letni cilji podprograma 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

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

Lenart z enoto Sveta Ana je občina namenila 32.717,04 €. 

18039003 - Ljubiteljska kultura       5.707,77 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za dejavnost in programe ljubiteljske kulture (revije, srečanja, 

gostovanja,…) in sofinanciranje programov kulturnih društev.  

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

društvih, Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji so: 

- ugotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in široka 

dostopnost kulturnih programov, 

- izvedba vsakoletnih javnih razpisov. 

Letni cilji podprograma 

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

aktivnosti na področju izvajanja kulturnih prireditev. 

41803 - JS RS za kulturne dejavnosti, društva (razpis) - izveden je bil javni razpis za sofinanciranje 

javnih kulturnih programov in projektov. Razpis je bil izveden na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 

javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana.  

 

Tabela 17: Dodeljena sredstva po razpisu in izplačana sredstva v letu 2018 

Društvo Sredstva odobrena na 

razpisu v € 

Izplačana sredstva po 

izvedenih projektih v € 

Kulturno društvo Sveta Ana 3.064,79 2.659,04 

MKK Kulturna zadruga 602,84 601,59 

Twirling klub Aninih mažoretk 776,06 776,06 

SKUPAJ  4.443,69 4.036,69 

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

kulturne dejavnosti v višini 1.470,00 €.   
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Slika 10: 20.obletnica folklorne skupine Sv. Ana 

 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura     6.478,79 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva namenjena za izdajo lokalnih časopisov. 

Dolgoročni  cilji podprograma  

Dolgoročni cilj je čim večje informiranje občanov. 

Letni cilji podprograma 
Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni saj z izdajo Aninih novic obveščamo 

občane o aktualnih razpisih na katere se lahko prijavijo za sofinancerska sredstva, z izdajo Ovtarjevih 

novic pa o mesečnih aktualnih novicah v občini. . 

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

sofinancirala sredstva v višini 6.478,79 €.  

18039005 – Drugi programi v kulturi               9.319,20 € 

Opis podprograma 

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

Dolgoročni  cilji podprograma  

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

prostega časa. 

Letni cilji podprograma 

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

vzpodbuja kulturno življenje v občini . 

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

kulturno – turističnega centra v višini 5.976,14 € in nakup avdiovizualni opreme (ozvočenje) v znesku 

3.343,06 €. 

 

1804 – Podpora posebnim skupinam 

 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Finančna podpora društvom in organizacijam, ki ne pridobijo proračunskih sredstev iz drugih 

proračunskih postavk. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Sredstva na podlagi razpisa namenjamo društvom. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin     3.668,82 € 

Opis podprograma 

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

dodeljena na podlagi razpisa). 
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Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o 

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

Dolgoročni cilji podprograma 

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

Letni cilji podprograma  

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

na razpis. 

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

3.668,82 € 

 

Tabela 18: Seznam društev, ki so oddala vlogo in izplačila v letu  2018 

Društvo Sredstva odobrena na 

razpisu v € 

Izplačana sredstva po 

izvedenih projektih v € 

Turistično društvo Sveta Ana 925,47 551,13 

Društvo vinogradnikov Sveta 

Ana 

822,78 560,64 

Društvo kmečkih deklet in žena 

Sveta  Ana 

398,36 398,36 

Čebelarsko društvo Sveta Ana 303,70 201,69 

Društvo upokojencev Sveta 

Ana  

577,07 678,40 

Društvo konjenikov Srebrni 

jezdec 

297,84 317,45 

Sožitje Lenart 163,81 216,05 

Zveza društev upokojencev 

Slovenskih goric  

81,91 97,00 

Medobčinsko društvo invalidov 

Lenart  

152,64 105,82 

Kulinarično društvo kisla juha 

Sveta Ana   

465,38 308,63 

Združenje borcev NOB Lenart 345,28 127,86 

Območno združenje veteranov 

vojne za Slovenijo  

145,20 92,59 

Skupaj: 4.679,44 3.668,82 

 

1805- Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa ter upravljanje in 

investicijsko ter tekoče vzdrževanje športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Osnovni cilj občine na področju športa je zagotavljanje optimalnih pogojev za izvajanje športno 

rekreativnih dejavnosti, kar povečuje koristnejšo izrabo prostega časa, boljšo kvaliteto življenja in 

vpliva na zdravje občanov vseh starostnih obdobij. Občani se ukvarjajo s športom na osnovi svojega 

interesa prostovoljno – neorganizirano, ali pa organizirano tako, da se vključujejo v društva in druge 

športne organizacije. Rekreacijsko vadbo je treba omogočiti čim širšemu krogu ljudi z iskanjem novih 

programov in z zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev za njeno izvajanje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj z vzdrževanjem skrbimo za nemoten razvoj športa. Prav 

tako sofinanciramo društva na področju športa na podlagi Letnega programa športa. 

18059001 - Programi športa 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za financiranje športa v društvih ter upravljanje in vzdrževanje športnih 

objektov.  

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o 

sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Povečanje števila aktivnih udeležencev v športu in zagotavljanje čim boljših pogojev za izvajanje 

športno rekreativnih dejavnosti v občini. 

Letni cilji podprograma 

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

programa športa. 

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

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

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

Sveta Ana in Osnovna šola Sveta Ana. Dodeljenih je bilo 4.556,86 € od tega Športnemu društvu Sveta 

Ana 3.546,53 € in Osnovni šolo Sveta Ana 1.010,33 €. 

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

dvorane Sveta Ana smo namenili sredstva v višini 8.048,34 €. V sklopu te postavke so zajeti vsi 

obratovalni stroški in stroški tekočega vzdrževanja navedenega objekta.  

 

19 – IZOBRAŽEVANJE             

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 

osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. 
 

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otok 

 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

V skladu z določili področne zakonodaje želimo v občini zagotoviti izvajanje kvalitetnih programov 

na področju predšolske vzgoje in vključevanja števila predšolskih otok v navedene programe.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj imamo že od leta 2008 zgrajen nov vrtec. Dolgoročni 

cilji so zdaj usmerjeni k temu, da bi se v vrtec vpisalo čim več otok iz področja naše občine. 

19029001 – Vrtci                348.706,17 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, gradnjo in investicijsko 

vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih 

tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za 



 

133 
 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojo–izobraževalnega 

zavoda OŠ Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji so izvajanje aktivnosti, ki so povezane s prilagajanjem dejavnosti potrebam otok in 

njihovih staršev ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti tako, da bo javni vrtec 

dostopen vsem staršem s stalnim prebivališčem v Občini Sveta Ana, ki bodo to želeli za svojega otroka. 

Letni cilji podprograma 

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

41901 – Plačila vrtcu Sveta Ana - sredstva so realizirana v višini 315.389,13 €. Občina krije razliko 

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

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

1.993,00 € in odhodki za nakup opreme v vrtcu v višini 3.000,00 €. 

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

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

občinah, smo realizirali sredstva v višini 28.324,04  €.  

 

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v 

primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

V skladu s področno zakonodajo želimo zagotoviti populaciji šolskih otok optimalne pogoje za njihovo 

delo, učenje ter vsestranski razvoj. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako omogočamo kvalitetno izvajanje programa 

na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja. 

19039001 - Osnovno šolstvo                 77.998,84 € 

Opis podprograma 

Osnovnošolsko izobraževanje za območje naše občine poteka v Osnovni šoli Sveta Ana in podružnični 

šoli Lokavec. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole so opredeljene v 82. členu 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Občina je dolžna zagotoviti 

sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovno šolo, investicijsko vzdrževanje 

opreme in nepremičnin, dodatne dejavnosti šole in investicije. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o zavodih, Odlok o 

ustanovitvi Javnega vzgojo–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana. 

Dolgoročni cilji podprograma 

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

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

kvalitetno in nemoteno izvajanje njenega programa. Še bolj pa smo se približali ciljem z energetsko 

sanacijo obeh šol, ki sta se na podlagi državnega sofinanciranja začele v letu 2013, zaključile pa v letu 

2014. 

Letni cilji podprograma 

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

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

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

splošnih materialnih stroškov. Realizacija na tej postavki je 61.462,00 €.  

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

različnih tekmovanjih namenila 500,00 €. 

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

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

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

postavki je 5.503,00 €.  
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41905 – OŠ – nakup, gradnja in vzdrževanje - občina, kot ustanoviteljica osnovne šole skrbi tudi za 

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

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

Realizacija na tem kontu znaša 1.448,75 €. Prav tako je občina sofinancirala nakup računalnikov v 

višini 1.500,00 €, namenila pa je tudi 3.000,00 € za opremo. 

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

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

4.585,09 €. 

 

1906 – Pomoč šolajočim 

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva pomoč v osnovnem šolstvu.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljati zakonske obveznosti v zvezi s šolskim prevozi. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Na področju doseganja dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj krijemo šolske prevoze v osnovno šolo 

Sveta Ana in prevoze otok s posebnimi potrebami, kateri obiskujejo šole izven matične občine. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu              47.481,19 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje različnih oblik pomoči v osnovnem šolstvu (regresiranje 

prevozov otok). 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o osnovni šoli, Zakon o financiranju vzgoje in 

izobraževanja. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči šolajočim in izenačiti pogoje za vse učence v osnovni 

šoli.  

Letni cilji podprograma 

Na podlagi veljavne zakonodaje omogočiti učencem brezplačen prevoz v šole. 

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

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

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

47.481,19 €. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO          

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva in programe 

pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, materialno ogroženim, starim in invalidnim osebam ter 

drugim ranljivim skupinam. 

 

2002 – Varstvo otok in družine 

Opis glavnega programa  

Glavni program vključuje sredstva za pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na področju družinske politike v obliki denarne pomoči ob 

rojstvu otoka ter zagotoviti sredstva za storitve pomoči na domu pri vzgoji otok. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj zagotavljamo potrebna sredstva.  

20029001 - Drugi programi v pomoč družini                                      3.866,00€ 

Opis podprograma  

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči varstva otrok in mladine. 

Letni cilji podprograma 

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

v svetovalnem. 

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

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

za finančno pomoč v višini 150 €.  

42004 – Svetovalni centri v pomoč družini - gre za realizacijo plačila storitev Svetovalnega centra 

za otroke, mladostnike in starše. Storitev centra se opravi na podlagi napotitve otroka s strani osnovne 

šole. Realizirana so sredstva v višini 1.520,00 €. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva  

 

Opis glavnega programa  

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v 

pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim ter drugim 

ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so predvsem izboljšanje kvalitete življenja starejših ljudi in invalidov, zagotavljanje 

aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj drugih oblik pomoči. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem različnih oblik socialnega varstva uspešno zasledujemo 

zastavljene dolgoročne cilje. 

20049001 - Centri za socialno delo               28.363,71 € 

Opis podprograma  

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje izvajanja programov v centrih za socialno delo, 

programe  pomoči družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim 

in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 

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

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za izvajanje socialne oskrbe pomoči na domu. 

42005 CSD Lenart – socialna oskrba na domu  - na podlagi pogodbe o izvajanju javne socialno 

varstvene storitve pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu smo v letu 2018 namenili 

28.363,71 €.  

20049002 - Socialno varstvo invalidov               40.888,64 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika. 

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

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti sredstva za družinskega pomočnika in na ta način prispevati k skrbi za občane, ki bodo 

potrebovali oskrbo in pomoč na domu. 

Letni cilji podprograma 

Letni cilji so bili doseženi, v letu 2018 je občina dodatno financirala enega družinskega pomočnika. 

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

občina v letu 2018 namenila 40.888,64 €.  

 

Tabela 19: Upravičenci in izvajalci  
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Zap.št.  Ime in priimek upravičenca Ime in priimek izvajalca 

1. Jožica Urbanič Sonja Krušnik 

2. Janja Tlakar Marija Tlakar 

3. Marija Koler Cvetka Šenveter 

4. Lidija Ketiš Irena Ketiš 

20049003 - Socialno varstvo starih             153.831,93 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje oskrbe starejših občanov v splošnih in posebnih 

socialno varstvenih zavodih. 

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

Dolgoročni cilji podprograma 

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

socialno varnost občanov. 

Letni cilji podprograma 

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

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

42009- Financiranje domskega varstva  - za (so)financiranje oskrbe v domovih osebam, ki jim je v 

skladu s predpisi občina dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in 

polno ceno oskrbe je občina namenila 81.583,53. 

 

Tabela 20: Oskrbovanci in domovi na dan 31.12.2018 

 

Zap.št. Ime in priimek oskrbovanca Dom 

1. Ana Vajngerl Dosor, Radenci 

2. Terezija Ornik  Dom Lukavci 

3. Dragica Horvat  SVZ Hrastovec 

4. Petra Maček  SVZ Hrastovec 

5. Robert Potočnik Dom Lukavci 

6. Alojz Doloržak Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Črna na Koroškem 

7. Andrej Župec Zavod Dornava 

8. Perko Marija  Dom starejših občanov Lenart 

9. Marija Medved  Dom starejših občanov Lenart 

10. Anton Peserl  Dom starejših občanov Lenart 

11. Erna Liner DSO-GR d.o.o. 

 

42013 - Dom starejših občanov Sveta Ana – občina je v letu 2018 naročilo izdelavo PZI projektne 

dokumentacije in investicijskega programa za zagotovitev kapacitet za starejše občane in izdelavo 

PGD projektne dokumentacije skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji vključno s pridobitvijo 

gradbenega dovoljenja za projekt zagotovitev kapacitet za starejše občane v Občini Sveta Ana v 

velikosti cca 1.500 m2. Za navedene storitve je občina plačala 72.248,40. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin    2.890,00 € 

Opis podprograma 

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

varstva. 

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

Letni cilji podprograma 
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Z zagotavljanjem sredstev rešujemo socialne stiske tistim, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, 

načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilni pri odzivanju na hitre in dinamične 

spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. 

Sredstva smo na podlagi pogodbe namenili Območnemu združenju Rdečega križa Lenart. 

42007- sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart  - proračunska postavka izkazuje stroške 

sofinanciranja izvedbe programa Območnega združenja RK Lenart. Višina realiziranih sredstev znaša 

2.890,00 €. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA               

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na lokalni ravni. 

 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja 

izvrševanja občinskega proračuna in sredstev za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim 

dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj redno in pravočasno odplačujemo mesečne obveznosti 

občine iz naslova zadolževanja ter dosegamo dobro likvidnost proračuna. 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje                        234,59 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja poračuna - domače 

zadolževanje. 
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 

Letni cilji podprograma  

V letu 2018 je občina najela revolving krediti v višini 90.000,00 €.  

Občina je črpala kredit zaradi velikih časovnih zamikov pri nakazovanju prihodkov za projekte s 

strani države. 

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

200,00 € in plačila obresti v višini 34,59 €. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI          

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, 

snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske 

ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne 

rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene s prejetim 

proračunom in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

 

2302 – posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč 

Opis glavnega programa 

Posebna proračunska rezerva in program pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za 

odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, 

močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in 

druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic 

naravnih nesreč. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Glede na izkazane odhodke za namene odprave posledic naravnih nesreč v preteklih letih ocenjujemo, 

da je bila do sedaj rezerva še vedno oblikovana v zadostni višini. 

23029001 - Rezerva občine                 10.000,00 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema oblikovanje proračunske rezerve za opravo posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih 

nesreč. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za hitro odpravo posledic neurja in drugih nesreč. Proračunska 

rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega se stekajo sredstva do višini največ 1,5% prejemkov 

proračuna. Iz tega sklada občina namenja sredstva za opravo posledic postopoma. 

Letni cilji podprograma 

Sredstva rezerve so bila oblikovana v skladu z omejitvami Zakona o javnih financah in v skladu s 

planom ter so do sedaj zadoščala za zagotavljanja čimprejšnje sanacije stanja po naravnih nesrečah. 

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

sredstev v proračunsko rezervo v višini 10.000,00 €.  

 

2303 – Splošna proračunska rezervacija  

Opis glavnega programa 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 

proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemer bi pripomoglo natančno 

planiranje posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna. 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Opis podprograma 

Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni 

mogoče vnaprej načrtovati. O porabi sredstev rezerv odloča župan. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni  cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. 

Letni cilji podprograma 

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

planirane oz. so bile  planirane premalo, je občina prerazporedila 28.217,00 € . 

 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA               

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega 

proračuna. 

 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, katere osnovni namen je zagotovitev izvrševanja 

proračuna z zagotavljanjem pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji 

predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroškov servisiranja dolga. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

V letu 2018 smo upoštevali zastavljene dolgoročne cilje v smislu zagotavljanja rednega in 

pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga. 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje                   83.741,61 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja poračuna - domače 

zadolževanje in zajema odplačila glavnice dolgoročnega kredita najetega na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o 

postopkih zadolževanja občin. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjeno kreditno pogodbo. 

Letni cilji podprograma  

Za leto 2018 smo načrtovali izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018 v skladu s kreditno 

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

42201 – Odplačila zadolževanja  

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

prizidka k OŠ in izgradnja ŠD leto 2009 je občina odplačala 72.222,15 €. Za plačilo odprtih obveznosti 

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

(črpanje kredita v letu 2016) je občina odplačala 11.519,46 €. 

 

 

 

41 – REŽIJSKI OBRAT                                               90.144,69  € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalnih skupnosti z drugimi 

organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, 

regionalni in državni ravni, investicijskega vlaganja v občinsko zgradbo in opremo. Za nemoteno 

delovanje občinskih strokovnih služb je potrebno zagotoviti sredstva za plače in materialne stroške. 

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo 

in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakonom.  

06039001 - Administracija občinske uprave                         38.003,63 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema plače zaposlenih v režijskem obratu. 

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

občinskem redarstvu, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma  

Dolgoročni cilj je kvalitetno delovanje režijskega obrata in posledično gospodarna in učinkovita 

poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške uprave. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev 

za delovanje režijskega obrata tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenih, kot zagotavljanje 

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

delovnimi sredstvi.  

Letni cilji podprograma   

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

njegovo delo. 

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

prispevke ter povračila stroškov za prehrano v letu 2018 namenilo 16.235,98 €. 

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

dvorani, to so plača, prispevki in povračila stroškov prehrane in prevoza v višini 16.993,03 €.  
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav                  4.774,62 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme in sredstev za potrebe 

režijskega obrata in tekoče stroške za vzdrževanje opreme.  

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma  
Zagotoviti pogoje za delovanje režijskega obrata in redno vzdrževanje opreme. 

Letni cilji podprograma   

Sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za 

delovanje režijskega obrata so bila porabljanja gospodarno in učinkovito. 

40614 – stroški službenih vozil - znotraj te postavke so zajeti stroški nakupa goriva za službeni avto, 

stroški vzdrževanja avtomobila in  zavarovanja. Realizacija znaša 1.996,87 €. 

40615 - investicijsko opremljanje režijskega - v letu 2018 se je za investicijsko opremljanje 

režijskega obrata namenilo 1.268,82 € (nakup: motorna kosilnica in puhalnik ter orodje).  

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

nakup službenih oblek in tekoče vzdrževanje opreme za čiščenje smo namenili 1.508,40 €. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitve brezposelnih oseb. 

 

1003 – Aktivna politika zaposlovanja 

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 

brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo 

iz občinskega proračuna. Sredstva so predvidena za sofinanciranje javnih del, ki jih izvajalci javnih 

del na območju Občine Sveta Ana  dobijo delno sofinancirane (55 % ali 95% bruto plače) s strani 

Zavoda za zaposlovanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zmanjšati strukturo brezposelnih z njihovo vključitvijo v javna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročne cilje zasledujemo s spodbujanjem in vključevanjem v programe aktivne politike 

zaposlovanja, predvsem s sofinanciranjem javnih del. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti                45.195,24 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje lokalne zaposljivosti preko programa javnih del. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Dolgoročni cilji podprogram 

Z vključitvijo lokalne skupnosti v aktivno politiko zaposlovanja zmanjšati število brezposelnih oseb. 

Letni cilji podprograma  

Z zagotavljanjem sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) uspešno zasledujemo 

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

brezposelnih oseb na trgu dela. 

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

Občina je zagotovila sredstva za zaposlitev treh javnih delavcev II. ravni strokovne izobrazbe in ene 

javne delavke IV. ravni strokovne izobrazbe.  
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE              

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Poraba zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

Opis glavnega programa 
V okviru tega programa se zagotavljajo manjša sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, katere 

izvaja režijski obrat.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Z zagotavljanjem takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo 

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

prometa ter ohranjanja urejen videz cest, smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                 1.256,45 € 

Opis podprograma 

Podprogram  zajema sredstva za manjša vzdrževalna dela na cestah, katere opravlja režijski obrat. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa. 

Dolgoročni cilji podprograma  

Zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu in zagotavljanje varne povezanosti občinskih cest 

v zimskem in letnem času ter ohranjanje realne vrednoti cestne infrastrukture. 

Letni cilji podprograma  

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

leta. 

41318 – urejanje občinskih cest – na postavki so realizirani stroški manjših vzdrževalnih del na javnih 

občinskih cestah kot so: krpanje udarnih jam, krpanje in saniranje drugih poškodb na cestah, urejanje 

bankin, čiščenje jarkov ter drugih cestnih teles.  

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 

dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost               5.689,37 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu okolja, Zakon o pokopališki in pogrebni 

dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zgledno vzdrževano in urejeno pokopališče in okolica. 

Letni cilji podprograma  

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

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

vzdrževalna dela.  Realizacija na postavki znaša 5.689,37 €. 
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5. POROČILO O IZVEDBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža politiko 

občine na področju investicijskih vlaganj in načrtovanih projektov za naslednja štiri leta. Načrt 

razvojnih programov predstavlja ključne programe oziroma projekte investicijske narave za 

srednjeročno obdobje. 

Večletni programi so pogoj za prevzemanje obveznosti, ki se nanašajo na prihodnja proračunska leta. 

Veljavna zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega projekta v načrt razvojnih programov 

občine pogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za pridobivanje državnih ali 

evropskih sredstev. 

V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije oziroma projekte, 

pri katerih se pričakuje uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev in pridobitev državnih 

pomoči v naslednjih štirih letih in projekti, ki jih predvideva občina izvajati in financirati bodisi iz 

lastnih oziroma drugih pridobljenih virov. V Načrtu razvojnih programov so projekti prikazani po: 

 proračunskih uporabnikih, 

 posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov, 

 letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih letih in 

 virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 

 

V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne vrednosti 

projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih-načrtovani izdatki proračuna za investicije 

in državne pomoči. 

Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno upoštevati predpise, ki 

urejajo pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 

V načrt razvojnih programov občine za obdobje 2018 – 2021 so bili uvrščeni: 

 projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov; 

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

proračuna oziroma evropskih virov; 

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

 projekti in programi pripravljeni na osnovi potreb. 

 

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

skupine oziroma podskupine kontov: 

- 42 – Investicijski odhodki, 

- 43 – Investicijski transferi, 

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

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

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

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

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

razvidno iz nadaljnjih obrazložitev. 

V letu 2018 so programi iz Načrta razvojnih programov 2018 – 2021 dosegli 73,14 % realizacijo v 

primerjavi z višino planiranih sredstev za izvedbo načrtovanih programov. Nerealizirani so ostali 

predvsem tisti projekti, ki so bili izvedeni le fizično, realizacija NRP pa ne izkazuje porabe sredstev, 

saj denarni tok še ni nastal. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kakor 

tudi na podlagi sklenjenih pogodb nastane obveznost plačila na 30. dan od datuma prejema dokumenta, 
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s katerim so zaračunana dela. To pomeni, da so bile nekatere investicije že začete oziroma tudi 

končane, prišlo je le do zamika plačil v leto 2019.  

Tabela 21: Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2018 

 

NRP Opis Začetek-konec NRP SP: 2018/4 VP: 2018/4 
Realizacija: 

2018 
Indeks 

7:6 

1 2 3 5 6 7 8 

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo 01.01.2008 - 31.12.2025 4.500,00 4.500,00 4.222,98 93,84 

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje 01.01.2008 - 31.12.2025 2.000,00 1.945,00 0,00 0,00 

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema 01.01.2008 - 31.12.2025 1.300,00 1.355,00 1.351,00 99,70 

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema 01.01.2008 - 31.12.2025 1.920,00 1.920,00 1.394,66 72,64 

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje 01.01.2008 - 31.12.2025 1.500,00 1.500,00 1.268,82 84,59 

OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost 01.01.2008 - 31.12.2025 5.265,00 5.265,00 0,00 0,00 

OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževalna dela v GD 01.01.2008 - 31.12.2025 7.000,00 7.000,00 4.420,49 63,15 

OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje 01.01.2008 - 31.12.2025 1.456,00 1.456,00 1.456,00 100,00 

OB181-07-0019 JP Zg.Ščavnica-Rožengrunt 704-421 01.01.2018 - 31.12.2019 30.000,00 32.778,97 32.778,36 100,00 

OB181-07-0030 JP Žice -Škof-Perko 704-300 01.01.2018 - 31.12.2019 10.000,00 7.221,03 7.221,03 100,00 

OB181-07-0045 Izg. malih ČN-sofinanciranje 01.01.2008 - 31.12.2021 4.700,00 4.700,00 4.532,72 96,44 

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 24.02.2016 - 31.12.2019 315.000,00 315.000,00 257.970,40 81,90 

OB181-07-0065 Inv. vzdrževanje športnih igrišč 01.01.2016 - 31.12.2021 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 

OB181-07-0070 Komunalna oprema stavb .zemljišč Lokavec 01.01.2010 - 31.12.2021 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo 01.01.2008 - 31.12.2019 20.000,00 20.000,00 19.347,24 96,74 

OB181-07-0073 PD za komunalno opremljanje stavb. zemljišč 01.01.2009 - 31.12.2018 2.000,00 2.000,00 1.342,00 67,10 

OB181-07-0081 Geodetske storitve 01.01.2008 - 31.12.2021 12.000,00 12.000,00 9.665,00 80,54 

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 01.01.2008 - 31.12.2021 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 

OB181-08-0003 Nakup druge opreme v občinskih prostorih 01.01.2013 - 31.12.2018 310,00 310,00 307,76 99,28 

OB181-09-0002 Ureditev občinskih prostorov 01.01.2011 - 31.12.2025 3.780,00 3.402,00 0,00 0,00 

OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 01.01.2011 - 31.12.2019 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

OB181-13-0001 Nakup opreme-vrtec Sveta Ana 01.01.2013 - 31.12.2019 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

OB181-13-0009 Pomoč pri razvoju kmetijstva 01.01.2018 - 31.12.2021 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka 01.01.2012 - 31.12.2021 2.426,00 2.426,00 2.250,00 92,75 

OB181-13-0011 Subvencija stanarin 01.01.2012 - 31.12.2021 2.000,00 2.000,00 1.196,81 59,84 

OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste, križišča, pločniki) 01.01.2014 - 31.12.2022 65.000,00 65.000,00 6.649,00 10,23 

OB181-14-0005 Izgradnja kanalizacijskih priključkov 01.01.2014 - 31.12.2019 15.000,00 15.000,00 7.734,19 51,56 

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana 01.01.2017 - 31.12.2019 40.000,00 40.000,00 32.208,00 80,52 

OB181-15-0005 Pločnik Sveta Ana -Zg.Ščavnica 01.10.2016 - 31.12.2018 95.000,00 95.000,00 91.267,87 96,07 

OB181-16-0002 Escape (SI-HU) 01.01.2016 - 31.12.2019 21.333,21 21.333,21 20.453,31 95,88 

OB181-16-0003 Detox (SI-HR) 01.01.2016 - 31.12.2018 19.662,01 19.662,01 17.975,02 91,42 

OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastrukture 01.01.2016 - 31.12.2021 40.765,00 40.765,00 22.663,32 55,60 

OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-730 01.01.2017 - 31.12.2019 110.000,00 110.000,00 45.283,58 41,17 

OB181-17-0013 Nakup javnih najemnih stanovanj 01.01.2017-31.12.2018 60.094,00 60.094,00 60.093,60 100,00 

OB181-17-0001 JP Ledinek (Reher) 704-344 01.01.2017-31.12.2018 36.095,00 29.095,00 26.427,80 90,84 

OB181-17-0002 JP Zg. Ščavnica (Ajhmajer) 704-401 01.01.2017-31.12.2018 672,00 7.672,00 6.920,08 90,20 

OB181-17-0004 JP Kremberk – Kolman 704-521 01.01.2017-31.12.2018 12.750,00 12.750.00 11.223,66 88,03 

OB181-18-0012 Dom starejših občanov  01.01.2018-31.12.2021 73.170,00 73.170,00 72.170,00 98,64 

OB181-18-0011 Nakup opreme za zdravstveno ambulanto 01.01.2019-31.12.2018 11.680,00 11.680,00 11.678,47 100,00 
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

Namen in cilj: 

OB181- 07-0001 Nakup pisarniškega pohištva 

Nabavili so se pisarniški stoli. 

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema  

Nabavili smo 6 kom mobilnih telefonov. 

  
OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema  

Zamenjal se je diska na računalniku in nabavil en računalnik. 

 

Stanje projekta: Projekt investicijskega opremljanja občinske uprave se izvaja vsakoletno po 

načrtovanih nabavah in po potrebi. 

 

 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 
OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost  

V letu 2018 se na podlagi sklepa odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada požarna taksa ni 

nakazala. V proračunu so to namenska sredstva, katera bo občina izplačala v letu 2019  

 
OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma  

Občina je v letu 2018 zagotovila sredstva izvedbo slikopleskarskih del v notranjosti gasilskega doma. 

 
OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje   

V letu 2018 je gasilsko društvo kupilo 1 kom kompresor visokotlačni Bauer , tip PE 200-TE, za kar je 

občina sofinancirala znesek v višini 1.456,00 €  

Stanje projekta: Sredstva požarne takse so se zbirala kot namenski prihodek katerega bo občina 

nakazala gasilskemu društvu v letu 2019.  

 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB181-14-0004 Projekti ( ulice, ceste, križišča, pločniki) 

 

Namen in cilj: Z ustrezno dokumentacijo podprti projekti in kvalitetna podlaga za odločanje o 

investicijah.  

Stanje projekta: Projekt se izvaja vsako leto po potrebi. 

 

OB181-17-0001 JP Ledinek (Reher) 704-344 

Namen in cilj: cilj investicije je rekonstrukcija ceste JP Ledinek (Reher) 704-344 in s tem povečanje 

prometne varnosti občanov. Izvedla so se zemeljska in asfaltna dela. 

Stanje projekta: Zaključen. 

 
OB181-17-0002 JP Zg. Ščavnica (Ajhmajer) 704-401 

Namen in cilj: cilj investicije je rekonstrukcija ceste JP Zg. Ščavnica (Ajhmajer) 704-401 in s tem 

povečanje prometne varnosti občanov. Izvedla so se zemeljska in asfaltna dela. 

Stanje projekta: Zaključen. 

 

OB181-17-0004 JP Kremberk – Kolman 704-521 
 

Namen in cilj: cilj investicije je rekonstrukcija ceste JP Kremberk – Kolman 704-521 in s tem 

povečanje prometne varnosti občanov. Izvedla so se zemeljska in asfaltna dela. 

Stanje projekta: Zaključen. 
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OB181-07-0019 JP Zg.Ščavnica-Rožengrunt 704-421 

 

Namen in cilj: cilj investicije je rekonstrukcija  JP Zg.Ščavnica-Rožengrunt 704-421 in s tem 

povečanja prometne varnosti občanov. Izvedla so se zemeljska dela. 

Stanje projekta: V izvajanju. 
 

OB181-07-0030 JP Žice -Škof-Perko 704-300 

Namen in cilj: namen projekta je asfaltiranje JP Žice – Škof Perko 704-300 in s tem povečanje varnosti 

udeležencev cestnega prometa. Z asfaltiranjem se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja tega odseka. 

Stanje projekta: V izvajanju. 
 

OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-730 

Namen in cilj: namen investicije je ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730 

Žice – Sveta Ana – Zg. Ščavnica – Dražen Vrh, v naselju Sveta Ana, odsek 4101 Žice – Sveta Ana-

Zg. Ščavnica, od 3+419 km do km 3+829.  Regionalna cesta poteka skozi manjše zaselke in skozi sam 

center Svete Ane in se v Dražem vrhu ponovno priključi na regionalno cesto R2-433. V določenem 

delu se izvede nov pločnik, ali se obstoječi razširi. Predvidena je rekonstrukcija trikrakega nivojskega 

križišča regionalne ceste s priključno cesto JP 704 234. 

Stanje projekta: V izvajanju.  

 

OB181-15-0005 Pločnik Sveta Ana – Zg.Ščavnica 

Namen in cilj: zaradi vse večje frekvence sprehajalcev in števila novogradenj ob cesti JP 704-151 je 

skrb občine, da poskrbi za večjo varnost prometa. V letu 2016 smo začeli z izgradnjo kamnitega 

opornega zidu in v letu 2017 nadaljevali s položitvijo  komunalnih vodov in dobavo ter vgradnjo 

gramoza.  V letu 2018 smo zaključili investicijo z izvedbo asfaltiranja cestišča in dobavo term montažo 

lesene zaščitne ograje 

Stanje projekta: Zaključen. 
 

OB181-16-0016 Javna razsvetljava 

 

Namen in cilj: namen gradnje javne razsvetljave je predvsem zagotavljanje večje varnosti v prometu. 

Nova razsvetljava se je izvedla od Polenšaka do Moleha. Izvedba je zajemala dobavo, položitev 

zemeljskega kabla in vgradnjo betonskih kanalov s pokrovom. 

Stanje projekta: Zaključen. 

 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

 

OB181-16-0002 Escape (SI-HU) 
 

Namen in cilj: namen projekta je prikaz kulturne dediščine skozi zgodovinski oris, označitev točk 

strpnosti (postavitve označitev in info tabel ter označba s QR kodami), oblikovanje čezmejnega 

virtualnega pobega v preteklost (priprava tekstovnega in slikovnega materiala, priprava nagradnega 

natečaja za motiviranje ogledov točk strpanosti, razvoj spletne in mobilen aplikacije), oblikovanje 

čezmejnih doživljajskih odklop paketov virtualnih pobegov v preteklost, organizacija mednarodnega 

druženja izseljencev, skupnega izobraževalnega dogodka »Simpozij strpnosti« ter dogodkov in 

delavnic organiziranih na urejenih točkah strpnosti, ambientalna ureditev točk strpanosti. 

Stanje projekta: Projekt se izvaja po akcijskem načrtu. 
 

OB181-16-0003 Detox (SI-HR) 

 

Namen in cilj: cilj projekta je varovanje, obnavljanje in ohranjanje registrirane kulturne dediščine 

manjšega obsega, vključno z obveznim razvojem vsebin za pametno uporabo in trajnostno upravljanje 

dediščine npr. obnova tradicionalnih etnografskih stavb za potrebe lokalnih muzejev. Uredila se je 

Grafonževa domačija (ureditev spalnih in sanitarnih prostorov v mansardi v velikosti 117,90 m2, nakup 

opreme in označitev s tablo) in Kaplova domačija (ureditev sanitarnih prostorov velikosti 4,03 m2 za 

potrebe sprejemanja turistov in možnosti nudenja nočitev v objektu) in izvedli so se prikazi življenja  

naših prednikov. 
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Stanje projekta: Zaključen. 
 

1529002 Ravnanje z odpadno vodo 

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani  

Namen in cilj: v letu 2018 je bila narejena 3. faza projekta. Narejenih je bilo cca 3000 m fekalne 

cevovoda. Dela v tretji fazi so potekalo na kanalih 1.0, 1.1, 1.1.1., 1.1.2, 1.2., 1.2.1, 3.0,4.0,5.0 in 5.1.  

Za ČN je bila izdana odločba UE Lenart, da se prične s poskusnim obratovanjem ter izvedbo prvih 

meritev obratovalnega monitoringa. 

Stanje projekta: V izvajanju. 

 
OB181-07-0045 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih ČN 

 
Namen in cilj: sofinanciranje izgradnje malih komunalnih ČN na območju, kjer niso predvidene 

izgradnje večjih čistilnih naprav. V letu 2018 smo sofinancirali nakup čutilne naprave štirim 

gospodinjstvom.  

Stanje projekta: Projekt se bo izvajal tudi v prihodnjih letih. Občani ob nakupu čistilne naprave na 

občino naslovijo vlogo za sofinanciranje malih čutilnih naprav. 

 

OB181-14-0005 Izvedba kanalizacijskih priključkov 

 
Namen in cilj: namen investicije je izvedba kanalizacijskih priključkov na območju trase novega 

kanalizacijskega omrežja. 

Stanje projekta: Projekt se izvaja po potrebi. 

 
16029003 Prostorsko načrtovanje 

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrti Občine Sveta Ana  

Namen in cilj: izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadevajo urejanje prostora in omogočiti hitrejši 

razvoj pozidav in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in poslovno gradnjo in drugo 

družbeno pomembno gradnjo. 

Stanje projekta: Projekt se še vedno izvaja in zajema izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine 

Sveta Ana. 

 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

OB181-07-0070 Komunalna oprema stavbnih zemljišč Lokavec.   

  

Namen in cilj: v letu 2018 smo za   območje nove stanovanjske zazidave v Lokavcu izvedli razpis za 

komunalno ureditev celotnega naselja. Razpis je bilj neuspešen. V letu 2019 bo občina razpis ponovila.    

Stanje projekta: V izvajanju 

 

16069002 – Nakup zemljišč 

OB181-07-0071 Nakup zemljišč  

Namen in cilj: v letu 2018 je občina kupila naslednje nepremičnine:  

- zemljišče parc. št. 100/7, 101/1,103/2,103/3 in 104/2 vse k.o. Zg. Ročica, II. del kupnine  v višini 

15.900,00 € in 

- zemljišče parc. št. 243/2 k.o. Ledinek kupnina v višini 2.725,00 €.  

Stanje projekta: Projekt se izvaja vsako leto po potrebi. 

 

16039001 Oskrba z vodo   

OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastrukture 
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Namen in cilji: v sklopu ureditve državne ceste R3-730 se izvaja tudi izgradnja tranzitnega 

vodovodnega cevovoda Krivi Vrh - Sveta Ana. Izvedena bodo montažna in gradbena dela. Dela se 

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

Izgradnja vodovodnega omrežja poteka v obstoječem pločniku na globini 1,3 m od km 3,760 do 4,000. 

Po končanih delih se bo saniral tudi pločnik. Izvedli se bodo nadzemni hidranti. V letu 2018 je občina 

za navedena dela plačala 13.897,47 €. Projekt se nadaljuje v letu 2019. 

Prav tako smo v letu 2018 poravnali račune v višini 8.765,85 € za opravljena dela predstavitev 

vodovodnega cevovoda Žice 15 b in zamenjavo cevovoda PEHD DN90 Sv. Ana 2. 

Stanje projekta: Gre za vlaganje v oskrbo z vodo in v posodobitev obstoječih vodnih virov.   

 

16059005 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

OB181-17-0013 Javna najemna stanovanja 

Namen in cilj: namen občine je reševanje stanovanjskih problemov za občane, zato je v letu 2018 

občina kupila eno stanovanje; stanovanje št. 7 v izmeri 52,1 m2.  

Stanje projekta: Zaključen 

19039001 Osnovno šolstvo 

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 
Namen in cilj: namen investicije je zagotoviti sofinancerski delež s strani občine, šola pa bo v enaki višini 

pridobila sofinancerski delež z države. 

Stanje projekta: V izvajanju.  

 
OB181-13-0011 Nakup opreme v OŠ in v vrtcu  

Namen in cilj: Investicijska vlaganja v vrtec in šolo  zaradi zagotovitve varnosti in dobrega počutja 
otrok v njem. Prav tako se s tem ohranja vrednost objekta. V letu 2018 smo tako zagotovili finančna 
sredstva nakupa otroških igral in opreme. 

Stanje projekta: Projekt se nadaljuje tudi prihodnja leta po ugotovitvah oz. nastalih potrebah. 
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6. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 

 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 
134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11). Občina Sveta Ana posluje kot drugi 

uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih 
postavk in kontroliranju uporablja Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 

114/2006 -ZUE), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06–ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 5 8/10 in 97/12), 
Pravilnik o usklajevanju terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, 

št. 117/02, 134/03 in 108/13), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 

58/10 in 108/13) ter Slovenske računovodske standarde. 

 

Tabela 22: Bilanca stanja 

BILANCA STANJA  
na dan 31.12.2018 

 
   v EUR (brez centov) 

 

ČLENITEV  
Oznaka ZNESEK - ZNESEK - 

 

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Predhodno  

za AOP Tekoče leto  

KONTOV  leto  

   
 

1 2 3 4 5 
 

     
 

 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

001 16.316.837 16.277.345  

 (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 
011) 

 

    
 

   
 

  

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
002 434.851 431.848  

ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

    
 

   
 

  

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 64.058 50.757 
 

     
 

02 NEPREMIČNINE 004 18.453.166 17.826.718 
 

     
 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 4.259.785 3.762.537 
 

     
 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 609.676 605.923 
 

     
 

05 

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH 

007 558.348 546.249  

OSNOVNIH SREDSTEV 
 

    
 

   
 

  

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 10.714 10.714 
 

     
 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 
 

     
 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 
 

     
 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 1.690.621 1.761.685 
 

     
 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE    

 

 ČASOVNE RAZMEJITVE 012 569.421 533.938 
 

 

(012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 
022)    

 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
013  0  
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 VREDNOSTNICE    
 

   
 

  

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
014 199.997 25.280  

USTANOVAH 
 

    
 

   
 

  

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 164.943 14.988 
 

     
 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 
 

     
 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
017 20.414 15.127  

KONTNEGA NAČRTA  

    
 

      

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 
 

     
 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 
 

     
 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 24.979 191.920 
 

     
 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 159.088 286.623  
     

 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 
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C) ZALOGE 
(023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)  023               0                      0  

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0                  0 
    

 

     
    

 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 
    

 

     
    

 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 
    

 

     
    

 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 
    

 

     
    

 

34 PROIZVODI 028 0 0 
    

 

     
    

 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 
    

 

     
    

 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 
    

 

37 DRUGE ZALOGE 

  

0 

    

 

031 0 

    

 

     
    

 

 I. AKTIVA SKUPAJ 
032 16.886.258 16.811.283 

    

 

 (032 = 001 + 012 + 023) 
    

 

    
    

 

     
    

 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 734.508 795.350 
    

 

     
    

 

 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE    
    

 

 RAZMEJITVE 034 458.037 592.710 
    

 

 (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)    
    

 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
035 0 0 

    

 

VARŠČINE 
    

 

    

    

 

   
 

 

    

 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 23.073 20.484 
    

 

     

    

 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 91.733 216.031 
    

 

     

    

 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 3.412 3.403 
    

 

     

    

 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
039 41.890 47.932 

    

 

KONTNEGA NAČRTA 
    

 

    

    

 

   
 

 

    

 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 89.705 83.742 
    

 

     

    

 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 
    

 

     

    

 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 208.224 221.118 
    

 

     
    

 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 
    

 

     
    

 

 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI    
    

 

 

(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 
+ 044 16.428.221 16.218.573 

    

 

 055 + 056 + 057 + 058 - 059)    
    

 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 15.815.528 15.633.328 
    

 

     
    

 

91 REZERVNI SKLAD 046 16.012 6.082 
    

 

     
    

 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 
    

 

     
    

 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 
    

 

     
    

 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 
    

 

     
    

 

 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA    
    

 

9410 PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 050 0 0 
    

 

 SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA    
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9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
051 0 0 

    

 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 
    

 

    
    

 

     
    

 

     

    

 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 
    

 

     
    

 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 
    

 

     
    

 

 
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 596.681 579.163 

    

 

 

   97 
 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

0    

 

 

  980 
 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA      056 0 0 

    

 

 

  981 
 

 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE      057 0 0 

    

 

 

 985   
 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI       058 0 0 

    

 

 

 986 

 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI       059 0 0 

    

 

 

 

 I. PASIVA SKUPAJ    

    

 

 

 

 (060 = 034 + 044)       060 16.886.258 16.811.283 

    

 

   
  99 

 

 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE       061 734.508 795.350 
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A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izkazana v višini 16.316.837 €: 

 Neopredmetena dolgoročna sredstva; v tem segmentu so zajete premoženjske pravice  na 

nepremičninah ( Viničarija, Grafonževa domačija in Kaplova domačija), računalniški programi, ki 

jih imamo v občinski upravi. 

 Nepremičnine (zemljišča, poslovni prostori občine, čakalnice, zdravstvena ambulanta, mrliška 

veže in pokopališče, kulturno – turistični center, zgradbe javne infrastrukture vodovod, športna 

dvorana, čistilna naprava s kanalizacijo v Lokavcu, čistilna naprava s kanalizacijo v Ledineku, 

ceste, vaško jedro Lokavec in Sveta Ana, javna razsvetljava kmečka tržnica pri Sveti Ani, 

nadstrešnico na športnem igrišču, Evangeličansko pokopališče, stavbo na naslovu Dražen Vrh 24 

in klubske prostore pri športni dvorani), nepremičnine v pridobivanju in  popravek vrednosti 

nepremičnin. 

 Znotraj opreme imamo evidentirano vso leseno pohištvo, računalnike, sredstva za zveze, 

razmnoževalni stroji, avto, opremo režijskega obrata, opremo knjižnice v OŠ Sveta Ana, opremo 

v nadstrešnici, opremo kuhinje in avle, opremo v športni dvorani, oprema v mrliški veži, oprema 

v kulturno – turističnem centru, turistične table, reklamen panoje, radarsko tablo, opremo na 

tržnici, oprema vodovoda in opremo na Evangeličanskem pokopališču. 

 Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2018 je 10.714 € in sicer gre za naložbe v 

Mariborski vodovod.  

- Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2018 znaša 1.690.621 € in sicer gre 

za terjatve za sredstva dana v upravljanje osnovni šoli.  

B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve; tukaj so zajeta denarna sredstva na računih, 

kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do proračunski uporabnikov, kratkoročne 

finančne naložbe, druge kratkoročne terjatve in neplačani odhodki. Tako vrednost denarnih 

sredstev na računih na dan 31.12.2018 znašajo 569.681 €. 

C) Zaloge blaga na dan 31.12.2018 ne izkazujemo. 

AKTIVA v bilanci stanja na dan 31.12.2018 znaša 16.886.258 €. 

Aktivni konti izvenbilančne evidence izkazujejo vrednost prejetih garancij in menic in znašajo 734.508 €. 

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 458.037 €. Med kratkoročnimi 

obveznostmi so zajete kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne obveznosti do 

zaposlenih, kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov, kratkoročne obveznosti iz 

financiranja ter neplačani prihodki. 

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti v višini 16.428.221 € in sicer: 

 splošni sklad izkazujemo v višini 15.815.528 €, kjer gre za sklad neopredmetenih 

dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev splošni sklad za finančne naložbe, splošni 

sklad za druge naložbe, splošni sklad za najete kredite, splošni sklad za sredstva dana v 

upravljanje, splošni sklad za investicije v teku in splošni sklad za drugo, 

 sredstva rezervnega sklada so izkazana v višini 16.012 €, 

 dolgoročne finančne obveznosti znašajo 596.681 €. 

PASIVA v bilanci stanja na dan 31.12.2018 je 16.886.258 €. 

Pasivni konti izvenbilančne evidence izkazujejo vrednost prejetih garancij in izdanih menic in znašajo 

734.508 €. 

 

1. Podatki o stanju sredstev na računih 

Tabela 23: Stanje na računih, na dan 31.12.2018 

 Transakcijski račun pri Banki Slovenije – UJP 199.997 € 

 - od tega rezerva za naravne nesreče 16.012 € 
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2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev 

V letu 2018 je občina najela kredit pri Ministrstvo za gospodarski razvoj, v višini 107.223,00 €, kredit je 

brezobresten in se ne všteva v maso zadolževanja občine. 

Tabela 24: Obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov 

Posojilodajalec Namen, leto najema in znesek kredita  Trajanje Znesek glavnice 

na 31. 12. 2018  

v EUR 

Javni sklad RS za regionalni 

razvoj in razvoj podeželja 

Štev. pogodbe 4014NCS-41459 

 

Namen: Izgradnja prizidka k OŠ 

izgradnja ŠD Leto 2009 

Znesek: 800.000 EUR 

15 let 383.333,04 

Ministrstvo za gospodarski 

razvoj 

Pogodba št. C2310-16G300117 

Namen: Odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda v Sveti Ani (črpanje 

kredita v letu 2016) 

23. člen ZFO – povratna sredstva, 

brezobrestni kredit 

10 let 92.155,54 

Ministrstvo za gospodarski 

razvoj 

Pogodba št. C2310-16G300117 

Namen: Odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda v Sveti Ani (črpanje 

kredita v letu 2017) 

23. člen ZFO – povratna sredstva, 

brezobrestni kredit 

10 let 103.675,00 

Ministrstvo za gospodarski 

razvoj 

Pogodba št. C2310-16G300117 

Namen: Odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda v Sveti Ani (črpanje 

kredita v letu 2018) 

23. člen ZFO – povratna sredstva, 

brezobrestni kredit 

10 let 107.223,00 

  SKUPAJ 686.386,58 

 

 

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih 

prejemnikov sredstev 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje v letu 2018 znašajo 1.690.620,91 €, upoštevajoč amortizacijo in 

odpisi pri OŠ in vrtcu Sveta Ana. 

 

4. Podatki o neplačanih terjatvah 

Tabela 25: Terjatve na dan 31.12.2018 

1.          Kratkoročne terjatve do kupcev v državi (skupaj) 164.943,25 
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 -terjatve kupcev 6.643,30 

 -terjatve (pokopališče )  539,08 

 -terjatve za najem  850,00 

 -dvomljive in sporne terjatve 156.910,87 

2. Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov  20.414,41 

3. Druge kratkoročne terjatve (skupaj): 24.979,34 

  - terjatve za refundacijo ZZZS 463,85 

 - terjatve iz vračila vstopnega DDV 1.493,25 

  - terjatve iz naslova komunalnih prispevkov  2.837,57 

 - terjatve iz naslova najemnina  5.985,49 

 - terjatev do zavezancev za davčne prihodke – FURS 14.199,18 

 

5. Podatki o neplačanih obveznostih  

Za vse obveznosti obstajajo podlage v ustreznih pogodbah in računih. Dolgoročnih obveznosti ni, izkazane 

obveznosti so tiste, katerih nastanek je v letu 2018. Gre torej za tekoče obveznosti, ki so evidentirane po 

dnevu prispetja, valuta plačila le teh pa je v letu 2019, (plačilni rok je 30 dni za tekoče obveznosti in prav 

tako 30 dni za investicije). Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018, večjih od 10.000,00 € (mišljeno 

kot en račun za plačilo) so naslednje: 

- Osnovna šola Sveta Ana, v višini 24.255,21 € ( obveznost za plačilo ekonomske cene programa 

vrtec), 

- Kerec Drago s.p. v višini 23.779,09 € ( račun za opravljene storitve na vzdrževanju občinskih cest). 

 

Tabela 26: Obveznosti na dan 31.12.2018 

 Naziv obveznosti  Znesek v € 

1. Dolgoročni krediti 686.386,82 

2. Kratkoročni krediti 0,00 

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 23.073,33 

4. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 91.732,76 

5. Druge kratkoročne obveznosti (RTV, plača, prispevki in 

dohodnina za izgubljen dohodek) 

3.411,93 

6. Kratkoročne obveznosti do PU 41.890,32 
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V izvenbilančne evidenci so evidentirani prejeti in izdani instrumenti zavarovanja-menice in garancije 
po stanju na dan 31.12.2018. 

Tabela 27: Prejeti instrumenti zavarovanja 

Št. garancije Izvajalec Investicija Izdajatelj garancije Višina garancije v € Veljavnost 

3096- Konstruktor VGR Nadomestna gradnja športne NLB d.d. 103.243,00 16.9.2020 

7850011490/SM  dvorane, novogradnja vrtca ter    

  prenova dela objekta OŠ Sveta    

  Ana    

83342/65 Lipa z.o.o Izvedba fasade na OŠ Sveta NKBM d.d. 11.757,64 5.3.2023 

  Ana    
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89134/48 Knuplež d.o.o. Sanacija OŠ Sveta Ana, NKBM d.d. 10.326,92 25.5.2024 

  fasada, streha, konstrukcija    

  trdnosti in varnosti    

83534/31 Gradbenik Stanko Ureditev kmečke tržnice NKBM d.d. 11.144,34 21.7.2019 

 Bernjak s.p.     

83472/61 Gradbenik Stanko Odvajanje in čiščenje odpadnih NKBM d.d. 91.902,15 5.8.2019 

 Bernjak s.p voda v Ledineku in Dražen    

  Vrhu    

TK49900819605 Pomgrad – CP d.d. Modernizacija občinskih cest Zavarovalnica Triglav 2.761,36 17.10.2020 

89460/80 KSG d.o.o. Modernizacija občinskih cest NKBM d.d. 9.268,88 10.1.2020 

9082957 Hasanagić Ibrahim Modernizacija občinskih cest NKBM d.d. 950,98 28.12.2021 

 s.p. za sklop 1: JP 704-481 Dražen    

  Vrh - Triler    

TK49901116187 Pomgrad – CP d.d. Modernizacija občinskih cest Zavarovalnica Triglav 1.651,68 23.10.2021 

  za sklop 3: JP 704-441 Dražen    

  Vrh – Senekovič – Peserl    

9082400 Asfalti Ptuj d.o.o. Modernizacija občinskih cest NKBM d.d. 2.831,78 16.11.2019 

  za sklop 2: JP RII 730- Vela in    

  sklop 4: JP 704-460 Dražen    

  Vrh - Majerič    

9103229 Tajhman Turizem Opravljanje dnevnih prevozov NKBM d.d. 10.327,19 30.9.2020 

 d.o.o. šoloobveznih otrok v OŠ Sveta    

  Ana    

9093592 Lipa z.o.o. Ureditev Grafonževe in NKBM d.d. 4.986,74 14.5.2020 

  Kaplove domačije    

1750037191 Nival Invest d.o.o. Ureditev kulturnega CDA 40 Zavarovalnica 3.795,31 1.12.2022 

  spomenika v projektu Escape    

938220-005 

Gradbenik Stanislav 

Bernjak s.p.  Nakup dveh stanovanj  SKB 3.004,68 28.10.2020 

938220-005 

Gradbenik Stanislav 

Bernjak s.p.  Nakup dveh stanovanj  SKB 1.802,81 28.08.2024 

9117297 PGGH d.o.o. 

Modernizacija občinskih cest 

2017/2018 Nova KBM 7.417,28 08.06.2023 

9117327 PGGH d.o.o. 

Dograditev vozišča in hodnika za 

pešce Nova KBM 4.268,48 08.06.2023 

9052438 

Gradbenik Stanislav 

Bernjak s.p. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda  Nova KBM 60.000,00 31.12.2019 

 Pomgrad d.o.o Kamnite zložbe  Prejeta menica 4.879,28 30.04.2019 

 

Gradbenik Stanislav 

Bernjak s.p. Finalizacija klubskih prostorov  Prejeta menica  4.854,73 23.05.2020 

   SKUPAJ 351.175,23  
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6. Finančni kazalniki poslovanja 
 

Tabela 28: Finančni kazalniki poslovanja 

 

KAZALNIKI leto 2018 

  

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev:  

gradbeni objekti 0,27 

oprema 0,92 

  

Delež terjatev v celotnem prihodku 0,23 

  

Koeficient zapadlih obveznosti 0,00 

  

Kazalnik zadolženosti 0,03 

  

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 1,25 

  

 

Stopnja odpisa OS 

 

Stopnja popravek vrednosti OS 

odpisanosti = ___________________ 

opreme nabavna vrednost OS 

 

 

Kazalnik naložbenja, opredeljen kot razmerje med stanjem popravka vrednosti osnovnih sredstev in 
stanjem nabavne vrednosti osnovnih sredstev; stopnja je izračunana za gradbene objekte in opremo. Če 
razmerje pomnožimo s 100, dobimo odsotno stopnjo odpisanosti. Nižji kot je kazalnik, bolje je, saj bolj 
kot se približuje vrednost 1, bolj je oprema izrabljena. 

 

Delež terjatev v celotnem prihodku 

 

Delež terjatev v stanje terjatev AOP 012 – (AOP 013+AOP014) 

= ______________________________________  

celotnem prihodku celotni prihodki 
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Vrednost kazalca je med 0 in 1. Nižja, kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih. 

Vrednost kazalca za Občino Sveta Ana v letu 2018 je 0,23, kar pomeni, da se terjatve hitro unovčijo. 

 

Koeficient zapadlih obveznosti 

 

Koeficient zapadlih Zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12 

= _____________________________________ 
obveznosti mesečni promet do dobaviteljev 

 

Občina nima neporavnanih zapadlih obveznosti, kar pomeni, da svoje obveznosti plačuje redno, brez 
zamud. 

 

Kazalnik zadolženosti 

 

Kazalnik tuji viri (AOP 034+047+048+055) 

= _____________________________________ 
zadolženosti obveznosti do virov sredstev (AOP 060) 

 

Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve, dolgoročne rezervacije in druge dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež 
tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Ciljna vrednost kazalnika je 0. Z večanjem vrednosti 
kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Občina Sveta Ana ima v letu 2018 kazalnik zadolženosti 0,03 kar 
kaže na nizko stopnjo zadolženosti. 

 

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 

 

Pokrivanje kratkoročnih AOP 012 + AOP 023 

= ___________________________ 

obveznosti z gibljivimi AOP 034 

sredstvi   

 

V Občini Sveta Ana imamo več gibljivih sredstev kot kratkoročnih obveznosti, kar kaže ustrezno visok 
indeks 1,25. Podatek kaže visoko stopnjo likvidnosti. 
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7. REALIZACIJA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE SVETA ANA V LETU 2018 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 15. členu določa, da mora o 

realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s 

premičnim premoženjem predložiti organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih 

skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna.  

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010 in 75/2012 - v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), ki ureja ravnanje 

s stvarnim premoženjem države, pokrajin in lokalnih skupnosti. Zakon je začel veljati 17. 11. 2010, 

sprememba zakona pa je začela veljati 6.10. 2012). Na podlagi 39. člena zakona je Vlada 

Republike Slovenije sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Ur. list RS, št. 34/2011), ki se uporablja od 7. 5. 2011 dalje ter sprememba uredbe, ki se uporablja od 

2.7.2012 dalje. Uredba podrobneje ureja postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države in 

samoupravnih skupnosti. 

V skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
86/2010) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
34/2011) je Občinski svet skupaj s Odlokom o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2018 sprejel tudi Letni 
načrt prodaje in nakupa stvarnega premoženja Občine Sveta Ana za leto 2018. 

Vlaganja v zemljišča: 

Občina Sveta Ana je v letu 2018 realizirala nakup naslednjih zemljišč: 

Parc. št. K.O. 

100/7 Zg. Ročica 

101/1 Zg. Ročica 

103/2 Zg. Ročica 

103/3 Zg. Ročica 

104/2 Zg. Ročica 

243/2  Ledinek 

 

Vlaganja v stanovanja: 

V letu 2018 je občina kupila eno stanovanja (Krivi Vrh 4a); 

- stanovanje št. 7 v izmeri 52,1 m2, 

Vlaganje v komunalno infrastrukturo: 

- modernizacija občinskih cest: JP 704-521 Kremberk – Kolman, JP 704-344 Ledinek – Reher, 

JP 704-401, Zg. Ščavnica –Ajhmajer JP, 704-344 Ledinek – Reher, JP Zg. Ščavnica- Rožengrunt 

704-421 in JP Žice – Škof – Perko 704-300. 

- nova razsvetljava se na območju naselja Sv. Ana - Zg.Ščavnica (ob izgradnji pločnika), 

- ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730, 

- rekonstrukcija vodovodnega cevovoda Krivi Vrh, 

- položili skupaj cca 3000 m kanalizacijskega omrežja in ČN za 650 PE, 
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Prodaja zemljišč: 

Občina je prodala naslednja zemljišča: 

*42/1 180 Spodnji Dražen Vrh 

*42/2 129 Spodnji Dražen Vrh 

*42/3 158 Spodnji Dražen Vrh 

218 137 Spodnji Dražen Vrh 

221 11.826 Spodnji Dražen Vrh 

222/1 4.623 Spodnji Dražen Vrh 

222/2 2.648 Spodnji Dražen Vrh 

223/1 8.460 Spodnji Dražen Vrh 

223/2 187 Spodnji Dražen Vrh 

223/3 2.869 Spodnji Dražen Vrh 

237/1 108 Spodnji Dražen Vrh 

237/2 9.681 Spodnji Dražen Vrh 

237/3 2.793 Spodnji Dražen Vrh 

238/1 3.621 Spodnji Dražen Vrh 

238/2 1.116 Spodnji Dražen Vrh 

90/10 1.917 Zgornja Ročica 

99/2 365 Zgornja Ročica 

109 1.543 Zgornja Ročica 

 
Najem občinskega premoženja: 
 

Premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko oddaja v najem. Občina oddaja 
naslednje prostore: 
 

- poslovna prostora v občinski zgradbi; del prostorov je oddanih v najem Kmetijsko 

gozdarskemu zavodu Ptuj. Planirana je letna najemnina v skupnem znesku 1.184 €, realizacija 
1.184 €. Prav tako ima občina sklenjeno pogodbo o najemu s Telekomom Slovenije d.d.. 
Planirana je letna najemnina v znesku 2.795 €, realizacija 2.795 €,  

- občina je lastnica 6 stanovanj; vsa stanovanja so v najemu. Planirana letna najemnina od 
stanovanj je bila v letu 2018 v višini 11.500 €. V letu 2018 je bilo v proračun občine nakazanih 
11.957 €.   

- oddaja športne dvorane v uporabo; planirana letna uporabnina je bila 11.341 €. Športno 

dvorano upravlja občina. V letu 2018 je izkazanih 6.826 € prihodkov od uporabe športne dvorane,  

- oddaja prostorov v KTC-ju, avle, kuhinje in sejne sobe v uporabo; planirani letni prihodki od 
uporabnine so bili 100 €. KTC upravlja občina. V letu 2018 je izkazanih 74 € prihodov od uporabe 
prostorov v KTC-ju in društvenih prostorov,  

- oddaja prostorov zdravstvene ambulante; planirani letni prihodki od uporabe so bili 580 €, 
realizirani pa 570 €. 
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8. PRILOGE 

 

 

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018 
 

2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018 
 

3. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 
 



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zaključni
račun

2017

Rebalans
proračuna

Veljaven
proračun

2018
(1) (2) (3)

Realizacija
31.12.2018

(4) (4)/(3)

Indeks
2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.757.067,002.757.067,002.196.296,07 2.526.986,91 91,7

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.235.135,002.235.135,001.961.594,50 2.094.678,87 93,7

70 DAVČNI PRIHODKI 1.834.442,001.834.442,001.722.657,39 1.839.867,81 100,3

700 Davki na dohodek in dobiček 1.678.651,001.678.651,001.590.930,00 1.678.651,00 100,0

7000 Dohodnina 1.678.651,001.678.651,001.590.930,00 1.678.651,00 100,0

700020 Dohodnina - občinski vir 1.678.651,001.678.651,001.590.930,00 1.678.651,00 100,0

703 Davki na premoženje 75.381,0075.381,0073.111,06 82.301,15 109,2

7030 Davki na nepremičnine 49.811,0049.811,0045.149,57 48.207,30 96,8

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 500,00500,001.152,90 3.779,01 755,8

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 200,00200,00351,81 309,02 154,5

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 1,001,001,57 1,40 140,0

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 2.600,002.600,00617,57 5.545,12 213,3

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 46.000,0046.000,0042.848,01 38.357,78 83,4

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 510,00510,00177,71 214,97 42,2

7031 Davki na premičnine 54,0054,0053,97 53,97 99,9

703100 Davek na vodna plovila 54,0054,0053,97 53,97 99,9

7032 Davki na dediščine in darila 2.515,002.515,002.857,68 12.770,21 507,8

703200 Davek na dediščine in darila 2.500,002.500,002.856,43 12.754,62 510,2

703201 Zamudne obresti davkov občanov 15,0015,001,25 15,59 103,9

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 23.001,0023.001,0025.049,84 21.269,67 92,5

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 3.000,003.000,00800,00 4.034,45 134,5

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 20.000,0020.000,0024.249,73 17.232,83 86,2

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 1,001,000,11 2,39 239,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zaključni
račun

2017

Rebalans
proračuna

Veljaven
proračun

2018
(1) (2) (3)

Realizacija
31.12.2018

(4) (4)/(3)

Indeks
2018

704 Domači davki na blago in storitve 80.410,0080.410,0058.616,33 78.915,66 98,1

7044 Davki na posebne storitve 500,00500,000,00 647,46 129,5

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 500,00500,000,00 647,46 129,5

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 79.910,0079.910,0058.616,33 78.268,20 98,0

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 79.480,0079.480,0058.254,25 77.824,87 97,9

704704 Turistična taksa 130,00130,0068,43 62,10 47,8

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 300,00300,00293,65 381,23 127,1

71 NEDAVČNI PRIHODKI 400.693,00400.693,00238.937,11 254.811,06 63,6

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 81.850,0081.850,0019.416,05 49.267,36 60,2

7103 Prihodki od premoženja 81.850,0081.850,0019.416,05 49.267,36 60,2

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 16.000,0016.000,0012.415,91 11.450,62 71,6

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 11.500,0011.500,003.510,76 11.956,91 104,0

710303 Prihodki od najemnin za opremo 25.000,0025.000,000,00 24.102,18 96,4

710304 Prihodki od drugih najemnin 1.050,001.050,00960,00 1.050,00 100,0

710305 Prihodki od zakupnin 300,00300,00258,46 0,00 0,0

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.000,001.000,002.270,92 707,65 70,8

710399 Drugi prihodki od premoženja 27.000,0027.000,000,00 0,00 0,0

711 Takse in pristojbine 4.000,004.000,003.372,12 3.362,50 84,1

7111 Upravne takse in pristojbine 4.000,004.000,003.372,12 3.362,50 84,1

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 4.000,004.000,003.372,12 3.362,50 84,1

712 Globe in druge denarne kazni 2.840,002.840,00512,51 3.947,03 139,0

7120 Globe in druge denarne kazni 2.840,002.840,00512,51 3.947,03 139,0

712001 Globe za prekrške 40,0040,000,00 40,00 100,0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.800,002.800,00512,51 3.907,03 139,5

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.158,0077.158,0084.933,60 64.585,03 83,7

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.158,0077.158,0084.933,60 64.585,03 83,7

71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca 59.758,0059.758,0067.372,45 47.542,98 79,6

71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč 17.400,0017.400,0017.561,15 17.042,05 97,9
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zaključni
račun

2017

Rebalans
proračuna

Veljaven
proračun

2018
(1) (2) (3)

Realizacija
31.12.2018

(4) (4)/(3)

Indeks
2018

714 Drugi nedavčni prihodki 234.845,00234.845,00130.702,83 133.649,14 56,9

7141 Drugi nedavčni prihodki 234.845,00234.845,00130.702,83 133.649,14 56,9

71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev) 43.500,0043.500,0044.166,77 40.998,04 94,3

71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu 4.200,004.200,003.969,84 3.955,25 94,2

71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika 8.670,008.670,006.847,19 8.698,22 100,3

71410003 Prihodki od refundacij javnih del 1.475,001.475,007.294,79 1.417,20 96,1

71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...) 1.000,001.000,001.608,20 4.306,19 430,6

71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine 16.000,0016.000,0014.815,43 15.378,96 96,1

71410007 Prihodki iz naslova odškodnine za zemljišče 0,000,000,00 3.866,30 ---

71410008 Prihodki od spornih terjetev 0,000,000,00 6.830,00 ---

71410500 Prihodki od komunalnih prispekov 158.129,00158.129,0043.722,75 46.328,32 29,3

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 1.871,001.871,008.277,86 1.870,66 100,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI 134.192,00134.192,0049.848,28 116.240,00 86,6

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 134.192,00134.192,0049.848,28 116.240,00 86,6

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 134.192,00134.192,0049.848,28 116.240,00 86,6

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 134.192,00134.192,0049.848,28 116.240,00 86,6

74 TRANSFERNI PRIHODKI 387.740,00387.740,00184.853,29 316.068,04 81,5

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 171.423,00171.423,00173.028,04 170.055,07 99,2

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 171.423,00171.423,00173.028,04 170.055,07 99,2

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 0,000,0042.022,00 0,00 ---

74000103 Ministrstvo za obrambo 4.200,004.200,004.962,00 4.745,00 113,0

74000104 Financiranje -23.člen ZFO 107.223,00107.223,0069.117,00 107.223,00 100,0

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 60.000,0060.000,0056.927,04 58.087,07 96,8

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 216.317,00216.317,0011.825,25 146.012,97 67,5

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 1.000,001.000,000,00 1.500,00 150,0

741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020 1.000,001.000,000,00 1.500,00 150,0

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 215.317,00215.317,0011.825,25 144.512,97 67,1

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 215.317,00215.317,0011.825,25 144.512,97 67,1
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.799.746,522.799.746,522.453.988,03 2.384.274,65 85,2
40 TEKOČI ODHODKI 924.972,32924.894,32707.505,60 847.732,87 91,7

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 239.897,04240.107,04224.333,25 231.972,76 96,7

4000 Plače in dodatki 212.719,83212.914,83198.443,32 206.475,40 97,1

400000 Osnovne plače 201.152,35201.152,35188.770,87 196.313,81 97,6

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 11.567,4811.762,489.672,45 10.161,59 87,9

4001 Regres za letni dopust 10.676,2310.676,238.633,51 10.675,40 100,0

400100 Regres za letni dopust 10.676,2310.676,238.633,51 10.675,40 100,0

4002 Povračila in nadomestila 15.082,0015.072,0013.342,82 14.342,99 95,1

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 10.522,0010.512,009.416,82 9.928,16 94,4

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.560,004.560,003.926,00 4.414,83 96,8

4003 Sredstva za delovno uspešnost 939,85964,853.368,82 0,00 0,0

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 939,85964,853.368,82 0,00 0,0

4004 Sredstva za nadurno delo 46,0046,00256,02 45,84 99,7

400400 Sredstva za nadurno delo 46,0046,00256,02 45,84 99,7

4009 Drugi izdatki zaposlenim 433,13433,13288,76 433,13 100,0

400900 Jubilejne nagrade 433,13433,13288,76 433,13 100,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 40.219,2340.219,2335.798,56 38.741,04 96,3

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.565,7620.565,7619.263,54 19.738,80 96,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.565,7620.565,7619.263,54 19.738,80 96,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 16.035,5216.035,5215.087,38 15.449,57 96,4

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 14.844,4314.844,4313.987,35 14.323,03 96,5

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.191,091.191,091.100,03 1.126,54 94,6

4012 Prispevek za zaposlovanje 141,80141,80124,58 127,48 89,9

401200 Prispevek za zaposlovanje 141,80141,80124,58 127,48 89,9

4013 Prispevek za starševsko varstvo 232,15232,15207,59 212,44 91,5

401300 Prispevek za starševsko varstvo 232,15232,15207,59 212,44 91,5

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.244,003.244,001.115,47 3.212,75 99,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.244,003.244,001.115,47 3.212,75 99,0
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402 Izdatki za blago in storitve 634.026,05614.168,05435.697,09 566.984,48 89,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 201.619,00200.774,00144.348,24 172.826,13 85,7

402000 Pisarniški material in storitve 5.248,295.615,291.855,50 4.853,74 92,5

402001 Čistilni material in storitve 4.670,004.650,004.408,23 4.122,91 88,3

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 14.147,0014.147,004.861,79 13.625,27 96,3

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.200,002.200,001.426,32 1.910,10 86,8

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.300,002.500,001.615,00 2.124,64 92,4

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 35.501,7134.909,7130.285,03 34.491,36 97,2

402009 Izdatki za reprezentanco 7.200,007.200,006.481,11 6.974,97 96,9

402099 Drugi splošni material in storitve 130.352,00129.552,0093.415,26 104.723,14 80,3

4021 Posebni material in storitve 1.723,001.723,001.252,06 1.035,81 60,1

402100 Uniforme in službena obleka 1.000,001.000,00677,62 716,18 71,6

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 199,00199,00274,44 198,00 99,5

402199 Drugi posebni materiali in storitve 524,00524,00300,00 121,63 23,2

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 331.780,00315.710,00205.940,24 304.561,25 91,8

402200 Električna energija 10.860,0011.110,009.374,06 9.776,73 90,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 10.550,0011.670,005.811,65 7.549,02 71,6

402203 Voda in komunalne storitve 1.630,001.620,00840,89 1.338,93 82,1

402204 Odvoz smeti 960,00930,00823,92 849,46 88,5

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.080,003.880,003.210,95 3.952,14 96,9

402206 Poštnina in kurirske storitve 3.350,003.350,002.673,29 3.019,79 90,1

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 136.000,00119.000,00108.125,83 135.553,66 99,7

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 105.000,00105.000,0027.413,18 96.736,55 92,1

40229911 Upravljanje stanovanj 1.200,001.200,00755,26 1.064,20 88,7

40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 1.000,001.000,00158,60 33,90 3,4

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

40229915 Vzdrževanje športnih igrišč 2.200,002.200,001.431,96 866,07 39,4

40229920 Božična okrasitev centrov 6.500,006.500,005.370,44 5.076,42 78,1

40229922 Vzdrževanje gozdnih cest 1.000,001.000,00631,65 642,19 64,2

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 7.500,007.500,005.271,29 5.296,39 70,6

40229902 Vzdrževanje okolice centrov 3.000,003.000,005.423,39 1.109,41 37,0

40229903 Vzdrževanje pokopališč 9.750,009.750,006.569,51 5.689,37 58,4

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.500,0013.500,0010.981,74 13.085,53 96,9

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 10.200,0010.000,007.595,72 10.165,04 99,7

40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.000,002.000,001.976,91 1.256,45 62,8

4023 Prevozni stroški in storitve 2.955,002.955,002.848,35 1.996,87 67,6

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.300,001.300,001.654,39 1.089,42 83,8

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,001.000,00571,57 257,14 25,7
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402304 Pristojbine za registracijo vozil 155,00155,00153,64 153,64 99,1

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 500,00500,00468,75 496,67 99,3

4024 Izdatki za službena potovanja 3.540,053.540,052.702,35 2.496,75 70,5

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0,000,0064,25 0,00 ---

402402 Stroški prevoza v državi 2.610,002.610,002.316,64 2.178,36 83,5

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 930,05930,05321,46 318,39 34,2

4025 Tekoče vzdrževanje 39.533,0039.833,0039.544,13 35.937,13 90,9

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 9.030,008.700,0010.811,23 6.840,39 75,8

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.700,006.700,006.045,38 6.594,96 98,4

402504 Zavarovalne premije za objekte 4.263,004.243,003.971,41 3.993,37 93,7

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 15.760,0016.410,0014.806,44 15.502,39 98,4

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.100,003.100,003.287,47 2.331,97 75,2

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 680,00680,00622,20 674,05 99,1

4029 Drugi operativni odhodki 52.876,0049.633,0039.061,72 48.130,54 91,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 935,00750,00644,30 582,64 62,3

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.080,007.080,006.152,75 6.066,93 85,7

40290500 Nadomestilo podžupan 4.350,004.350,004.217,64 4.314,48 99,2

40290501 Sejnine občinski svet in odbori 4.500,004.500,003.097,77 3.623,70 80,5

40290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,001.500,001.022,61 691,71 46,1

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 4.788,003.000,002.792,08 4.779,01 99,8

40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.208,007.208,007.212,72 7.207,20 100,0

402923 Druge članarine 1.600,001.600,001.591,13 667,34 41,7

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 280,00280,00128,41 207,14 74,0

402931 Plačila bančnih storitev 85,0085,00178,20 84,99 100,0

40299900 Stroški občinskega praznika 4.890,005.000,006.568,01 4.279,30 87,5

40299904 Drugi odhodki 14.210,0012.830,004.007,35 14.177,35 99,8

40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.450,001.450,001.448,75 1.448,75 99,9

403 Plačila domačih obresti 400,00400,000,00 34,59 8,7

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 400,00400,000,00 34,59 8,7

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 200,00200,000,00 34,59 17,3

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 200,00200,000,00 0,00 0,0

409 Rezerve 10.430,0030.000,0011.676,70 10.000,00 95,9

4090 Splošna proračunska rezervacija 430,0020.000,000,00 0,00 0,0

409000 Splošna proračunska rezervacija 430,0020.000,000,00 0,00 0,0

4091 Proračunska rezerva 10.000,0010.000,0011.676,70 10.000,00 100,0

409100 Proračunska rezerva 10.000,0010.000,0011.676,70 10.000,00 100,0
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41 TEKOČI TRANSFERI 756.077,00756.077,00704.688,01 716.599,02 94,8

410 Subvencije 8.000,008.000,000,00 0,00 0,0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.000,008.000,000,00 0,00 0,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 8.000,008.000,000,00 0,00 0,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 542.268,00542.268,00511.890,82 519.263,34 95,8

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2.426,002.426,002.400,00 2.250,00 92,8

411103 Darilo ob rojstvu otroka 2.426,002.426,002.400,00 2.250,00 92,8

4119 Drugi transferi posameznikom 539.842,00539.842,00509.490,82 517.013,34 95,8

411900 Regresiranje prevozov v šolo 51.000,0051.000,0043.477,07 47.481,19 93,1

411908 Denarne nagrade in priznanja 2.150,002.150,002.650,00 2.150,00 100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 84.960,0084.960,0094.312,35 81.583,53 96,0

411920 Subvencioniranje stanarin 2.000,002.000,000,00 1.196,81 59,8

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 357.332,00357.332,00331.810,54 343.713,17 96,2

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 40.900,0040.900,0036.009,30 40.888,64 100,0

41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.500,001.500,001.172,12 0,00 0,0

41199906 Stroški splošno koristnega dela 0,000,0059,44 0,00 ---

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.306,0036.306,0034.214,20 33.348,37 91,9

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.306,0036.306,0034.214,20 33.348,37 91,9

41200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,004.895,004.244,33 4.036,69 82,5

41200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.557,004.554,84 4.556,86 100,0

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

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

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

41200027 PGD Sveta Ana 8.039,008.039,008.039,00 8.039,00 100,0

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.400,002.400,002.309,00 2.292,00 95,5

41200040 Poraba koncesijske dajatve 660,00660,00500,54 0,00 0,0

41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,005.000,003.811,49 3.668,82 73,4

Stran 168 od 174



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zaključni
račun

2017

Rebalans
proračuna

Veljaven
proračun

2018
(1) (2) (3)

Realizacija
31.12.2018

(4) (4)/(3)

Indeks
2018

413 Drugi tekoči domači transferi 169.503,00169.503,00158.582,99 163.987,31 96,8

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 20.370,0021.000,0020.552,56 19.063,47 93,6

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 20.370,0021.000,0020.552,56 19.063,47 93,6

4133 Tekoči transferi v javne zavode 148.333,00147.703,00137.333,16 144.369,64 97,3

41330200 CSD Lenart - materialni stroški 29.645,0029.645,0020.861,79 28.363,71 95,7

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 54.454,0054.454,0056.438,00 54.454,00 100,0

41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 500,00500,00492,00 500,00 100,0

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.008,001.008,001.008,00 1.008,00 100,0

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.508,002.508,002.508,00 2.508,00 100,0

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.495,001.495,001.468,00 1.495,00 100,0

41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.520,001.535,00 1.520,00 100,0

41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 2.815,002.875,001.706,99 2.382,83 84,7

41330249 VDC Polž - sof. javnih del 1.060,001.000,001.015,67 1.059,47 100,0

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 1.100,001.100,009.691,61 1.069,60 97,2

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

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

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 34.935,0034.935,0025.353,46 32.717,04 93,7

41330213 Mrliško pregledna služba 6.330,005.700,004.327,64 6.328,99 100,0

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 1.993,001.993,001.957,00 1.993,00 100,0

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

4136 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00697,27 554,20 69,3

413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00697,27 554,20 69,3
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.081.096,201.081.174,20984.693,06 790.355,08 73,1

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.081.096,201.081.174,20984.693,06 790.355,08 73,1

4202 Nakup opreme 21.352,2020.852,2018.321,71 18.001,09 84,3

420200 Nakup pisarniškega pohištva 4.500,004.500,000,00 4.222,98 93,8

420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.920,001.920,001.132,78 1.394,66 72,6

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.945,002.000,002.532,85 0,00 0,0

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 1.500,001.500,004.603,68 1.268,82 84,6

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.355,001.300,00135,35 1.351,00 99,7

420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.344,003.344,003.193,05 3.343,06 100,0

42029905 Nakup druge opreme 6.788,206.288,206.724,00 6.420,57 94,6

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,002.499,05 0,00 ---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,002.499,05 0,00 ---

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 840.172,00840.372,00824.653,89 630.894,35 75,1

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 5.000,005.000,003.748,76 0,00 0,0

42040102 Kanalizacijski priključki 15.000,0015.000,002.369,17 7.734,19 51,6

42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 110.000,00110.000,000,00 45.283,58 41,2

42040110 Izgradnja vodovoda 40.765,0040.765,003.515,67 22.663,32 55,6

42040119 Društveni prostori pri ŠD 0,000,005.281,73 0,00 ---

42040126 Izgradnja čistilne naprave 315.000,00315.000,00251.042,27 257.970,40 81,9

42040134 Ureditev prostora za degustacijo 0,000,00732,00 0,00 ---

42040137 Kolesarske steze 13.665,0013.665,000,00 0,00 0,0

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 89.520,0089.520,00104.984,19 84.570,93 94,5

42040203 Sof. obnove ceste R3-433/1288 0,000,0078.687,10 0,00 ---

42040205 Ureditev ulic 0,000,0043.408,48 0,00 ---

42040220 Drugi odhodki 30.000,0030.000,000,00 0,00 0,0

42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 60.094,0060.094,00102.849,27 60.093,60 100,0

42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica) 95.000,0095.000,0034.378,20 91.267,87 96,1

42040130 Ureditev kulturnega spomenika 0,000,0076.816,15 0,00 ---

42040131 Javna razsvetljava 17.740,0017.940,0023.830,08 13.354,12 75,3

42040132 Ureditev stavb kulturne dediščine 0,000,0093.010,82 0,00 ---

42040133 Izgradnja pločnika s kolesarsko cesto 48.388,0048.388,000,00 47.956,34 99,1

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.402,007.780,004.439,93 0,00 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 7.402,007.780,003.699,39 0,00 0,0

420501 Obnove 0,000,00740,54 0,00 ---

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 20.000,0020.000,0071.940,00 19.347,24 96,7

4206005 Nakup zemljišč 20.000,0020.000,0071.940,00 19.347,24 96,7

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 192.170,00192.170,0062.838,48 122.112,40 63,5
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zaključni
račun

2017

Rebalans
proračuna

Veljaven
proračun

2018
(1) (2) (3)

Realizacija
31.12.2018

(4) (4)/(3)

Indeks
2018

42080001 Razvojni projekti 73.170,0073.170,000,00 72.248,40 98,7

42080401 Projekti za cestno infrastrukturo 65.000,0065.000,005.349,70 6.649,00 10,2

42080403 Geodetske storitve 12.000,0012.000,008.280,08 9.665,00 80,5

42080405 OPN Sveta Ana 40.000,0040.000,006.496,50 32.208,00 80,5

42080406 Projekti za športni center 0,000,009.577,00 0,00 ---

42080421 OPPN center Sveta Ana 0,000,003.965,00 0,00 ---

42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo 2.000,002.000,000,00 1.342,00 67,1

42080426 PD za izgradnjo prizidka vrtca k OŠ sveta Ana 0,000,006.685,60 0,00 ---

42080430 Projektna dokumentacija 0,000,0022.484,60 0,00 ---

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 37.601,0037.601,0057.101,36 29.587,68 78,7

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 18.421,0018.421,0044.051,36 10.409,21 56,5

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.721,0013.721,0038.633,88 5.876,49 42,8

43100000 PGD Sveta Ana - taksa 5.265,005.265,0017.086,00 0,00 0,0

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 1.456,001.456,001.456,00 1.456,00 100,0

43100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu 7.000,007.000,000,00 4.420,49 63,2

43100005 PGD Sveta Ana - sofinanciranje nakupa GV 0,000,0013.000,00 0,00 ---

43100006 Župnija Sveta Ana - večnamenski objekt 0,000,005.000,00 0,00 ---

43100007 DEFIBRILATORJA 0,000,002.091,88 0,00 ---

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 4.700,004.700,005.417,48 4.532,72 96,4

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 4.700,004.700,005.417,48 4.532,72 96,4

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 19.180,0019.180,0013.050,00 19.178,47 100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19.180,0019.180,0013.050,00 19.178,47 100,0

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,001.500,000,00 1.500,00 100,0

43230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 6.000,006.000,0013.050,00 6.000,00 100,0

43230007 Zdravstvena ambulatna Sveta Ana 11.680,0011.680,000,00 11.678,47 100,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zaključni
račun

2017

Rebalans
proračuna

Veljaven
proračun

2018
(1) (2) (3)

Realizacija
31.12.2018

(4) (4)/(3)

Indeks
2018

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-42.679,52 -42.679,52-257.691,96 142.712,26 ---

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-42.279,52 -42.279,52-257.691,96 142.746,85 ---

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

554.163,68 554.085,68549.400,89 530.346,98 95,7

Stran 172 od 174



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Zaključni
račun

2017

Rebalans
proračuna

Veljaven
proračun

2018
(1) (2) (3)

Realizacija
31.12.2018

(4) (4)/(3)

Indeks
2018

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

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

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

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 0,00 ---

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

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

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

0,00 0,000,00 0,00 ---
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

Zaključni
račun

2017

Rebalans
proračuna

Veljaven
proračun

2018
(1) (2) (3)

Realizacija
31.12.2018

(4) (4)/(3)

Indeks
2018

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 107.223,00107.223,00103.675,00 107.223,00 100,0
50 ZADOLŽEVANJE 107.223,00107.223,00103.675,00 107.223,00 100,0

500 Domače zadolževanje 107.223,00107.223,00103.675,00 107.223,00 100,0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 107.223,00107.223,00103.675,00 107.223,00 100,0

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 107.223,00107.223,00103.675,00 107.223,00 100,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 83.742,0083.742,0061.111,05 83.741,61 100,0
55 ODPLAČILA DOLGA 83.742,0083.742,0061.111,05 83.741,61 100,0

550 Odplačila domačega dolga 83.742,0083.742,0061.111,05 83.741,61 100,0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 83.742,0083.742,0061.111,05 83.741,61 100,0

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 11.519,4611.519,460,00 11.519,46 100,0

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 72.222,5472.222,5461.111,05 72.222,15 100,0

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

-19.198,52 -19.198,52-215.128,01 166.193,65 ---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 23.481,00 23.481,0042.563,95 23.481,39 100,0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 42.679,52 42.679,52257.691,96 -142.712,26 ---

19.198,52XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 19.198,52250.863,85 19.198,52
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Zaključni

račun

2017

Rebalans

proračuna

2018

Veljaven

proračun

2018

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

31.12.2018

(4)

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 12.000,0012.000,000,00 98,011.762,86

12.000,0001 POLITIČNI SISTEM 12.000,000,00 98,011.762,86

12.000,000101 Politični sistem 12.000,000,00 98,011.762,86

12.000,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 12.000,000,00 98,011.762,86

12.000,0010106 Izvedba volitev 12.000,000,00 98,011.762,86
12.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 12.000,000,00 98,011.762,86
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10 - OBČINSKI SVET

Zaključni

račun

2017

Rebalans

proračuna

2018

Veljaven

proračun

2018

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

31.12.2018

(4)

10 OBČINSKI SVET 6.400,006.400,004.650,33 83,75.353,41

6.400,0001 POLITIČNI SISTEM 6.400,004.650,33 83,75.353,41

6.400,000101 Politični sistem 6.400,004.650,33 83,75.353,41

6.400,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 6.400,004.650,33 83,75.353,41

4.900,0010101 Sejnine za občinski svet in odbore 4.900,003.150,33 78,63.853,41
400,00402009 Izdatki za reprezentanco 400,0052,56 57,4229,71

4.500,0040290501 Sejnine občinski svet in odbori 4.500,003.097,77 80,53.623,70

1.500,0010102 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,01.500,00
1.500,0041200015 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,01.500,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20 - NADZORNI ODBOR

Zaključni

račun

2017

Rebalans

proračuna

2018

Veljaven

proračun

2018

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

31.12.2018

(4)

20 NADZORNI ODBOR 1.500,001.500,001.022,61 46,1691,71

1.500,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.500,001.022,61 46,1691,71

1.500,000203 Fiskalni nadzor 1.500,001.022,61 46,1691,71

1.500,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.500,001.022,61 46,1691,71

1.500,0020201 Sejnine za nadzorni odbor 1.500,001.022,61 46,1691,71
1.500,0040290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,001.022,61 46,1691,71
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

Zaključni

račun

2017

Rebalans

proračuna

2018

Veljaven

proračun

2018

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

31.12.2018

(4)

30 ŽUPAN 70.914,0070.914,0068.236,00 97,068.776,97

61.564,0001 POLITIČNI SISTEM 61.564,0058.497,68 96,759.528,56

61.564,000101 Politični sistem 61.564,0058.497,68 96,759.528,56

61.564,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 61.564,0058.497,68 96,759.528,56

49.199,0030100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 49.384,0046.415,14 96,247.331,99
36.832,21400000 Osnovne plače 36.832,2135.269,88 96,635.582,32

3.665,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.850,003.349,96 92,43.387,99

842,79400100 Regres za letni dopust 842,79600,00 100,0842,79

852,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 852,00749,76 87,2742,72

3.575,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.575,003.417,82 96,53.448,88

2.649,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.649,002.533,48 96,52.556,42

213,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 213,00204,70 97,0206,56

25,00401200 Prispevek za zaposlovanje 25,0023,18 93,623,40

43,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 43,0038,60 90,739,01

502,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 502,00227,76 100,0501,90

6.435,0030102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 6.250,006.264,24 99,76.413,38
6.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 6.000,005.834,99 99,75.980,54

0,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0,0064,25 ---0,00

435,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 250,00365,00 99,5432,84

4.350,0030103 Nadomestilo plače podžupana 4.350,004.217,64 99,24.314,48
4.350,0040290500 Nadomestilo podžupan 4.350,004.217,64 99,24.314,48

1.580,0030105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana 1.580,001.600,66 93,01.468,71
1.550,00402402 Stroški prevoza v državi 1.550,001.571,56 93,41.447,41

30,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 30,0029,10 71,021,30
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

Zaključni

račun

2017

Rebalans

proračuna

2018

Veljaven

proračun

2018

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

31.12.2018

(4)

9.350,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.350,009.738,32 98,99.248,41

9.350,000403 Druge skupne administrativne službe 9.350,009.738,32 98,99.248,41

9.350,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.350,009.738,32 98,99.248,41

2.350,0030401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim 2.350,002.824,70 98,22.307,62
200,00402099 Drugi splošni material in storitve 200,00174,70 78,8157,62

2.150,00411908 Denarne nagrade in priznanja 2.150,002.650,00 100,02.150,00

7.000,0030402 Pokroviteljstvo občine 7.000,006.913,62 99,26.940,79
7.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 7.000,006.913,62 99,26.940,79
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Zaključni

račun

2017

Rebalans

proračuna

2018

Veljaven

proračun

2018

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

31.12.2018

(4)

40 OBČINSKA UPRAVA 2.610.615,952.610.615,952.297.126,70 84,62.207.545,01

9.950,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.950,007.653,81 93,89.330,97

9.950,000403 Druge skupne administrativne službe 9.950,007.653,81 93,89.330,97

5.060,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.950,001.085,80 99,85.051,67

680,0040404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 680,00622,20 99,1674,05
680,00402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 680,00622,20 99,1674,05

4.380,0040405 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.270,00463,60 100,04.377,62
4.380,0040299904 Drugi odhodki 4.270,00463,60 100,04.377,62

4.890,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.000,006.568,01 87,54.279,30

4.890,0040401 Stroški občinskega praznika 5.000,006.568,01 87,54.279,30
4.890,0040299900 Stroški občinskega praznika 5.000,006.568,01 87,54.279,30

260.600,7306 LOKALNA SAMOUPRAVA 259.330,73220.785,80 87,0226.809,17

19.700,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 19.700,0019.084,30 17,83.513,54

19.700,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 19.700,0019.084,30 17,83.513,54

2.400,0040618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric 2.400,002.309,00 95,52.292,00
2.400,0041200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.400,002.309,00 95,52.292,00

1.600,0040626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS) 1.600,001.591,13 41,7667,34
1.600,00402923 Druge članarine 1.600,001.591,13 41,7667,34

4.900,0040627 Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice 4.900,004.848,90 0,00,00
4.900,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.900,004.848,90 0,00,00

800,0040628 Sofinanciranje projektov MRA-RRA 800,00697,27 69,3554,20
800,00413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,00697,27 69,3554,20
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Zaključni

račun

2017

Rebalans

proračuna

2018

Veljaven

proračun

2018

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

31.12.2018

(4)

10.000,0040629 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev (razpisi ESRR) 10.000,009.638,00 0,00,00
10.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 10.000,009.638,00 0,00,00

240.900,730603 Dejavnost občinske uprave 239.630,73201.701,50 92,7223.295,63

191.987,7306039001 Administracija občinske uprave 192.747,73171.052,00 95,2182.734,51

150.889,7340601 Stroški dela občinske uprave 150.889,73139.421,50 96,6145.819,38
111.020,14400000 Osnovne plače 111.020,14105.364,59 97,1107.799,58

5.762,48400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 5.762,485.153,79 87,15.017,45

4.775,87400100 Regres za letni dopust 4.775,873.762,92 100,04.775,87

4.300,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 4.300,003.880,77 95,74.114,21

3.400,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.400,002.692,98 98,13.334,04

46,00400400 Sredstva za nadurno delo 46,000,00 99,745,84

433,13400900 Jubilejne nagrade 433,130,00 100,0433,13

10.444,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10.444,009.781,90 95,69.988,16

7.715,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.715,007.249,82 96,07.403,61

638,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 638,00584,76 93,8598,17

75,11401200 Prispevek za zaposlovanje 75,1166,36 90,167,64

123,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 123,00110,44 91,7112,83

2.100,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.100,00743,17 98,72.071,97

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

57,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 57,000,00 99,856,88

26.310,0040602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 27.070,0017.985,73 89,323.491,20
3.200,00402000 Pisarniški material in storitve 3.000,001.675,99 99,23.174,77

500,00402001 Čistilni material in storitve 500,001.258,20 56,0280,11

2.200,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.200,001.426,32 86,81.910,10

2.300,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.500,001.615,00 92,42.124,64

800,00402009 Izdatki za reprezentanco 800,00593,56 95,6764,72

2.950,00402200 Električna energija 3.150,002.552,77 91,42.695,70

6.850,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.610,002.999,44 81,85.603,62

350,00402203 Voda in komunalne storitve 350,00212,15 62,4218,53

550,00402204 Odvoz smeti 550,00486,72 88,5486,79

3.200,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,002.455,09 99,33.177,01

3.350,00402206 Poštnina in kurirske storitve 3.350,002.673,29 90,13.019,79

60,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 60,0037,20 59,035,42
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500,0040604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 500,00279,30 30,0149,80
500,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 500,00279,30 30,0149,80

7.080,0040605 Pogodbena dela 7.080,006.152,75 85,76.066,93
7.080,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.080,006.152,75 85,76.066,93

7.208,0040619 Skupne občinske uprave 7.208,007.212,72 100,07.207,20
7.208,0040299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.208,007.212,72 100,07.207,20

48.913,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 46.883,0030.649,50 82,940.561,12

1.040,0040603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil 1.040,00730,48 67,2698,38
1.000,00402402 Stroški prevoza v državi 1.000,00705,48 68,7687,38

40,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 40,0025,00 27,511,00

21.360,0040606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 22.010,0019.612,65 95,720.429,89
2.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.000,001.792,95 95,71.913,45

2.000,00402504 Zavarovalne premije za objekte 2.000,001.829,81 87,31.745,48

15.760,00402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 16.410,0014.806,44 98,415.502,39

1.600,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.600,001.183,45 79,31.268,57

13.432,0040607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 13.810,004.540,79 54,27.276,40
4.500,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 4.500,000,00 93,84.222,98

1.920,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.920,001.132,78 72,61.394,66

1.945,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 2.000,002.532,85 0,00,00

1.355,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.300,00135,35 99,71.351,00

310,0042029905 Nakup druge opreme 310,000,00 99,3307,76

3.402,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.780,00739,81 0,00,00

13.081,0040608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 10.023,005.765,58 92,912.156,45
4.518,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 4.518,00976,00 81,03.659,00

4.788,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 3.000,002.792,08 99,84.779,01

220,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 220,0091,21 78,1171,72

85,00402931 Plačila bančnih storitev 85,0073,20 100,084,99

3.470,0040299904 Drugi odhodki 2.200,001.833,09 99,83.461,73
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29.985,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 29.985,0049.764,87 73,822.140,49

29.985,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 29.985,0049.764,87 73,822.140,49

1.860,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.860,003.818,87 100,01.860,00

1.860,0040703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 1.860,001.726,99 100,01.860,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,00226,99 ---0,00

1.500,0040229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.500,001.500,00 100,01.500,00

360,0040299904 Drugi odhodki 360,000,00 100,0360,00

0,0040704 Nakup defibrilatoja 0,002.091,88 ---0,00
0,0043100007 DEFIBRILATORJA 0,002.091,88 ---0,00

28.125,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 28.125,0045.946,00 72,120.280,49

14.404,0040701 Sofinanciranje  GZ Lenart in PGD Sveta Ana 14.404,0014.404,00 100,014.404,00
6.365,0041200011 Gasilska zveza Lenart 6.365,006.365,00 100,06.365,00

8.039,0041200027 PGD Sveta Ana 8.039,008.039,00 100,08.039,00

13.721,0040702 Investicije v gasilstvo 13.721,0031.542,00 42,85.876,49
5.265,0043100000 PGD Sveta Ana - taksa 5.265,0017.086,00 0,00,00

1.456,0043100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 1.456,001.456,00 100,01.456,00

7.000,0043100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu 7.000,000,00 63,24.420,49

0,0043100005 PGD Sveta Ana - sofinanciranje nakupa GV 0,0013.000,00 ---0,00

524,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 524,00300,00 23,2121,63

524,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 524,00300,00 23,2121,63

524,0008029001 Prometna varnost 524,00300,00 23,2121,63

524,0040801 Svet za preventivo 524,00300,00 23,2121,63
524,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 524,00300,00 23,2121,63

Stran: 183 od 202



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Zaključni

račun

2017

Rebalans

proračuna

2018

Veljaven

proračun

2018

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

31.12.2018

(4)

4.975,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 4.975,0019.021,32 90,74.511,90

4.975,001003 Aktivna politika zaposlovanja 4.975,0019.021,32 90,74.511,90

4.975,0010039001 Povečanje zaposljivosti 4.975,0019.021,32 90,74.511,90

4.975,0040621 Program javnih del 4.975,0012.414,27 90,74.511,90
2.815,0041330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 2.875,001.706,99 84,72.382,83

1.060,0041330249 VDC Polž - sof. javnih del 1.000,001.015,67 100,01.059,47

1.100,0041330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 1.100,009.691,61 97,21.069,60

0,0041001 Program javnih del na področju športa 0,006.607,05 ---0,00
0,00400000 Osnovne plače 0,004.937,48 ---0,00

0,00400100 Regres za letni dopust 0,00335,40 ---0,00

0,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 0,00464,46 ---0,00

0,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 0,0064,95 ---0,00

0,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,00442,40 ---0,00

0,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0,00327,92 ---0,00

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,0026,49 ---0,00

0,00401200 Prispevek za zaposlovanje 0,002,97 ---0,00

0,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 0,004,98 ---0,00

8.660,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 8.660,00500,54 0,00,00

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

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

8.000,0041106 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 8.000,000,00 0,00,00
8.000,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 8.000,000,00 0,00,00

660,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 660,00500,54 0,00,00

660,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 660,00500,54 0,00,00

660,0041105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 660,00500,54 0,00,00
660,0041200040 Poraba koncesijske dajatve 660,00500,54 0,00,00
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718.123,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 701.123,00452.842,10 77,7557.634,96

712.123,001302 Cestni promet in infrastruktura 695.123,00452.842,10 77,5551.656,96

249.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 232.000,00141.422,35 96,1239.214,82

249.000,0041315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 232.000,00138.923,30 96,1239.214,82
1.000,0040229922 Vzdrževanje gozdnih cest 1.000,00631,65 64,2642,19

136.000,0040229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 119.000,00108.125,83 99,7135.553,66

105.000,0040229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 105.000,0027.413,18 92,196.736,55

7.000,0042080403 Geodetske storitve 7.000,002.752,64 89,86.282,42

0,0041338 Prikazovalnik  hitrosti 0,002.499,05 ---0,00
0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,002.499,05 ---0,00

421.573,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 421.573,00268.271,67 65,4275.727,72

65.000,0041319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 65.000,006.813,70 10,26.649,00
0,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,001.464,00 ---0,00

65.000,0042080401 Projekti za cestno infrastrukturo 65.000,005.349,70 10,26.649,00

95.000,0041321 Pločnik (Sveta Ana- Zg.Ščavnica) 95.000,0034.378,20 96,191.267,87
95.000,0042040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica) 95.000,0034.378,20 96,191.267,87

110.000,0041327 Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730 110.000,000,00 41,245.283,58
110.000,0042040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 110.000,000,00 41,245.283,58

49.520,0041329 Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2017) 49.520,00104.984,19 90,044.571,54
49.520,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 49.520,00104.984,19 90,044.571,54

0,0041331 Sofinanciranje obnove ceste  R3-433/1288 Lenart-Trate 0,0078.687,10 ---0,00
0,0042040203 Sof. obnove ceste R3-433/1288 0,0078.687,10 ---0,00

48.388,0041332 Ureditev pločnika s kolesarsko stezo (Zg. Ročica - Froleh) 48.388,000,00 99,147.956,34
48.388,0042040133 Izgradnja pločnika s kolesarsko cesto 48.388,000,00 99,147.956,34
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40.000,0041334 Modernizacija občinksih cest v Občini Sveta Ana (2018/2019) 40.000,000,00 100,039.999,39
40.000,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 40.000,000,00 100,039.999,39

0,0041336 Ureditev ulice Zg. Ročica ( večstanovanjski objekt) 0,0028.963,69 ---0,00
0,0042040205 Ureditev ulic 0,0028.963,69 ---0,00

0,0041337 Ureditev ulice v novem stanovanjskem naselju Ledinek 0,0014.444,79 ---0,00
0,0042040205 Ureditev ulic 0,0014.444,79 ---0,00

13.665,0041339 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice 13.665,000,00 0,00,00
13.665,0042040137 Kolesarske steze 13.665,000,00 0,00,00

41.550,0013029004 Cestna razsvetljava 41.550,0043.148,08 88,436.714,42

41.550,0041305 Vzdrž.JR in poraba elek.energije 41.550,0043.148,08 88,436.714,42
13.500,0040229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.500,0010.981,74 96,913.085,53

10.200,0040229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 10.000,007.595,72 99,710.165,04

110,00402504 Zavarovalne premije za objekte 110,000,00 99,8109,73

17.740,0042040131 Javna razsvetljava 17.940,0023.830,08 75,313.354,12

0,00420501 Obnove 0,00740,54 ---0,00

6.000,001306 Telekomunikacije in pošta 6.000,000,00 99,65.978,00

6.000,0013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 6.000,000,00 99,65.978,00

6.000,0041326 Širokopasovno omrežje 6.000,000,00 99,65.978,00
6.000,0040299904 Drugi odhodki 6.000,000,00 99,65.978,00

93.056,2214 GOSPODARSTVO 92.306,22221.958,92 55,951.998,62

93.056,221403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 92.306,22221.958,92 55,951.998,62

15.547,0014039001 Promocija občine 14.797,001.260,29 77,912.106,29

7.397,0041404 Pospeševanje razvoja turizma 7.147,000,00 100,07.396,48
7.147,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 7.147,000,00 100,07.146,48

250,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 100,0250,00
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100,0041410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica 100,000,00 0,00,00
100,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,000,00 0,00,00

800,0041411 Spominska soba  dr. Romanu Lestniki 800,00892,41 83,9671,52
800,00402099 Drugi splošni material in storitve 800,00892,41 83,9671,52

0,0041412 Postičevi dnevi 0,0064,00 ---0,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,0064,00 ---0,00

870,0041413 Kmečka tržnica 370,00303,88 91,2793,09
150,00402099 Drugi splošni material in storitve 150,0084,68 61,391,99

220,00402504 Zavarovalne premije za objekte 220,00219,20 99,6219,20

500,0042029905 Nakup druge opreme 0,000,00 96,4481,90

6.380,0041424 Slovenia Green Destination 6.380,000,00 50,93.245,20
6.380,00402099 Drugi splošni material in storitve 6.380,000,00 50,93.245,20

77.509,2214039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 77.509,22220.698,63 51,539.892,33

21.333,2141415 Escape (SI-HU) 21.333,2186.880,02 95,920.453,31
495,18400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 520,18572,87 0,00,00

0,00400400 Sredstva za nadurno delo 0,00256,02 ---0,00

54,87401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 54,8773,36 0,00,00

40,67401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 40,6754,49 0,00,00

3,28401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 3,284,39 0,00,00

0,37401200 Prispevek za zaposlovanje 0,370,49 0,00,00

0,63401300 Prispevek za starševsko varstvo 0,630,84 0,00,00

1.625,50402000 Pisarniški material in storitve 1.600,500,00 99,81.622,36

15.891,71402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 15.891,718.995,00 99,115.740,33

221,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 221,00106,41 59,5131,51

3.000,0042029905 Nakup druge opreme 3.000,000,00 98,62.959,11

0,0042040130 Ureditev kulturnega spomenika 0,0076.816,15 ---0,00
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19.662,0141416 Detox (SI-HR) 19.662,01122.171,50 91,417.975,02
444,67400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 444,672.795,95 0,00,00

46,89401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 46,89247,46 0,00,00

34,76401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 34,76183,44 0,00,00

2,81401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 2,8114,85 0,00,00

0,32401200 Prispevek za zaposlovanje 0,321,66 0,00,00

0,52401300 Prispevek za starševsko varstvo 0,522,83 0,00,00

422,79402000 Pisarniški material in storitve 1.014,79179,51 13,456,61

15.092,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 14.500,0018.850,03 100,015.092,03

639,05402499 Drugi izdatki za službena potovanja 639,05160,95 24,2154,58

2.978,2042029905 Nakup druge opreme 2.978,206.724,00 89,72.671,80

0,0042040132 Ureditev stavb kulturne dediščine 0,0093.010,82 ---0,00

0,0041418 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev 0,0010.915,11 ---0,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,0010.915,11 ---0,00

0,0041419 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe 0,00732,00 ---0,00
0,0042040134 Ureditev prostora za degustacijo 0,00732,00 ---0,00

50,0041421 Ureditev Kaplove domačije 50,000,00 0,00,00
50,00402099 Drugi splošni material in storitve 50,000,00 0,00,00

30.732,0041422 Vino, prijazno do okolja 30.732,000,00 2,4732,00
732,00402099 Drugi splošni material in storitve 732,000,00 100,0732,00

30.000,0042040220 Drugi odhodki 30.000,000,00 0,00,00

5.732,0041423 Anin pretl 5.732,000,00 12,8732,00
5.732,00402099 Drugi splošni material in storitve 5.732,000,00 12,8732,00
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431.960,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 431.960,00332.739,33 84,0363.040,27

431.960,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 431.960,00332.739,33 84,0363.040,27

431.960,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 431.960,00332.739,33 84,0363.040,27

27.200,0041503 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 27.200,0013.057,94 64,617.563,30
7.500,0040229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 7.500,005.271,29 70,65.296,39

15.000,0042040102 Kanalizacijski priključki 15.000,002.369,17 51,67.734,19

4.700,0043140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 4.700,005.417,48 96,44.532,72

5.280,0041509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 5.280,006.781,36 96,55.092,70
1.100,00402200 Električna energija 1.100,001.200,97 93,51.028,48

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,0089,86 89,989,89

380,00402204 Odvoz smeti 380,00337,20 88,7337,01

3.700,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.700,003.334,21 98,33.637,32

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,001.819,12 ---0,00

315.000,0041510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 315.000,00251.042,27 81,9257.970,40
315.000,0042040126 Izgradnja čistilne naprave 315.000,00251.042,27 81,9257.970,40

79.480,0041511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 79.480,0058.254,25 97,977.824,87
79.480,00402099 Drugi splošni material in storitve 79.480,0058.254,25 97,977.824,87

4.300,0041512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 4.300,003.603,51 96,64.154,78
1.200,00402200 Električna energija 1.200,00810,26 92,91.114,41

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,0082,08 82,782,73

3.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000,002.711,17 98,62.957,64

700,0041514 Obratovlani stroški čistilne naprave Sveta Ana 700,000,00 62,0434,22
470,00402200 Električna energija 500,000,00 51,0239,75

200,00402203 Voda in komunalne storitve 200,000,00 84,4168,81

30,00402204 Odvoz smeti 0,000,00 85,525,66
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191.289,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

190.959,00237.393,25 77,7148.715,43

40.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 40.000,0010.461,50 80,532.208,00

40.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 40.000,0010.461,50 80,532.208,00

40.000,0041610 Prostorski dokumenti občine 40.000,0010.461,50 80,532.208,00
40.000,0042080405 OPN Sveta Ana 40.000,006.496,50 80,532.208,00

0,0042080421 OPPN center Sveta Ana 0,003.965,00 ---0,00

56.995,001603 Komunalna dejavnost 56.665,0017.757,16 54,831.243,91

42.295,0016039001 Oskrba z vodo 41.965,004.390,91 57,224.192,01

42.295,0041606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 41.965,004.390,91 57,224.192,01
1.530,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,00875,24 99,91.528,69

40.765,0042040110 Izgradnja vodovoda 40.765,003.515,67 55,622.663,32

5.200,0016039003 Objekti za rekreacijo 5.200,002.572,42 16,7866,07

5.200,0041616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 5.200,002.572,42 16,7866,07
2.200,0040229915 Vzdrževanje športnih igrišč 2.200,001.431,96 39,4866,07

3.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,001.140,46 0,00,00

6.500,0016039004 Praznično urejanje naselij 6.500,005.370,44 78,15.076,42

6.500,0041617 Prednovoletna okrasitev 6.500,005.370,44 78,15.076,42
6.500,0040229920 Božična okrasitev centrov 6.500,005.370,44 78,15.076,42

3.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 3.000,005.423,39 37,01.109,41

3.000,0041618 Stroški komunalne dejavnosti 3.000,005.423,39 37,01.109,41
3.000,0040229902 Vzdrževanje okolice centrov 3.000,005.423,39 37,01.109,41
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62.294,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 62.294,00126.247,73 98,261.191,70

60.094,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 60.094,00125.333,87 100,060.093,60

0,0041611 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,00125.333,87 ---0,00
0,0042040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 0,00102.849,27 ---0,00

0,0042080430 Projektna dokumentacija 0,0022.484,60 ---0,00

60.094,0041623 Javna najemna stanovanja 60.094,000,00 100,060.093,60
60.094,0042040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe 60.094,000,00 100,060.093,60

2.200,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 2.200,00913,86 49,91.098,10

2.200,0041619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 2.200,00913,86 49,91.098,10
1.200,0040229911 Upravljanje stanovanj 1.200,00755,26 88,71.064,20

1.000,0040229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 1.000,00158,60 3,433,90

32.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 32.000,0082.926,86 75,224.071,82

12.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 12.000,009.276,20 39,44.724,58

12.000,0041608 Stroški urejanja zemljišč 12.000,009.276,20 39,44.724,58
5.000,0042040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 5.000,003.748,76 0,00,00

5.000,0042080403 Geodetske storitve 5.000,005.527,44 67,73.382,58

2.000,0042080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo 2.000,000,00 67,11.342,00

20.000,0016069002 Nakup zemljišč 20.000,0073.650,66 96,719.347,24

20.000,0041609 Nakupi zemljišč 20.000,0073.650,66 96,719.347,24
0,0040299904 Drugi odhodki 0,001.710,66 ---0,00

20.000,004206005 Nakup zemljišč 20.000,0071.940,00 96,719.347,24
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38.600,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 38.380,0024.880,20 96,637.286,87

11.900,001702 Primarno zdravstvo 11.680,000,00 100,011.894,41

11.900,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 11.680,000,00 100,011.894,41

11.680,0041702 Nakup opreme za zdravstveno ambulanto 11.680,000,00 100,011.678,47
11.680,0043230007 Zdravstvena ambulatna Sveta Ana 11.680,000,00 100,011.678,47

220,0041707 Projekt -  Zobni alarem 0,000,00 98,2215,94
220,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 98,2215,94

26.700,001707 Drugi programi na področju zdravstva 26.700,0024.880,20 95,125.392,46

20.370,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 21.000,0020.552,56 93,619.063,47

20.370,0041703 Prisp.za obvez.zdrva.zav. 21.000,0020.552,56 93,619.063,47
20.370,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 21.000,0020.552,56 93,619.063,47

6.330,0017079002 Mrliško ogledna služba 5.700,004.327,64 100,06.328,99

6.330,0041701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 5.700,004.327,64 100,06.328,99
6.330,0041330213 Mrliško pregledna služba 5.700,004.327,64 100,06.328,99

80.592,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 80.592,0085.096,09 87,570.496,82

59.527,001803 Programi v kulturi 59.527,0053.125,39 91,154.222,80

34.935,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 34.935,0025.353,46 93,732.717,04

34.935,0041801 Javni zavod - knjižnica Lenart 34.935,0025.353,46 93,732.717,04
34.935,0041330212 Javni zavod knjižnica Lenart 34.935,0025.353,46 93,732.717,04

6.593,0018039003 Ljubiteljska kultura 6.593,005.933,69 86,65.707,77

6.593,0041803 Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti, društva 6.593,005.933,69 86,65.707,77
228,00402099 Drugi splošni material in storitve 228,00219,36 88,2201,08

4.895,0041200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,004.244,33 82,54.036,69

1.470,0041330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 1.470,001.470,00 100,01.470,00
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7.000,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 7.000,004.861,79 92,66.478,79

0,0041816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur 0,00689,10 ---0,00
0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,00689,10 ---0,00

7.000,0041828 Izdaja medobčinskega časopisa 7.000,004.172,69 92,66.478,79
7.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 7.000,004.172,69 92,66.478,79

10.999,0018039005 Drugi programi v kulturi 10.999,0016.976,45 84,79.319,20

10.999,0041820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 10.999,0011.976,45 84,79.319,20
200,00402001 Čistilni material in storitve 200,00690,90 35,270,40

1.700,00402200 Električna energija 1.700,001.514,41 89,71.524,16

2.500,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,001.990,00 77,81.945,40

160,00402203 Voda in komunalne storitve 150,00208,43 97,8156,47

305,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 305,00290,84 94,5288,07

2.470,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.500,003.774,74 68,11.681,00

320,00402504 Zavarovalne premije za objekte 300,00314,08 97,1310,64

3.344,00420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.344,003.193,05 100,03.343,06

0,0041834 Sofinanciranje kulturne dediščine 0,005.000,00 ---0,00
0,0043100006 Župnija Sveta Ana - večnamenski objekt 0,005.000,00 ---0,00

5.000,001804 Podpora posebnim skupinam 5.000,003.811,49 73,43.668,82

5.000,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000,003.811,49 73,43.668,82

5.000,0041832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis) 5.000,003.811,49 73,43.668,82
5.000,0041200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,003.811,49 73,43.668,82

16.065,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 16.065,0028.159,21 78,512.605,20

16.065,0018059001 Programi športa 16.065,0028.159,21 78,512.605,20

4.557,0041812 Sofinanciranje programov športa 4.557,004.554,84 100,04.556,86
4.557,0041200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.554,84 100,04.556,86

1.000,0041818 Investicije v športne objekte-športna dvorana 1.000,000,00 0,00,00
1.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,000,00 0,00,00
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10.508,0041829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 10.508,008.745,64 76,68.048,34
3.220,00402001 Čistilni material in storitve 3.200,002.434,44 99,93.217,98

1.840,00402200 Električna energija 1.860,001.755,50 94,31.734,11

1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,00476,89 0,00,00

390,00402203 Voda in komunalne storitve 390,00138,55 89,4348,49

125,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 125,00119,63 97,5121,84

3.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.000,002.887,81 56,41.693,09

933,00402504 Zavarovalne premije za objekte 933,00932,82 100,0932,83

0,0041831 Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani 0,005.281,73 ---0,00
0,0042040119 Društveni prostori pri ŠD 0,005.281,73 ---0,00

0,0041833 Ureditev športno rekreacijskega centra 0,009.577,00 ---0,00
0,0042080406 Projekti za športni center 0,009.577,00 ---0,00

491.960,0019 IZOBRAŽEVANJE 491.960,00472.980,77 96,4474.186,20

362.325,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 362.325,00353.503,14 96,2348.706,17

362.325,0019029001 Vrtci 362.325,00353.503,14 96,2348.706,17

332.325,0041901 Plačila vrtcu 332.325,00309.639,62 96,4320.382,13
327.332,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 327.332,00294.632,62 96,4315.389,13

1.993,0041330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 1.993,001.957,00 100,01.993,00

3.000,0043230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 3.000,0013.050,00 100,03.000,00

0,0041908 Dozidava vrtca Sveta Ana 0,006.685,60 ---0,00
0,0042080426 PD za izgradnjo prizidka vrtca k OŠ sveta Ana 0,006.685,60 ---0,00

30.000,0041922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 30.000,0037.177,92 94,428.324,04
30.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 30.000,0037.177,92 94,428.324,04
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78.635,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 78.635,0076.000,56 99,277.998,84

78.635,0019039001 Osnovno šolstvo 78.635,0076.000,56 99,277.998,84

61.462,0041902 OŠ - materialni stroški 61.462,0063.446,00 100,061.462,00
54.454,0041330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 54.454,0056.438,00 100,054.454,00

1.008,0041330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.008,001.008,00 100,01.008,00

6.000,0041330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 6.000,006.000,00 100,06.000,00

500,0041903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju 500,00492,00 100,0500,00
500,0041330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 500,00492,00 100,0500,00

5.503,0041904 OŠ - dodatne dejavnosti 5.503,005.476,00 100,05.503,00
2.508,0041330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.508,002.508,00 100,02.508,00

1.495,0041330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.495,001.468,00 100,01.495,00

1.500,0041330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi 1.500,001.500,00 100,01.500,00

5.950,0041905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 5.950,001.448,75 100,05.948,75
1.450,0040299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.450,001.448,75 99,91.448,75

1.500,0043230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,000,00 100,01.500,00

3.000,0043230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 3.000,000,00 100,03.000,00

5.220,0041916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane 5.220,005.137,81 87,84.585,09
750,00402001 Čistilni material in storitve 750,0024,69 73,9554,42

1.600,00402200 Električna energija 1.600,001.540,15 90,01.440,12

200,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 560,00345,32 0,00,00

330,00402203 Voda in komunalne storitve 330,00109,82 83,0274,01

100,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 100,0086,60 88,288,20

1.560,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.200,002.355,73 99,51.552,85

680,00402504 Zavarovalne premije za objekte 680,00675,50 99,3675,49

51.000,001906 Pomoči šolajočim 51.000,0043.477,07 93,147.481,19

51.000,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 51.000,0043.477,07 93,147.481,19

51.000,0041907 Regresiranje prevozov v šolo 51.000,0043.477,07 93,147.481,19
51.000,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 51.000,0043.477,07 93,147.481,19
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239.311,0020 SOCIALNO VARSTVO 239.311,00159.428,00 96,5231.037,09

5.746,002002 Varstvo otrok in družine 5.746,005.295,12 67,33.866,00

5.746,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 5.746,005.295,12 67,33.866,00

2.726,0042002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka 2.726,002.588,00 86,12.346,00
300,00402099 Drugi splošni material in storitve 300,00188,00 32,096,00

2.426,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 2.426,002.400,00 92,82.250,00

1.500,0042003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 1.500,001.172,12 0,00,00
1.500,0041199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.500,001.172,12 0,00,00

1.520,0042004 Svetovalni centri v pomoč družini 1.520,001.535,00 100,01.520,00
1.520,0041330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.535,00 100,01.520,00

233.565,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 233.565,00154.132,88 97,3227.171,09

29.645,0020049001 Centri za socialno delo 29.645,0020.921,23 95,728.363,71

29.645,0042005 CSD Lenart - socialna oskrba na domu 29.645,0019.838,35 95,728.363,71
29.645,0041330200 CSD Lenart - materialni stroški 29.645,0019.838,35 95,728.363,71

0,0042006 Delovanje CSD Lenart 0,001.023,44 ---0,00
0,0041330200 CSD Lenart - materialni stroški 0,001.023,44 ---0,00

0,0042012 Splošno koristno delo 0,0059,44 ---0,00
0,0041199906 Stroški splošno koristnega dela 0,0059,44 ---0,00

40.900,0020049002 Socialno varstvo invalidov 40.900,0036.009,30 100,040.888,64

40.900,0042011 Financiranje družinskih pomočnikov 40.900,0036.009,30 100,040.888,64
40.900,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku 40.900,0036.009,30 100,040.888,64

158.130,0020049003 Socialno varstvo starih 158.130,0094.312,35 97,3153.831,93

84.960,0042009 Financiranje domskega varstva 84.960,0094.312,35 96,081.583,53
84.960,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 84.960,0094.312,35 96,081.583,53
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Zaključni

račun

2017

Rebalans

proračuna

2018

Veljaven

proračun

2018

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

31.12.2018

(4)

73.170,0042013 Dom starejših občanov 73.170,000,00 98,772.248,40
73.170,0042080001 Razvojni projekti 73.170,000,00 98,772.248,40

2.000,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 2.000,000,00 59,81.196,81

2.000,0042010 Pomoč pri uporabi stanovanja 2.000,000,00 59,81.196,81
2.000,00411920 Subvencioniranje stanarin 2.000,000,00 59,81.196,81

2.890,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.890,002.890,00 100,02.890,00

2.890,0042007 Sofinanciranje  delovanja OZ RK Lenart 2.890,002.890,00 100,02.890,00
2.890,0041200004 Območno združenje RK Lenart 2.890,002.890,00 100,02.890,00

600,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 600,00105,00 39,1234,59

600,002201 Servisiranje javnega dolga 600,00105,00 39,1234,59

600,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 600,00105,00 39,1234,59

600,0042201 Odplačila zadolževanja 600,00105,00 39,1234,59
200,00402099 Drugi splošni material in storitve 200,000,00 100,0200,00

0,00402931 Plačila bančnih storitev 0,00105,00 ---0,00

200,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 200,000,00 17,334,59

200,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 200,000,00 0,00,00

10.430,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 30.000,0011.676,70 95,910.000,00

10.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 10.000,0011.676,70 100,010.000,00

10.000,0023029001 Rezerva občine 10.000,0011.676,70 100,010.000,00

10.000,0042301 Rezerva za naravne nesreče 10.000,0011.676,70 100,010.000,00
10.000,00409100 Proračunska rezerva 10.000,0011.676,70 100,010.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Zaključni

račun

2017

Rebalans

proračuna
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proračun
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(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

31.12.2018

(4)

430,002303 Splošna proračunska rezervacija 20.000,000,00 0,00,00

430,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 20.000,000,00 0,00,00

430,0042302 Splošna proračunska rezervacija 20.000,000,00 0,00,00
430,00409000 Splošna proračunska rezervacija 20.000,000,00 0,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

41 - REŽIJSKI OBRAT

Zaključni

račun

2017

Rebalans

proračuna

2018

Veljaven

proračun

2018

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Realizacija

31.12.2018

(4)

41 REŽIJSKI OBRAT 98.316,5798.316,5782.952,39 91,790.144,69

40.769,5706 LOKALNA SAMOUPRAVA 40.769,5733.963,90 93,238.003,63

40.769,570603 Dejavnost občinske uprave 40.769,5733.963,90 93,238.003,63

34.104,5706039001 Administracija občinske uprave 34.104,5723.817,87 97,433.229,01

16.714,7940613 Stroški dela režijskega obrata 16.714,7915.459,86 97,116.235,98
12.100,00400000 Osnovne plače 12.100,0011.068,07 97,611.814,57

550,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 550,00505,35 91,4502,49

842,79400100 Regres za letni dopust 842,79790,73 100,0842,79

880,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 880,00847,27 87,8772,51

0,00400900 Jubilejne nagrade 0,00288,76 ---0,00

1.100,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.100,001.024,25 99,11.090,08

825,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 825,00759,21 97,9808,01

72,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 72,0061,36 90,765,28

9,00401200 Prispevek za zaposlovanje 9,006,94 82,37,41

14,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 14,0011,56 95,713,40

322,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 322,0096,36 99,2319,44

17.389,7840630 Stroški dela upravnika športne dvorane 17.389,788.358,01 97,716.993,03
11.400,00400000 Osnovne plače 11.400,005.603,74 100,011.396,05

1.590,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1.600,00663,35 78,91.253,66

842,78400100 Regres za letni dopust 842,78461,26 100,0842,79

990,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 980,00502,08 99,9989,29

160,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 160,0070,44 97,7156,28

1.145,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.145,00554,62 97,81.119,52

850,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 850,00411,09 97,6829,82

70,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 70,0033,22 95,867,03

9,00401200 Prispevek za zaposlovanje 9,003,76 84,27,58

13,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 13,006,27 89,011,57

320,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 320,0048,18 99,8319,44
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6.665,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.665,0010.146,03 71,64.774,62

2.955,0040614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 2.955,002.848,35 67,61.996,87
1.300,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.300,001.654,39 83,81.089,42

1.000,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,00571,57 25,7257,14

155,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 155,00153,64 99,1153,64

500,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 500,00468,75 99,3496,67

1.500,0040615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 1.500,004.603,68 84,61.268,82
1.500,00420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 1.500,004.603,68 84,61.268,82

2.210,0040616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 2.210,002.694,00 68,31.508,93
300,00402100 Uniforme in službena obleka 300,00291,59 41,7124,94

350,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 350,00258,79 79,2277,02

60,00402402 Stroški prevoza v državi 60,0039,60 72,643,57

1.500,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.500,002.104,02 70,91.063,40

45.797,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 45.797,0040.442,07 98,745.195,24

45.797,001003 Aktivna politika zaposlovanja 45.797,0040.442,07 98,745.195,24

45.797,0010039001 Povečanje zaposljivosti 45.797,0040.442,07 98,745.195,24

45.797,0040617 Program javnih del 45.797,0040.442,07 98,745.195,24
29.800,00400000 Osnovne plače 29.800,0026.527,11 99,729.721,29

3.372,00400100 Regres za letni dopust 3.372,002.683,20 100,03.371,16

3.500,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.500,002.972,48 94,63.309,43

1.000,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.000,001.097,63 92,5924,51

4.200,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.200,003.721,73 97,44.092,16

2.730,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.730,002.467,90 99,82.725,17

192,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 192,00170,26 98,7189,50

23,00401200 Prispevek za zaposlovanje 23,0019,22 93,321,45

38,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 38,0032,07 93,835,63

100,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,0090,00 72,672,58

700,00402100 Uniforme in službena obleka 700,00386,03 84,5591,24

142,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 142,00274,44 99,4141,12
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2.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.000,001.976,91 62,81.256,45

2.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 2.000,001.976,91 62,81.256,45

2.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.000,001.976,91 62,81.256,45

2.000,0041318 Urejanje občinskih cest 2.000,001.976,91 62,81.256,45
2.000,0040229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.000,001.976,91 62,81.256,45

9.750,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

9.750,006.569,51 58,45.689,37

9.750,001603 Komunalna dejavnost 9.750,006.569,51 58,45.689,37

9.750,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.750,006.569,51 58,45.689,37

9.750,0041615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 9.750,006.569,51 58,45.689,37
9.750,0040229903 Vzdrževanje pokopališč 9.750,006.569,51 58,45.689,37
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40 OBČINSKA UPRAVA 83.742,0083.742,0061.111,05 100,083.741,61

83.742,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 83.742,0061.111,05 100,083.741,61

83.742,002201 Servisiranje javnega dolga 83.742,0061.111,05 100,083.741,61

83.742,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 83.742,0061.111,05 100,083.741,61

83.742,0042201 Odplačila zadolževanja 83.742,0061.111,05 100,083.741,61
11.519,46550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 11.519,460,00 100,011.519,46

72.222,54550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 72.222,5461.111,05 100,072.222,15
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PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

1. SKLEP: 

 

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

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

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

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

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

Ana na svoji 3. redni seji, dne 21.3.2019 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta 

Ana za leto 2019, kot predlagan. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 

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

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

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

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

Ana na svoji ____ redni seji, dne ______ sprejel  

 

 

ODLOK O REBALANSU 

PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2019 

 

1.člen 

(vsebina odloka) 

 

V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2019 (MUV št. 28/2018) se 2. in 12. člen 

spremenijo tako, da se glasijo: 

 

 

2.člen  

( sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna ) 

 

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

ravni kontov. 

 

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

 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   

KONTO NAZIV ZNESEK V 

EUR 

   

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.998.009 

   

 Tekoči prihodki (70+71) 2.343.520 

   

70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.785.057 

   

700 Davki na dohodek in dobiček 1.631.980 

703 Davki na premoženje 90.947     

704 Domači davki na blago in storitve              62.130                   

   

71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 558.463 

   

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja               137.350      

711 Takse in pristojbine                   4.000     

712 Globe in denarne kazni                3.040       

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 86.558                    

714 Drugi nedavčni prihodki 327.515      
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72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 250.200 

   

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog                        0        

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 

 

250.200 

 

73 Prejete donacije (730+731) 0 

   

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

   

74 Transferni prihodki (740+741) 404.289 

   

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 302.473 

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU 101.816 

   

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.221.500 

   

40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 764.979 

   

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 258.468 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 43.571                          

402 Izdatki za blago in storitve 442.540     

403 Plačila domačih obresti                 400     

409 Rezerve 20.000                          

   

41 Tekoči transferi  (410+411+412+413) 751.989 

   

410 Subvencije 0  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 555.389      

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 36.206      

413 Drugi tekoči domači transferi 160.394 

   

42 Investicijski odhodki (420) 1.655.686 

   

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.655.686 

   

43 Investicijski transferi (430) 48.846 

   

430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 41.346 

431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

 

7.500                         

   

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI 

            PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 

-223.491 

 

   

   

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
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 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 

   

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 

(750+751) 

0 

   

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 

 

0 

   

 V. DANA POSOILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 

   

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441) 0 

   

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev 

 

0 

   

 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.-V.) 

0 

   

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

    

 VII. ZADOLŽEVANJE 113.200 

   

50 Zadolževanje (500) 113.200 

   

500 Domače zadolževanje 113.200 

   

 VIII. ODPLAČILO DOLGA  89.706 

   

55 Odplačilo dolga (550) 89.706 

   

550 Odplačilo domačega dolga 89.706 

   

 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNU (I. +IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

-199.997 

 

   

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 

 
23.494 

   

 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) 223.491 

 

   

 XII. SREDSTVA NA RAČUNIH OB KONCU 

PRETEKLEGA LETA 

199.997 
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Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 

področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske 

postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.  

 

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 

temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 
 

3.člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 

izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 

financiranja, se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži v višini 73.770,00 EUR.  

 

Občina se v letu 2019 lahko zadolži za občinske investicij v višini 113.200,00 EUR, kar je v 

skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZFO-1. 

 

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 

ustanoviteljica je Občina Sveta Ana, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet. 

 

Javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina Sveta Ana ter druge 

pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 

2019 zadolžijo do višine, o kateri bo na podlagi predloga o višini zadolžitve s strani teh oseb 

odločal občinski svet. 

 

 

4. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

 

 

 

Številka: 41001-1/2019 

Sveta Ana, __________ 

        ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

             Silvo Slaček 

 
 

 



PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2019

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Veljaven
proračun

2019

Predlog
rebalansa

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

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.998.009,002.730.078,00 109,8267.931,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.343.520,002.283.292,00 102,660.228,00

70 DAVČNI PRIHODKI 1.785.057,001.857.238,00 96,1-72.181,00

700 Davki na dohodek in dobiček 1.631.980,001.713.525,00 95,2-81.545,00

7000 Dohodnina 1.631.980,001.713.525,00 95,2-81.545,00

700020 Dohodnina - občinski vir 1.631.980,001.713.525,00 95,2-81.545,00

703 Davki na premoženje 90.947,0081.783,00 111,29.164,00

7030 Davki na nepremičnine 57.991,0056.211,00 103,21.780,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 3.000,00500,00 600,02.500,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 300,00200,00 150,0100,00

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 2,001,00 200,01,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 5.900,005.000,00 118,0900,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 48.279,0050.000,00 96,6-1.721,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 510,00510,00 100,00,00

7031 Davki na premičnine 55,0055,00 100,00,00

703100 Davek na vodna plovila 55,0055,00 100,00,00

7032 Davki na dediščine in darila 5.700,002.516,00 226,63.184,00

703200 Davek na dediščine in darila 5.200,002.500,00 208,02.700,00

703201 Zamudne obresti davkov občanov 0,0016,00 0,0-16,00

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 500,000,00 ---500,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 27.201,0023.001,00 118,34.200,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 4.200,003.000,00 140,01.200,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 23.000,0020.000,00 115,03.000,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 1,001,00 100,00,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Veljaven
proračun

2019

Predlog
rebalansa

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

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 62.130,0061.930,00 100,3200,00

7044 Davki na posebne storitve 500,00500,00 100,00,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 500,00500,00 100,00,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 61.630,0061.430,00 100,3200,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 61.000,0061.000,00 100,00,00

704704 Turistična taksa 250,00130,00 192,3120,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 380,00300,00 126,780,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 558.463,00426.054,00 131,1132.409,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 137.350,0087.350,00 157,250.000,00

7103 Prihodki od premoženja 137.350,0087.350,00 157,250.000,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 18.000,0018.000,00 100,00,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 15.000,0015.000,00 100,00,00

710303 Prihodki od najemnin za opremo 50.000,0050.000,00 100,00,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 1.050,001.050,00 100,00,00

710305 Prihodki od zakupnin 300,00300,00 100,00,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 3.000,003.000,00 100,00,00

710399 Drugi prihodki od premoženja 50.000,000,00 ---50.000,00

711 Takse in pristojbine 4.000,004.000,00 100,00,00

7111 Upravne takse in pristojbine 4.000,004.000,00 100,00,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 4.000,004.000,00 100,00,00

712 Globe in druge denarne kazni 3.040,003.040,00 100,00,00

7120 Globe in druge denarne kazni 3.040,003.040,00 100,00,00

712001 Globe za prekrške 40,0040,00 100,00,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 3.000,003.000,00 100,00,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 86.558,0086.590,00 100,0-32,00

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 86.558,0086.590,00 100,0-32,00

71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca 69.000,0069.000,00 100,00,00

71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč 17.558,0017.590,00 99,8-32,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Veljaven
proračun

2019

Predlog
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Indeks
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(2)-(1)

Razlika

714 Drugi nedavčni prihodki 327.515,00245.074,00 133,682.441,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 327.515,00245.074,00 133,682.441,00

71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev) 59.000,0045.000,00 131,114.000,00

71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu 4.400,004.400,00 100,00,00

71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika 8.915,008.974,00 99,3-59,00

71410003 Prihodki od refundacij javnih del 200,00200,00 100,00,00

71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...) 3.000,001.500,00 200,01.500,00

71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine 20.000,0020.000,00 100,00,00

71410008 Prihodki od spornih terjetev 82.000,000,00 ---82.000,00

71410500 Prihodki od komunalnih prispekov 150.000,00165.000,00 90,9-15.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 250.200,00170.200,00 147,080.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 250.200,00170.200,00 147,080.000,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 250.200,00170.200,00 147,080.000,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 250.200,00170.200,00 147,080.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 404.289,00276.586,00 146,2127.703,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 302.473,00174.770,00 173,1127.703,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 302.473,00174.770,00 173,1127.703,00

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 119.773,000,00 ---119.773,00

74000103 Ministrstvo za obrambo 4.500,004.500,00 100,00,00

74000104 Financiranje -23.člen ZFO 113.200,00110.270,00 102,72.930,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 65.000,0060.000,00 108,35.000,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 101.816,00101.816,00 100,00,00

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 101.816,00101.816,00 100,00,00

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 101.816,00101.816,00 100,00,00
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Razlika

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.221.500,392.843.118,48 113,3378.381,91
40 TEKOČI ODHODKI 764.979,28750.854,83 101,914.124,45

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 258.467,93240.217,48 107,618.250,45

4000 Plače in dodatki 231.940,00214.390,00 108,217.550,00

400000 Osnovne plače 218.890,00202.540,00 108,116.350,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 13.050,0011.850,00 110,11.200,00

4001 Regres za letni dopust 10.675,9310.675,48 100,00,45

400100 Regres za letni dopust 10.675,9310.675,48 100,00,45

4002 Povračila in nadomestila 15.652,0015.152,00 103,3500,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 10.562,0010.562,00 100,00,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 5.090,004.590,00 110,9500,00

4004 Sredstva za nadurno delo 200,000,00 ---200,00

400400 Sredstva za nadurno delo 200,000,00 ---200,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 43.571,0040.406,00 107,83.165,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.339,0020.625,00 108,31.714,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.339,0020.625,00 108,31.714,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 17.432,0016.048,00 108,61.384,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 16.151,0014.859,00 108,71.292,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.281,001.189,00 107,792,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 157,00145,00 108,312,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 157,00145,00 108,312,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 253,00236,00 107,217,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 253,00236,00 107,217,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.390,003.352,00 101,138,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.390,003.352,00 101,138,00
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402 Izdatki za blago in storitve 442.540,35449.831,35 98,4-7.291,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 122.202,61132.082,61 92,5-9.880,00

402000 Pisarniški material in storitve 3.000,002.900,00 103,5100,00

402001 Čistilni material in storitve 4.550,004.650,00 97,9-100,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 10.000,0010.000,00 100,00,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.200,002.200,00 100,00,00

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

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 6.049,005.949,00 101,7100,00

402009 Izdatki za reprezentanco 7.200,007.200,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 86.703,6196.683,61 89,7-9.980,00

4021 Posebni material in storitve 1.520,001.520,00 100,00,00

402100 Uniforme in službena obleka 1.000,001.000,00 100,00,00

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 220,00220,00 100,00,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 300,00300,00 100,00,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 229.410,00227.100,00 101,02.310,00

402200 Električna energija 11.110,0011.110,00 100,00,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 9.810,009.810,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 2.020,001.620,00 124,7400,00

402204 Odvoz smeti 1.240,00930,00 133,3310,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.880,003.880,00 100,00,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 3.350,003.350,00 100,00,00

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 90.000,0090.000,00 100,00,00

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 50.000,0050.000,00 100,00,00

40229911 Upravljanje stanovanj 1.200,001.200,00 100,00,00

40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 1.000,001.000,00 100,00,00

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

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

40229920 Božična okrasitev centrov 5.100,005.500,00 92,7-400,00

40229922 Vzdrževanje gozdnih cest 1.000,001.000,00 100,00,00

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 7.500,007.500,00 100,00,00

40229902 Vzdrževanje okolice centrov 5.000,003.000,00 166,72.000,00

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

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.500,0013.500,00 100,00,00

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 8.000,008.000,00 100,00,00

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

4023 Prevozni stroški in storitve 2.955,002.955,00 100,00,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.300,001.300,00 100,00,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,001.000,00 100,00,00
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402304 Pristojbine za registracijo vozil 155,00155,00 100,00,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 500,00500,00 100,00,00

4024 Izdatki za službena potovanja 2.805,002.946,00 95,2-141,00

402402 Stroški prevoza v državi 2.660,002.660,00 100,00,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 145,00286,00 50,7-141,00

4025 Tekoče vzdrževanje 38.903,0038.333,00 101,5570,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 7.200,007.200,00 100,00,00

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

402504 Zavarovalne premije za objekte 4.243,004.243,00 100,00,00

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 16.980,0016.410,00 103,5570,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.100,003.100,00 100,00,00

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

4029 Drugi operativni odhodki 44.744,7444.894,74 99,7-150,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.150,001.150,00 100,00,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.080,007.080,00 100,00,00

40290500 Nadomestilo podžupan 3.700,004.350,00 85,1-650,00

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

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

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 100,00100,00 100,00,00

40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.450,001.450,00 100,00,00

40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.054,747.054,74 100,00,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 3.500,003.000,00 116,7500,00

402923 Druge članarine 1.500,001.500,00 100,00,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 280,00280,00 100,00,00

402931 Plačila bančnih storitev 100,00100,00 100,00,00

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

40299904 Drugi odhodki 6.830,006.830,00 100,00,00

403 Plačila domačih obresti 400,00400,00 100,00,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 400,00400,00 100,00,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 200,00200,00 100,00,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 200,00200,00 100,00,00

409 Rezerve 20.000,0020.000,00 100,00,00

4090 Splošna proračunska rezervacija 10.000,0010.000,00 100,00,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 10.000,0010.000,00 100,00,00

4091 Proračunska rezerva 10.000,0010.000,00 100,00,00

409100 Proračunska rezerva 10.000,0010.000,00 100,00,00
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41 TEKOČI TRANSFERI 751.989,23766.804,14 98,1-14.814,91

410 Subvencije 0,008.000,00 0,0-8.000,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,008.000,00 0,0-8.000,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 0,008.000,00 0,0-8.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 555.389,37552.389,37 100,53.000,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 6.000,003.000,00 200,03.000,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.000,003.000,00 200,03.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom 549.389,37549.389,37 100,00,00

411900 Regresiranje prevozov v šolo 51.500,0051.500,00 100,00,00

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

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 85.000,0085.000,00 100,00,00

411920 Subvencioniranje stanarin 3.500,003.500,00 100,00,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 364.339,37364.339,37 100,00,00

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 40.900,0040.900,00 100,00,00

41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.500,001.500,00 100,00,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.206,0036.206,00 100,00,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.206,0036.206,00 100,00,00

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

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

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

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

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

41200027 PGD Sveta Ana 8.039,008.039,00 100,00,00

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.300,002.300,00 100,00,00

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

41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,005.000,00 100,00,00
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413 Drugi tekoči domači transferi 160.393,86170.208,77 94,2-9.814,91

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 21.000,0021.000,00 100,00,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 21.000,0021.000,00 100,00,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 138.593,86148.408,77 93,4-9.814,91

41330200 CSD Lenart - materialni stroški 23.580,0029.645,00 79,5-6.065,00

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 54.454,0054.454,00 100,00,00

41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 500,00500,00 100,00,00

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.008,001.008,00 100,00,00

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.508,002.508,00 100,00,00

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.495,001.495,00 100,00,00

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

41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 2.875,002.875,00 100,00,00

41330249 VDC Polž - sof. javnih del 161,001.000,00 16,1-839,00

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 45,001.100,00 4,1-1.055,00

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

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

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 33.215,0035.600,91 93,3-2.385,91

41330213 Mrliško pregledna služba 5.700,005.700,00 100,00,00

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 2.032,862.032,86 100,00,00

41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.000,001.470,00 136,1530,00

4136 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00 100,00,00

413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00 100,00,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Veljaven
proračun

2019

Predlog
rebalansa

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

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.655.686,371.295.003,51 127,9360.682,86

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.655.686,371.295.003,51 127,9360.682,86

4202 Nakup opreme 10.640,005.800,00 183,54.840,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.500,001.000,00 150,0500,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 6.340,002.000,00 317,04.340,00

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 500,00500,00 100,00,00

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 1.500,001.500,00 100,00,00

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

420239 Nakup avdiovizualne opreme 500,00500,00 100,00,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.421.546,371.157.703,51 122,8263.842,86

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 177.000,00120.000,00 147,557.000,00

42040102 Kanalizacijski priključki 25.000,0015.000,00 166,710.000,00

42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 136.940,00125.000,00 109,611.940,00

42040110 Izgradnja vodovoda 112.468,2530.968,25 363,281.500,00

42040120 Varnostne ograje 6.200,000,00 ---6.200,00

42040126 Izgradnja čistilne naprave 464.202,57451.000,00 102,913.202,57

42040220 Drugi odhodki 17.040,2617.040,26 100,00,00

42040131 Javna razsvetljava 10.000,0010.000,00 100,00,00

42040135 Medgeneracijski park Sveta Ana 113.940,2993.940,00 121,320.000,29

42040137 Kolesarske steze 129.755,00129.755,00 100,00,00

42040138 Lopa za posipni material 30.000,000,00 ---30.000,00

42040139 Položitev optičnega kabla 10.000,000,00 ---10.000,00

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 189.000,00165.000,00 114,624.000,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.000,009.000,00 155,65.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 14.000,009.000,00 155,65.000,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 60.000,0060.000,00 100,00,00

4206005 Nakup zemljišč 60.000,0060.000,00 100,00,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 149.500,0062.500,00 239,287.000,00

42080007 Projektno-tehnična dokumentacija za dom ostarelih 24.000,000,00 ---24.000,00

42080401 Projekti za cestno infrastrukturo 73.000,0010.000,00 730,063.000,00

42080403 Geodetske storitve 12.500,0012.500,00 100,00,00

42080405 OPN Sveta Ana 40.000,0040.000,00 100,00,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Veljaven
proračun

2019

Predlog
rebalansa

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

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 48.845,5130.456,00 160,418.389,51

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 41.345,5122.956,00 180,118.389,51

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 31.345,5112.956,00 241,918.389,51

43100000 PGD Sveta Ana - taksa 10.310,004.500,00 229,15.810,00

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

43100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu 9.579,517.000,00 136,92.579,51

43100006 Župnija Sveta Ana - večnamenski objekt 10.000,000,00 ---10.000,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 10.000,0010.000,00 100,00,00

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 10.000,0010.000,00 100,00,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 7.500,007.500,00 100,00,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 7.500,007.500,00 100,00,00

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,001.500,00 100,00,00

43230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 6.000,006.000,00 100,00,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Veljaven
proračun

2019

Predlog
rebalansa

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

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-223.491,39-113.040,48 197,7-110.450,91

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-223.091,39-112.640,48 198,1-110.450,91

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

826.551,49765.633,03 108,060.918,46
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Veljaven
proračun

2019

Predlog
rebalansa

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

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,000,00 ---0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,00 ---0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,00 ---0,00

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

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

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

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

Veljaven
proračun

2019

Predlog
rebalansa

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

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 113.200,00110.270,00 102,72.930,00
50 ZADOLŽEVANJE 113.200,00110.270,00 102,72.930,00

500 Domače zadolževanje 113.200,00110.270,00 102,72.930,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 113.200,00110.270,00 102,72.930,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 113.200,00110.270,00 102,72.930,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 89.705,5289.705,52 100,00,00
55 ODPLAČILA DOLGA 89.705,5289.705,52 100,00,00

550 Odplačila domačega dolga 89.705,5289.705,52 100,00,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 89.705,5289.705,52 100,00,00

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 23.038,9223.038,92 100,00,00

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,6066.666,60 100,00,00

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

-199.996,91-92.476,00 216,3-107.520,91

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 23.494,4820.564,48 114,32.930,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 223.491,39113.040,48 197,7110.450,91

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 199.996,9192.476,00
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine  za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2019

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Veljaven

proračun

2019

Predlog

rebalansa

2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 700,00700,00 100,00,00

01 POLITIČNI SISTEM 700,00700,00 100,00,00

0101 Politični sistem 700,00700,00 100,00,00

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 700,00700,00 100,00,00

10106 Izvedba volitev 700,00700,00 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 700,00700,00 100,00,00

Stran: 221 od 245



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10 - OBČINSKI SVET

Veljaven

proračun

2019

Predlog

rebalansa

2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

10 OBČINSKI SVET 9.650,006.400,00 150,83.250,00

01 POLITIČNI SISTEM 9.650,006.400,00 150,83.250,00

0101 Politični sistem 9.650,006.400,00 150,83.250,00

01019001 Dejavnost občinskega sveta 9.650,006.400,00 150,83.250,00

10101 Sejnine za občinski svet in odbore 4.900,004.900,00 100,00,00
402009 Izdatki za reprezentanco 400,00400,00 100,00,00

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

10102 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,00,00
41200015 Sofinanciranje političnih strank 1.500,001.500,00 100,00,00

10108 Materilani stroški občinskega sveta 3.250,000,00 ---3.250,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.250,000,00 ---3.250,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20 - NADZORNI ODBOR

Veljaven

proračun

2019

Predlog

rebalansa

2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

20 NADZORNI ODBOR 3.190,002.100,00 151,91.090,00

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.190,002.100,00 151,91.090,00

0203 Fiskalni nadzor 3.190,002.100,00 151,91.090,00

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.190,002.100,00 151,91.090,00

20201 Sejnine za nadzorni odbor 1.500,001.500,00 100,00,00
40290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,001.500,00 100,00,00

20203 Materialni stroški nadzornega odbora 1.690,00600,00 281,71.090,00
402402 Stroški prevoza v državi 200,00200,00 100,00,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 400,00400,00 100,00,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.090,000,00 ---1.090,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

Veljaven

proračun

2019

Predlog

rebalansa

2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

30 ŽUPAN 70.710,7971.326,79 99,1-616,00

01 POLITIČNI SISTEM 60.860,7961.476,79 99,0-616,00

0101 Politični sistem 60.860,7961.476,79 99,0-616,00

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.860,7961.476,79 99,0-616,00

30100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 49.485,7949.451,79 100,134,00
400000 Osnovne plače 36.900,0036.900,00 100,00,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.850,003.850,00 100,00,00

400100 Regres za letni dopust 842,79842,79 100,00,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 852,00852,00 100,00,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.575,003.575,00 100,00,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.649,002.649,00 100,00,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 213,00213,00 100,00,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 25,0025,00 100,00,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 43,0043,00 100,00,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 536,00502,00 106,834,00

30102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 6.250,006.250,00 100,00,00
402009 Izdatki za reprezentanco 6.000,006.000,00 100,00,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 250,00250,00 100,00,00

30103 Nadomestilo plače podžupana 3.700,004.350,00 85,1-650,00
40290500 Nadomestilo podžupan 3.700,004.350,00 85,1-650,00

30105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana 1.425,001.425,00 100,00,00
402402 Stroški prevoza v državi 1.400,001.400,00 100,00,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 25,0025,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

Veljaven

proračun

2019

Predlog

rebalansa

2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.850,009.850,00 100,00,00

0403 Druge skupne administrativne službe 9.850,009.850,00 100,00,00

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.850,009.850,00 100,00,00

30401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim 2.850,002.850,00 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 200,00200,00 100,00,00

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

30402 Pokroviteljstvo občine 7.000,007.000,00 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 7.000,007.000,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Veljaven

proračun

2019

Predlog

rebalansa

2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

40 OBČINSKA UPRAVA 3.028.967,032.663.332,12 113,7365.634,91

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 10.950,0010.950,00 100,00,00

0403 Druge skupne administrativne službe 10.950,0010.950,00 100,00,00

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.950,004.950,00 100,00,00

40404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 680,00680,00 100,00,00
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 680,00680,00 100,00,00

40405 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.270,004.270,00 100,00,00
40299904 Drugi odhodki 4.270,004.270,00 100,00,00

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.000,006.000,00 100,00,00

40401 Stroški občinskega praznika 6.000,006.000,00 100,00,00
40299900 Stroški občinskega praznika 6.000,006.000,00 100,00,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 256.720,31251.271,86 102,25.448,45

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 7.600,0017.600,00 43,2-10.000,00

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 7.600,0017.600,00 43,2-10.000,00

40618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric 2.300,002.300,00 100,00,00
41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.300,002.300,00 100,00,00

40626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS) 1.500,001.500,00 100,00,00
402923 Druge članarine 1.500,001.500,00 100,00,00

40627 Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice 3.000,003.000,00 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 3.000,003.000,00 100,00,00

40628 Sofinanciranje projektov MRA-RRA 800,00800,00 100,00,00
413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,00800,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Veljaven

proračun

2019

Predlog

rebalansa

2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

40629 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev (razpisi ESRR) 0,0010.000,00 0,0-10.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve 0,0010.000,00 0,0-10.000,00

0603 Dejavnost občinske uprave 249.120,31233.671,86 106,615.448,45

06039001 Administracija občinske uprave 203.680,31191.301,86 106,512.378,45

40601 Stroški dela občinske uprave 164.075,57151.697,12 108,212.378,45
400000 Osnovne plače 121.900,00112.000,00 108,89.900,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 6.850,005.800,00 118,11.050,00

400100 Regres za letni dopust 4.775,574.775,12 100,00,45

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 4.350,004.350,00 100,00,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.430,003.430,00 100,00,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 11.324,0010.550,00 107,3774,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 8.401,007.800,00 107,7601,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 680,00640,00 106,340,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 82,0077,00 106,55,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 133,00125,00 106,48,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.150,002.150,00 100,00,00

40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 24.970,0024.970,00 100,00,00
402000 Pisarniški material in storitve 3.000,002.900,00 103,5100,00

402001 Čistilni material in storitve 400,00500,00 80,0-100,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.200,002.200,00 100,00,00

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

402009 Izdatki za reprezentanco 800,00800,00 100,00,00

402200 Električna energija 3.150,003.150,00 100,00,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.610,005.610,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 350,00350,00 100,00,00

402204 Odvoz smeti 550,00550,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,003.000,00 100,00,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 3.350,003.350,00 100,00,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 60,0060,00 100,00,00

40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 500,00500,00 100,00,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 500,00500,00 100,00,00
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40605 Pogodbena dela 7.080,007.080,00 100,00,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.080,007.080,00 100,00,00

40619 Skupne občinske uprave 7.054,747.054,74 100,00,00
40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.054,747.054,74 100,00,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 45.440,0042.370,00 107,33.070,00

40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil 1.040,001.040,00 100,00,00
402402 Stroški prevoza v državi 1.000,001.000,00 100,00,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 40,0040,00 100,00,00

40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 22.580,0022.010,00 102,6570,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.000,002.000,00 100,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 2.000,002.000,00 100,00,00

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 16.980,0016.410,00 103,5570,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.600,001.600,00 100,00,00

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 11.800,009.300,00 126,92.500,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.500,001.000,00 150,0500,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,00 100,00,00

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 500,00500,00 100,00,00

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

420239 Nakup avdiovizualne opreme 500,00500,00 100,00,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 7.000,005.000,00 140,02.000,00

40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 10.020,0010.020,00 100,00,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 4.000,004.500,00 88,9-500,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 3.500,003.000,00 116,7500,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 220,00220,00 100,00,00

402931 Plačila bančnih storitev 100,00100,00 100,00,00

40299904 Drugi odhodki 2.200,002.200,00 100,00,00
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 37.609,5129.220,00 128,78.389,51

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 37.609,5129.220,00 128,78.389,51

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.860,001.860,00 100,00,00

40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 1.860,001.860,00 100,00,00
40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.500,001.500,00 100,00,00

40299904 Drugi odhodki 360,00360,00 100,00,00

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 35.749,5127.360,00 130,78.389,51

40701 Sofinanciranje  GZ Lenart in PGD Sveta Ana 14.404,0014.404,00 100,00,00
41200011 Gasilska zveza Lenart 6.365,006.365,00 100,00,00

41200027 PGD Sveta Ana 8.039,008.039,00 100,00,00

40702 Investicije v gasilstvo 21.345,5112.956,00 164,88.389,51
43100000 PGD Sveta Ana - taksa 10.310,004.500,00 229,15.810,00

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

43100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu 9.579,517.000,00 136,92.579,51

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 300,00300,00 100,00,00

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 300,00300,00 100,00,00

08029001 Prometna varnost 300,00300,00 100,00,00

40801 Svet za preventivo 300,00300,00 100,00,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve 300,00300,00 100,00,00
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 3.081,004.975,00 61,9-1.894,00

1003 Aktivna politika zaposlovanja 3.081,004.975,00 61,9-1.894,00

10039001 Povečanje zaposljivosti 3.081,004.975,00 61,9-1.894,00

40621 Program javnih del 3.081,004.975,00 61,9-1.894,00
41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 2.875,002.875,00 100,00,00

41330249 VDC Polž - sof. javnih del 161,001.000,00 16,1-839,00

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 45,001.100,00 4,1-1.055,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 660,008.660,00 7,6-8.000,00

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0,008.000,00 0,0-8.000,00

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 0,008.000,00 0,0-8.000,00

41106 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 0,008.000,00 0,0-8.000,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 0,008.000,00 0,0-8.000,00

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 660,00660,00 100,00,00

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 660,00660,00 100,00,00

41105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 660,00660,00 100,00,00
41200040 Poraba koncesijske dajatve 660,00660,00 100,00,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 755.005,00609.865,00 123,8145.140,00

1302 Cestni promet in infrastruktura 745.005,00609.865,00 122,2135.140,00

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 178.500,00148.500,00 120,230.000,00

41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 148.500,00148.500,00 100,00,00
40229922 Vzdrževanje gozdnih cest 1.000,001.000,00 100,00,00

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 90.000,0090.000,00 100,00,00

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 50.000,0050.000,00 100,00,00

42080403 Geodetske storitve 7.500,007.500,00 100,00,00
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41344 Lopa za posipni material 30.000,000,00 ---30.000,00
42040138 Lopa za posipni material 30.000,000,00 ---30.000,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 534.895,00429.755,00 124,5105.140,00

41319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 73.000,0010.000,00 730,063.000,00
42080401 Projekti za cestno infrastrukturo 73.000,0010.000,00 730,063.000,00

41327 Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730 136.940,00125.000,00 109,611.940,00
42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 136.940,00125.000,00 109,611.940,00

41334 Modernizacija občinksih cest v Občini Sveta Ana (2018/2019) 189.000,00165.000,00 114,624.000,00
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 189.000,00165.000,00 114,624.000,00

41339 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice 129.755,00129.755,00 100,00,00
42040137 Kolesarske steze 129.755,00129.755,00 100,00,00

41340 Cestna infrastruktura 6.200,000,00 ---6.200,00
42040120 Varnostne ograje 6.200,000,00 ---6.200,00

13029004 Cestna razsvetljava 31.610,0031.610,00 100,00,00

41305 Vzdrž.JR in poraba elek.energije 31.610,0031.610,00 100,00,00
40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.500,0013.500,00 100,00,00

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 8.000,008.000,00 100,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 110,00110,00 100,00,00

42040131 Javna razsvetljava 10.000,0010.000,00 100,00,00

1306 Telekomunikacije in pošta 10.000,000,00 ---10.000,00

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 10.000,000,00 ---10.000,00

41345 Položitev optičnega kabla 10.000,000,00 ---10.000,00
42040139 Položitev optičnega kabla 10.000,000,00 ---10.000,00
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14 GOSPODARSTVO 43.144,8742.685,87 101,1459,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 43.144,8742.685,87 101,1459,00

14039001 Promocija občine 4.270,004.270,00 100,00,00

41404 Pospeševanje razvoja turizma 2.000,002.000,00 100,00,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.000,002.000,00 100,00,00

41410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica 100,00100,00 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 100,00,00

41411 Spominska soba  dr. Romanu Lestniki 800,00800,00 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 800,00800,00 100,00,00

41413 Kmečka tržnica 370,00370,00 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 150,00150,00 100,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 220,00220,00 100,00,00

41424 Slovenia Green Destination 1.000,001.000,00 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 100,00,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 38.874,8738.415,87 101,2459,00

41415 Escape (SI-HU) 2.129,001.670,00 127,5459,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.049,001.449,00 141,4600,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 80,00221,00 36,2-141,00

41421 Ureditev Kaplove domačije 50,0050,00 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 50,0050,00 100,00,00

41422 Vino, prijazno do okolja 25.872,5625.872,56 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 8.832,308.832,30 100,00,00

42040220 Drugi odhodki 17.040,2617.040,26 100,00,00

41423 Anin pretl 10.823,3110.823,31 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 10.823,3110.823,31 100,00,00
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 569.692,57545.780,00 104,423.912,57

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 569.692,57545.780,00 104,423.912,57

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 569.692,57545.780,00 104,423.912,57

41503 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 42.500,0032.500,00 130,810.000,00
40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 7.500,007.500,00 100,00,00

42040102 Kanalizacijski priključki 25.000,0015.000,00 166,710.000,00

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 10.000,0010.000,00 100,00,00

41509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 5.280,005.280,00 100,00,00
402200 Električna energija 1.100,001.100,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 100,00100,00 100,00,00

402204 Odvoz smeti 380,00380,00 100,00,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.700,003.700,00 100,00,00

41510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 464.202,57451.000,00 102,913.202,57
42040126 Izgradnja čistilne naprave 464.202,57451.000,00 102,913.202,57

41511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 52.000,0052.000,00 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 52.000,0052.000,00 100,00,00

41512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 4.300,004.300,00 100,00,00
402200 Električna energija 1.200,001.200,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 100,00100,00 100,00,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000,003.000,00 100,00,00

41514 Obratovlani stroški čistilne naprave Sveta Ana 1.410,00700,00 201,4710,00
402200 Električna energija 500,00500,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 600,00200,00 300,0400,00

402204 Odvoz smeti 310,000,00 ---310,00
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 416.168,25273.068,25 152,4143.100,00

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 40.000,0040.000,00 100,00,00

16029003 Prostorsko načrtovanje 40.000,0040.000,00 100,00,00

41610 Prostorski dokumenti občine 40.000,0040.000,00 100,00,00
42080405 OPN Sveta Ana 40.000,0040.000,00 100,00,00

1603 Komunalna dejavnost 128.968,2545.868,25 281,283.100,00

16039001 Oskrba z vodo 113.668,2532.168,25 353,481.500,00

41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 16.200,0016.200,00 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,001.200,00 100,00,00

42040110 Izgradnja vodovoda 15.000,0015.000,00 100,00,00

41620 Vodovodni  hidranti 5.000,000,00 ---5.000,00
42040110 Izgradnja vodovoda 5.000,000,00 ---5.000,00

41622 Vodovod Košaki - Počehova 15.968,2515.968,25 100,00,00
42040110 Izgradnja vodovoda 15.968,2515.968,25 100,00,00

41624 Vodovod Rožengrunt 60.000,000,00 ---60.000,00
42040110 Izgradnja vodovoda 60.000,000,00 ---60.000,00

41625 Vodovod Žice 16.500,000,00 ---16.500,00
42040110 Izgradnja vodovoda 16.500,000,00 ---16.500,00

16039003 Objekti za rekreacijo 5.200,005.200,00 100,00,00

41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 5.200,005.200,00 100,00,00
40229915 Vzdrževanje športnih igrišč 2.200,002.200,00 100,00,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,003.000,00 100,00,00

16039004 Praznično urejanje naselij 5.100,005.500,00 92,7-400,00

41617 Prednovoletna okrasitev 5.100,005.500,00 92,7-400,00
40229920 Božična okrasitev centrov 5.100,005.500,00 92,7-400,00
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16039005 Druge komunalne dejavnosti 5.000,003.000,00 166,72.000,00

41618 Stroški komunalne dejavnosti 5.000,003.000,00 166,72.000,00
40229902 Vzdrževanje okolice centrov 5.000,003.000,00 166,72.000,00

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.200,002.200,00 236,43.000,00

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.200,002.200,00 236,43.000,00

41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 5.200,002.200,00 236,43.000,00
40229911 Upravljanje stanovanj 1.200,001.200,00 100,00,00

40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 1.000,001.000,00 100,00,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,000,00 ---3.000,00

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 242.000,00185.000,00 130,857.000,00

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 182.000,00125.000,00 145,657.000,00

41608 Stroški urejanja zemljišč 182.000,00125.000,00 145,657.000,00
42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 177.000,00120.000,00 147,557.000,00

42080403 Geodetske storitve 5.000,005.000,00 100,00,00

16069002 Nakup zemljišč 60.000,0060.000,00 100,00,00

41609 Nakupi zemljišč 60.000,0060.000,00 100,00,00
4206005 Nakup zemljišč 60.000,0060.000,00 100,00,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 26.700,0026.700,00 100,00,00

1707 Drugi programi na področju zdravstva 26.700,0026.700,00 100,00,00

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 21.000,0021.000,00 100,00,00

41703 Prisp.za obvez.zdrva.zav. 21.000,0021.000,00 100,00,00
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 21.000,0021.000,00 100,00,00
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17079002 Mrliško ogledna služba 5.700,005.700,00 100,00,00

41701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 5.700,005.700,00 100,00,00
41330213 Mrliško pregledna služba 5.700,005.700,00 100,00,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 199.498,29171.353,91 116,428.144,38

1803 Programi v kulturi 65.993,0057.848,91 114,18.144,09

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 33.215,0035.600,91 93,3-2.385,91

41801 Javni zavod - knjižnica Lenart 33.215,0035.600,91 93,3-2.385,91
41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 33.215,0035.600,91 93,3-2.385,91

18039003 Ljubiteljska kultura 7.123,006.593,00 108,0530,00

41803 Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti, društva 7.123,006.593,00 108,0530,00
402099 Drugi splošni material in storitve 228,00228,00 100,00,00

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

41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.000,001.470,00 136,1530,00

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 8.000,008.000,00 100,00,00

41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur 1.000,001.000,00 100,00,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.000,001.000,00 100,00,00

41828 Izdaja medobčinskega časopisa 7.000,007.000,00 100,00,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 7.000,007.000,00 100,00,00
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18039005 Drugi programi v kulturi 17.655,007.655,00 230,610.000,00

41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 7.655,007.655,00 100,00,00
402001 Čistilni material in storitve 200,00200,00 100,00,00

402200 Električna energija 1.700,001.700,00 100,00,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.500,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 150,00150,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 305,00305,00 100,00,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.500,002.500,00 100,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 300,00300,00 100,00,00

41834 Sofinanciranje kulturne dediščine 10.000,000,00 ---10.000,00
43100006 Župnija Sveta Ana - večnamenski objekt 10.000,000,00 ---10.000,00

1804 Podpora posebnim skupinam 5.000,005.000,00 100,00,00

18049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000,005.000,00 100,00,00

41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis) 5.000,005.000,00 100,00,00
41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,005.000,00 100,00,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 128.505,29108.505,00 118,420.000,29

18059001 Programi športa 128.505,29108.505,00 118,420.000,29

41812 Sofinanciranje programov športa 4.557,004.557,00 100,00,00
41200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,004.557,00 100,00,00

41818 Investicije v športne objekte-športna dvorana 1.000,001.000,00 100,00,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,001.000,00 100,00,00
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41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 9.008,009.008,00 100,00,00
402001 Čistilni material in storitve 3.200,003.200,00 100,00,00

402200 Električna energija 1.860,001.860,00 100,00,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 390,00390,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 125,00125,00 100,00,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.500,001.500,00 100,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 933,00933,00 100,00,00

41835 Medgeneracijski park Sveta Ana-PARK GENERACIJ 113.940,2993.940,00 121,320.000,29
42040135 Medgeneracijski park Sveta Ana 113.940,2993.940,00 121,320.000,29

19 IZOBRAŽEVANJE 499.647,23499.647,23 100,00,00

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 369.372,23369.372,23 100,00,00

19029001 Vrtci 369.372,23369.372,23 100,00,00

41901 Plačila vrtcu 339.372,23339.372,23 100,00,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 334.339,37334.339,37 100,00,00

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 2.032,862.032,86 100,00,00

43230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 3.000,003.000,00 100,00,00

41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 30.000,0030.000,00 100,00,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 30.000,0030.000,00 100,00,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 78.775,0078.775,00 100,00,00

19039001 Osnovno šolstvo 78.775,0078.775,00 100,00,00

41902 OŠ - materialni stroški 61.462,0061.462,00 100,00,00
41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 54.454,0054.454,00 100,00,00

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.008,001.008,00 100,00,00

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

41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju 500,00500,00 100,00,00
41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 500,00500,00 100,00,00
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41904 OŠ - dodatne dejavnosti 5.503,005.503,00 100,00,00
41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.508,002.508,00 100,00,00

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.495,001.495,00 100,00,00

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

41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 5.950,005.950,00 100,00,00
40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.450,001.450,00 100,00,00

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,001.500,00 100,00,00

43230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 3.000,003.000,00 100,00,00

41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane 5.360,005.360,00 100,00,00
402001 Čistilni material in storitve 750,00750,00 100,00,00

402200 Električna energija 1.600,001.600,00 100,00,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 700,00700,00 100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 330,00330,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 100,00100,00 100,00,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.200,001.200,00 100,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 680,00680,00 100,00,00

1906 Pomoči šolajočim 51.500,0051.500,00 100,00,00

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 51.500,0051.500,00 100,00,00

41907 Regresiranje prevozov v šolo 51.500,0051.500,00 100,00,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo 51.500,0051.500,00 100,00,00

20 SOCIALNO VARSTVO 189.190,00168.255,00 112,420.935,00

2002 Varstvo otrok in družine 9.320,006.320,00 147,53.000,00

20029001 Drugi programi v pomoč družini 9.320,006.320,00 147,53.000,00

42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka 6.300,003.300,00 190,93.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve 300,00300,00 100,00,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.000,003.000,00 200,03.000,00

Stran: 239 od 245



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Veljaven

proračun

2019

Predlog

rebalansa

2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

42003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 1.500,001.500,00 100,00,00
41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.500,001.500,00 100,00,00

42004 Svetovalni centri v pomoč družini 1.520,001.520,00 100,00,00
41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.520,00 100,00,00

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 179.870,00161.935,00 111,117.935,00

20049001 Centri za socialno delo 23.580,0029.645,00 79,5-6.065,00

42005 CSD Lenart - socialna oskrba na domu 23.580,0029.645,00 79,5-6.065,00
41330200 CSD Lenart - materialni stroški 23.580,0029.645,00 79,5-6.065,00

20049002 Socialno varstvo invalidov 40.900,0040.900,00 100,00,00

42011 Financiranje družinskih pomočnikov 40.900,0040.900,00 100,00,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku 40.900,0040.900,00 100,00,00

20049003 Socialno varstvo starih 109.000,0085.000,00 128,224.000,00

42009 Financiranje domskega varstva 85.000,0085.000,00 100,00,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih 85.000,0085.000,00 100,00,00

42013 Dom starejših občanov 24.000,000,00 ---24.000,00
42080007 Projektno-tehnična dokumentacija za dom ostarelih 24.000,000,00 ---24.000,00

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 3.500,003.500,00 100,00,00

42010 Pomoč pri uporabi stanovanja 3.500,003.500,00 100,00,00
411920 Subvencioniranje stanarin 3.500,003.500,00 100,00,00

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.890,002.890,00 100,00,00

42007 Sofinanciranje  delovanja OZ RK Lenart 2.890,002.890,00 100,00,00
41200004 Območno združenje RK Lenart 2.890,002.890,00 100,00,00
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 600,00600,00 100,00,00

2201 Servisiranje javnega dolga 600,00600,00 100,00,00

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 600,00600,00 100,00,00

42201 Odplačila zadolževanja 600,00600,00 100,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 200,00200,00 100,00,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 200,00200,00 100,00,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 200,00200,00 100,00,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 20.000,0020.000,00 100,00,00

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 10.000,0010.000,00 100,00,00

23029001 Rezerva občine 10.000,0010.000,00 100,00,00

42301 Rezerva za naravne nesreče 10.000,0010.000,00 100,00,00
409100 Proračunska rezerva 10.000,0010.000,00 100,00,00

2303 Splošna proračunska rezervacija 10.000,0010.000,00 100,00,00

23039001 Splošna proračunska rezervacija 10.000,0010.000,00 100,00,00

42302 Splošna proračunska rezervacija 10.000,0010.000,00 100,00,00
409000 Splošna proračunska rezervacija 10.000,0010.000,00 100,00,00
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41 REŽIJSKI OBRAT 108.282,5799.259,57 109,19.023,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 46.145,5741.184,57 112,14.961,00

0603 Dejavnost občinske uprave 46.145,5741.184,57 112,14.961,00

06039001 Administracija občinske uprave 39.480,5734.519,57 114,44.961,00

40613 Stroški dela režijskega obrata 19.496,7917.039,79 114,42.457,00
400000 Osnovne plače 14.100,0012.190,00 115,71.910,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 750,00600,00 125,0150,00

400100 Regres za letni dopust 842,79842,79 100,00,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 880,00880,00 100,00,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.390,001.150,00 120,9240,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 971,00830,00 117,0141,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 82,0072,00 113,910,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 12,0010,00 120,02,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 17,0015,00 113,32,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 352,00350,00 100,62,00

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 100,00100,00 100,00,00

40630 Stroški dela upravnika športne dvorane 19.983,7817.479,78 114,32.504,00
400000 Osnovne plače 13.490,0011.450,00 117,82.040,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1.600,001.600,00 100,00,00

400100 Regres za letni dopust 842,78842,78 100,00,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 980,00980,00 100,00,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 160,00160,00 100,00,00

400400 Sredstva za nadurno delo 200,000,00 ---200,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.300,001.150,00 113,0150,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 950,00850,00 111,8100,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 81,0072,00 112,59,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 11,0010,00 110,01,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 17,0015,00 113,32,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 352,00350,00 100,62,00
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.665,006.665,00 100,00,00

40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 2.955,002.955,00 100,00,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.300,001.300,00 100,00,00

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

402304 Pristojbine za registracijo vozil 155,00155,00 100,00,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 500,00500,00 100,00,00

40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 1.500,001.500,00 100,00,00
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 1.500,001.500,00 100,00,00

40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 2.210,002.210,00 100,00,00
402100 Uniforme in službena obleka 300,00300,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 350,00350,00 100,00,00

402402 Stroški prevoza v državi 60,0060,00 100,00,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.500,001.500,00 100,00,00

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 50.137,0046.075,00 108,84.062,00

1003 Aktivna politika zaposlovanja 50.137,0046.075,00 108,84.062,00

10039001 Povečanje zaposljivosti 50.137,0046.075,00 108,84.062,00

40617 Program javnih del 50.137,0046.075,00 108,84.062,00
400000 Osnovne plače 32.500,0030.000,00 108,32.500,00

400100 Regres za letni dopust 3.372,003.372,00 100,00,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.500,003.500,00 100,00,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.500,001.000,00 150,0500,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.750,004.200,00 113,1550,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.180,002.730,00 116,5450,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 225,00192,00 117,233,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 27,0023,00 117,44,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 43,0038,00 113,25,00

402099 Drugi splošni material in storitve 120,00100,00 120,020,00

402100 Uniforme in službena obleka 700,00700,00 100,00,00

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 220,00220,00 100,00,00
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.000,002.000,00 100,00,00

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.000,002.000,00 100,00,00

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.000,002.000,00 100,00,00

41318 Urejanje občinskih cest 2.000,002.000,00 100,00,00
40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.000,002.000,00 100,00,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000,0010.000,00 100,00,00

1603 Komunalna dejavnost 10.000,0010.000,00 100,00,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.000,0010.000,00 100,00,00

41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 10.000,0010.000,00 100,00,00
40229903 Vzdrževanje pokopališč 10.000,0010.000,00 100,00,00

Stran: 244 od 245



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

Veljaven

proračun

2019

Predlog

rebalansa

2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

40 OBČINSKA UPRAVA 89.705,5289.705,52 100,00,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 89.705,5289.705,52 100,00,00

2201 Servisiranje javnega dolga 89.705,5289.705,52 100,00,00

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 89.705,5289.705,52 100,00,00

42201 Odplačila zadolževanja 89.705,5289.705,52 100,00,00
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 23.038,9223.038,92 100,00,00

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,6066.666,60 100,00,00
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2019 - 2022

Proračun občine Sveta Ana

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

40 OBČINSKA UPRAVA 3.493.809 1.725.866 1.791.110 1.355.892 944.900 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 191.977 17.640 5.300 5.300 1.500 0

0603 Dejavnost občinske uprave 191.977 17.640 5.300 5.300 1.500 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 191.977 17.640 5.300 5.300 1.500 0

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo 17.500 1.500 1.000 1.000 0 031.12.202501.01.20080

17.500 1.500 1.000 1.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje 10.500 500 500 500 0 031.12.202501.01.20080

10.500 500 500 500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema 4.923 300 300 300 0 031.12.202501.01.20080

4.923 300 300 300 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema 45.774 6.340 500 1.000 500 031.12.202501.01.20080

45.774 6.340 500 1.000 500 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0007 Nakup drugega pohištva 8.200 0 1.000 1.000 0 031.12.202501.01.20080

8.200 0 1.000 1.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje 30.500 1.500 1.500 1.000 1.000 031.12.202501.01.20080

30.500 1.500 1.500 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0010 Nakup audiovizualne opreme 5.190 500 500 500 0 031.12.202501.01.20090

5.190 500 500 500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-09-0002 Ureditev občinskih prostorov 69.390 7.000 0 0 0 031.12.202501.01.20110

69.390 7.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 71.515 21.346 6.500 6.500 4.500 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 71.515 21.346 6.500 6.500 4.500 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 71.515 21.346 6.500 6.500 4.500 0

OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost 37.149 10.310 4.500 4.500 4.500 031.12.202501.01.20080

37.149 10.310 4.500 4.500 4.500 0PV - Transfer iz državnega proračuna

OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževalna dela v GD 7.000 9.580 0 0 0 031.12.202501.01.20080

7.000 9.580 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje 27.366 1.456 2.000 2.000 0 031.12.202501.01.20080

27.366 1.456 2.000 2.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 16.000 0 8.500 8.500 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 16.000 0 8.500 8.500 0 0

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 16.000 0 8.500 8.500 0 0

OB181-13-0009 Pomoč pri razvoju kmetijstva 16.000 0 8.500 8.500 0 031.12.202101.01.20180

16.000 0 8.500 8.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 250.524 584.895 569.545 592.592 510.070 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 250.524 574.895 569.545 592.592 510.070 0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0 30.000 0 0 0 0

OB181-19-0009 Lopa za posipni material 0 30.000 0 0 0 031.12.201901.04.201930.000

0 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 201.584 534.895 559.545 582.592 500.070 0

OB181-07-0018 JP Lokavec - Pogled 704-670 0 0 0 30.000 40.000 031.12.202001.01.202070.000

0 0 0 30.000 40.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0019 JP Zg.Ščavnica-Rožengrunt 704-421 32.778 105.000 0 0 0 031.12.201901.01.2018137.778

32.778 105.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0028 JP Rožengrunt-Grabe 3 704-663 0 0 0 0 30.000 031.12.202001.01.202030.000

0 0 0 0 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0029 JP Lokavec -Rožengrunt 1 704-631 0 0 20.000 70.000 0 031.12.202001.01.201990.000

0 0 13.725 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 6.275 70.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0030 JP Žice -Škof-Perko 704-300 7.221 60.000 0 0 0 031.12.201901.01.201867.221

7.221 60.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0031 JP Žice - Sp.Ročica 704-280 0 24.000 80.000 0 0 031.12.202001.01.2019104.000

0 0 54.888 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 24.000 25.112 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste,križišča, pločniki) 97.920 73.000 10.000 5.000 5.000 031.12.202201.01.20140

97.920 73.000 10.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-730 50.000 136.940 0 0 0 031.12.201901.01.20170

50.000 136.940 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0001 JP Sveta Ana - Ruhitel - Kocbek 704-1052 0 0 30.000 0 0 031.12.202001.01.202030.000

0 0 20.583 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 9.417 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0002 JP Zg. Ščavnica - Irgolič 704-171 0 0 80.000 0 0 031.12.202001.01.202080.000

0 0 54.888 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 25.112 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB181-18-0013 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske goric 13.665 129.755 156.545 79.592 40.070 031.12.202201.01.20180

13.665 129.755 156.545 79.592 40.070 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0001 Ulica Krivi Vrh (Gutman) 0 0 70.000 0 0 031.12.202001.01.202070.000

0 0 48.011 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 21.989 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0003 Cestna infrastruktura 0 6.200 3.000 3.000 0 031.12.202501.01.20190

0 6.200 3.000 3.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-20-0001 JP 704-411 Zg.Ščavnica - Slaček 0 0 30.000 60.000 0 031.12.202101.01.202090.000

0 0 20.583 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 9.417 60.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-20-0002 JP 704-561 Zg. Ščavnica - Mlasko 0 0 20.000 70.000 0 031.12.202101.01.202090.000

0 0 13.722 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 6.278 70.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-20-0003 Ureditev ulice k.o. Kremberk (Nemeš) 0 0 30.000 0 0 031.12.202001.01.202030.000

0 0 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-20-0004 Ureditev ulice k.o. Ledinek 0 0 30.000 0 0 031.12.202001.01.202030.000

0 0 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-21-0001 Rekonstrukcija LC 203-081 Zg. Ščavnica - Lokavec - 0 0 0 190.000 190.000 031.12.202201.01.2021380.000

0 0 0 190.000 190.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-21-0002 Hodnik za pešce Zg. Ščavnica 0 0 0 75.000 75.000 031.12.202201.01.2021150.000

0 0 0 75.000 75.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-22-0001 JP 704-491 Dražen Vrh - Holer 0 0 0 0 90.000 031.12.202201.01.202290.000

0 0 0 0 90.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-22-0002 JP Kremberk - Zalokar (nadaljevanje) 0 0 0 0 30.000 031.12.202201.01.202230.000

0 0 0 0 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 48.940 10.000 10.000 10.000 10.000 0

OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja) 48.940 10.000 10.000 10.000 10.000 031.12.202101.01.20160

48.940 10.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1306 Telekomunikacije in pošta 0 10.000 0 0 0 0

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0 10.000 0 0 0 0

OB181-16-0010 Širokopasovno omrežje 0 10.000 0 0 0 031.12.201901.01.20160

0 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 14 GOSPODARSTVO 153.356 38.875 0 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 153.356 38.875 0 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 153.356 38.875 0 0 0 0

OB181-16-0002 Escape (SI-HU) 116.842 2.129 0 0 0 031.12.201901.01.2016118.971

17.789 319 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

99.053 1.810 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB181-18-0006 Ureditev Kaplove domačije 50 50 0 0 0 031.12.201901.09.201750

50 50 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0008 Vino, prijazno do okolja 30.732 25.873 0 0 0 031.12.201901.01.201856.605

11.060 8.832 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

19.672 17.040 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB181-18-0009 Anin pretl 5.732 10.823 0 0 0 031.12.201901.01.201816.555

1.973 5.279 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

3.759 5.545 0 0 0 0PV - EU sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.059.446 499.203 25.000 30.000 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.059.446 499.203 25.000 30.000 0 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.059.446 499.203 25.000 30.000 0 0

OB181-07-0045 Izg.malih ČN-sofinanciranje 87.343 10.000 25.000 30.000 0 031.12.202101.01.20080

87.343 10.000 25.000 30.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 927.103 464.203 0 0 0 031.12.201924.02.20161.391.306

560.030 226.400 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

367.073 237.803 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0005 Izgradnja kanalizacijskih priključkov 45.000 25.000 0 0 0 031.12.201901.01.20140

45.000 25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.313.228 407.968 255.000 53.000 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 38.705 40.000 29.000 0 0 0

16029003 Prostorsko načrtovanje 38.705 40.000 29.000 0 0 0

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana 38.705 40.000 29.000 0 0 031.12.202001.01.2017107.705

38.705 40.000 29.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 96.265 115.468 31.000 8.000 0 0

16039001 Oskrba z vodo 86.765 112.468 28.000 5.000 0 0

OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastukture-Krivi Vrh 86.765 15.000 10.000 5.000 0 031.12.202101.01.20160

86.765 15.000 10.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0002 Tranzitni vodovod Košaki-Počehova 0 15.968 0 0 0 031.12.202001.01.201915.968

0 15.968 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB181-19-0004 Vodovod Žice 0 16.500 0 0 0 031.12.201901.04.201916.500

0 16.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0005 Vodovod Rožengrunt 0 60.000 0 0 0 031.12.201901.04.201960.000

0 60.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0006 Vodovodni hidranti 0 5.000 0 0 0 031.12.201901.04.20195.000

0 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0007 Prečrpališče Krivi Vrh 0 0 13.000 0 0 031.12.201901.04.201913.000

0 0 13.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0008 Sofinanciranje obnove prečrpališča Sp. Porčič 0 0 5.000 0 0 031.12.201901.04.20195.000

0 0 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 9.500 3.000 3.000 3.000 0 0

OB181-07-0065 Inv.vzdrževanje športnih igrišč 9.500 3.000 3.000 3.000 0 031.12.202101.01.20160

9.500 3.000 3.000 3.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 3.000 120.000 0 0 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 0 120.000 0 0 0

OB181-17-0013 Javna najemna stanovanja 0 0 120.000 0 0 031.12.202101.01.20170

0 0 120.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 0 3.000 0 0 0 0

OB181-19-0010 Vzdrževanje občinskih stanovanj 0 3.000 0 0 0 031.12.201901.04.20193.000

0 3.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.178.258 249.500 75.000 45.000 0 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 691.142 189.500 45.000 25.000 0 0

OB181-07-0069 Komunalna oprema stavb.zemljišč Sveta Ana 257.442 0 20.000 20.000 0 031.12.202101.01.20080

257.442 0 20.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0070 Komunalna oprema stavb.zemljišč Lokavec 217.000 177.000 20.000 0 0 031.12.202101.01.20100

217.000 177.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0081 Geodetske storitve 216.700 12.500 5.000 5.000 0 031.12.202101.01.20080

216.700 12.500 5.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16069002 Nakup zemljišč 487.116 60.000 30.000 20.000 0 0

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo 487.116 60.000 30.000 20.000 0 031.12.201901.01.20080

487.116 60.000 30.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 265.851 114.940 169.970 1.000 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 265.851 114.940 169.970 1.000 0 0

18059001 Programi športa 265.851 114.940 169.970 1.000 0 0

OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 265.851 1.000 1.000 1.000 0 031.12.201901.01.20110

265.851 1.000 1.000 1.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0005 Medgeneracijski park Sveta Ana-PARK GENERACIJ 0 113.940 168.970 0 0 031.12.202001.01.2019282.910

0 74.219 128.970 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 39.721 40.000 0 0 0PV - EU sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 63.116 7.500 219.795 151.500 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 34.864 3.000 218.295 150.000 0 0

19029001 Vrtci 34.864 3.000 218.295 150.000 0 0

OB181-13-0001 Nakup opreme 11.050 3.000 0 0 0 031.12.201901.01.20130

11.050 3.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-16-0014 Dozidava vrtca Sveta Ana 23.814 0 218.295 150.000 0 031.12.202201.11.2016392.109

23.814 0 218.295 150.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 28.252 4.500 1.500 1.500 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 28.252 4.500 1.500 1.500 0 0

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 25.252 1.500 1.500 1.500 0 031.12.202101.01.20080

25.252 1.500 1.500 1.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0010 Nakup osnovnih sredstev za šolo 3.000 3.000 0 0 0 031.12.201901.01.20180

3.000 3.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 20 SOCIALNO VARSTVO 108.796 33.500 531.500 507.500 428.830 0

2002 Varstvo otrok in družine 30.426 6.000 5.000 5.000 0 0

20029001 Drugi programi v pomoč družini 30.426 6.000 5.000 5.000 0 0

OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka 30.426 6.000 5.000 5.000 0 031.12.202101.01.20120

30.426 6.000 5.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 78.370 27.500 526.500 502.500 428.830 0

20049003 Socialno varstvo starih 73.170 24.000 524.000 500.000 426.830 0

OB181-18-0012 Dom starejših občanov 73.170 24.000 524.000 500.000 426.830 031.12.202201.01.20181.548.000

73.170 24.000 524.000 500.000 426.830 0PV - Lastna proračunska sredstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 5.200 3.500 2.500 2.500 2.000 0

OB181-13-0011 Subvencija stanarin 5.200 3.500 2.500 2.500 2.000 031.12.202101.01.20120

5.200 3.500 2.500 2.500 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

3.493.809 1.725.866 1.791.110 1.355.892 944.900 0Skupaj NRP:

122.484 64.116 40.000 0 0 0PV-EU PV - EU sredstva

2.774.146 1.425.040 1.520.210 1.351.392 940.400 0PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

597.179 236.710 230.900 4.500 4.500 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

3.493.809 1.725.866 1.791.110 1.355.892 944.900 0Skupaj PV - Proračunski viri
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LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN 

STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE SVETA ANA ZA 

LETO 2019 

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj 

namerava občina v prihodnjem letu prodati , in sicer upoštevajoč 80.  člen ZJF, Zakon o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list  RS št. 86/10 

in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS št. 34(2011, 42/2012 in 24/2013). Ta program določa spremembe v bilanci 

stanja občinskega finančnega premoženja. 

 

Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja predlaga občinskemu 

svetu župan. Program prodaje občinskega finančnega premoženja vsebuje okviren seznam 

prodaje naložb in vrednotnih papirjev. Program lahko občinski svet med letom dopolnjuje 

in spreminja. 

 

V zvezi s 13. členom ZSPDSLS in 12. členom uredbe se ugotavlja, da občina ne bo 

pridobivala ali razpolagala s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 

EUR, zato načrt ravnanja s premičnim premoženjem ne bo izdelan. 

 

Nakupi bodo izvedeni v skladu z razpoložljivimi finančnimi možnostmi in drugimi pogoji, 

ob upoštevanju dejstva, da so potrebe na tem področju večje od letnih finančnih možnosti 

proračuna. 

 

A. PROGRAM RAZPOLAGANJA –  PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA 

PRODAJA: 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m2 
Cena/m2 

brez DDV 

Stavbno 
zemljišča 

107/7 Zg. Ročica   1.405 Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

107/3 Zg. Ročica   244 Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

107/2 (del) Zg. Ročica   2.039 Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

107/4 Zg. Ročica   59 Cenitev 
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Stavbno 
zemljišča 

101/1 Zg. Ročica   1.722 Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

90/30 Zg. Ročica   792 Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

90/31 Zg. Ročica   244 Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

91/5 Zg. Ročica   646 Cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče  

457 Žice 9.909 

 

Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

78/13 Lokavec  1.009  8,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/14 Lokavec  1.197 8,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/15 Lokavec  922 8,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/16 Lokavec  1.009 8,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/17 Lokavec  1.042 8,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/18 Lokavec  955 8,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/22 Lokavec  819 8,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/23 Lokavec  838 8,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/24 Lokavec  1.005 8,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/25 Lokavec  1.062 8,00 



 

 

255 

 

 

B.  PROGRAM RAZPOLAGANJA –  NAKUPA STVARNEGA PREMOŽENJA  : 

 

Stavbno 
zemljišča 

78/26 Lokavec  868 8,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/27 Lokavec  967 8,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/19 Lokavec  925 8,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/20 Lokavec  7.949 8,00 

Stavbno 
zemljišča 

411/2 Lokavec  1.675 Cenitev 

Gozd 99/1 Zg. Ročica  4.710 1,00 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m2 
Cena/m2 

brez DDV 

Kmetijsko 
zemljišče 

78/3 (del) Krivi Vrh 2.200 Cenitev 

Kmetijstvo  
zemljišče 

77 Krivi Vrh 766 

 

Cenitev 

Kmetijstvo  
zemljišče 

76 Krivi Vrh 1.687 

 

Cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

90/43 Krivi Vrh  673 

 

Cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

372/2 Zg. Ščavnica 2.035 cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

372/1 Zg. Ščavnica 2.018 cenitev 
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C. PROGRAM RAZPOLAGANJA –  ZAKUP STVARNEGA PREMOŽENJA :   

 

 

 

D. PROGRAM ODDAJE V NAJEM OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA: 

 

Parcelna števila k.o. Opis predmeta oddaje 
/ najem 

Namen 

58/4 Krivi Vrh Poslovni prostori 

Sveta Ana 17 

Najemnik KGZS 

58/4 Krivi Vrh Poslovni prostori 

Sveta Ana 17 

Najemnik Telekom 

328/2 Kremberk Ambulantni prostori  Zdravstvena oskrba 

občanov 

69/12 Krivi Vrh Športna dvorana Za izvajanje športne in 

društvene dejavnosti  

69/12 Krivi Vrh Klubski prostori Izvajanje društvene 

dejavnosti 

29 Krivi Vrh  Pokopališče  Najem grobnih mest 

 

50/4 Krivi Vrh  Mrliška veža  Uporaba veže  

Stavbno 
zemljišče 

90/8 Zg. Ročica 156 cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

90/7 Zg. Ročica 168 cenitev 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m2 

Sadovnjak 129 Lokavec  23.504 (del parcela) 

Sadovnjak 78/3 Lokavec  21.271 (del parcela) 
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322/5 Kremberk  KTC Izvajanje kulturne in 

društvene dejavnosti   

5/21 Krivi Vrh Lovski dom najem 

90/60 Zg. Ročica Stanovanje 7 neprofitni najem 

90/60 Zg. Ročica Stanovanje 9 tržni najem 

90/60 Zg. Ročica Stanovanje 10 tržni najem 

90/60 Zg. Ročica Stanovanje 11 tržni najem 

5/19 Krivi Vrh Sveta Ana 27 neprofitni najem 

64/12 Lokavec  Lokavec 6a neprofitni najem 

301/12 Kremberk  Zemljišče  najem 

*46 Dražen Vrh-del 24 Posest najem 
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KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA  
ZA LETO 2019 – 2020 

 
- spremembe 

 
 
 
 

1. UVOD 
 

 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFISP in 96/15 – ZIPRS1617) v 13. členu določa, da je sestavni del 
obrazložitve občinskega proračuna načrt delovnih mest z obrazložitvami.  
 
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 
69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) v 42. in 43. členu nalaga pripravo 
kadrovskega načrta in določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi 
viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se namreč prikaže dejansko stanje 
zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh 
let. 
 
Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik (župan) ob pripravi proračuna, predlog 
kadrovskega načrta pa mora biti usklajen s predlogom proračuna. Župan sprejme kadrovski 
načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna. 
 
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali 
začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 
uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.  
 
Predlog kadrovskega načrta vsebuje:  
- tabelarni del (določi se dovoljeno število zaposlenih za preteklo leto,  na dan 31.12. za tekoče 
leto in za naslednji dve proračunski leti) in  
- obrazložitev.  
 
V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je navedeno:  
- dovoljeno število zaposlenih za preteklo leto in na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče 
leto  
- predlog števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.  
 
Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse 
zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.  
 
Dovoljeno število zaposlenih vključuje:  
- število funkcionarjev;  
- število zaposlenih za nedoločen čas;  
- število zaposlenih za določen čas.  
 
V obrazložitvi kadrovskega načrta so navedeni razlogi za predlagane spremembe v skupnem 
številu zaposlenih glede na veljaven skupni kadrovski načrt.  
 
Med  proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali 
začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 
uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. 
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2.) Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2017  
V letu 2017 je bilo (skupaj z županom) zaposlenih sedem (7) oseb, od tega eno (1) delovno 
mesto na položaju, tri (3) uradniška delovna mesta, dva (2) strokovno tehnična.  
 
Na dan 31. 12. 2017 je pet (5) javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas. Dve delovni 
mesti sta nezasedeni. Izven sistemizacije je za določen čas zaposlena ena (1) oseba - 
upravnik V.    
 
 
3.) Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2018  
 
V letu 2018 ni predvidenih sprememb glede števila zaposlenih. Predvideno je do bo občinska 
uprava štela 7 javnih uslužbencev.  
 
Nezasedeni delovni mesti ostajata nezasedeni še v letu 2018.    
 
 
4.) Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2019 
 
V letu 2019 je v okviru projekta "Park generacij Sv. Ana" predvidena zaposlitev "koordinatorja 
vsebin", s tem  bo prišlo do spremembe Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana in posledično tudi sistemizacije. S tem do 
prenehalo delovno razmerja za določen čas - Upravnik V. in bo sistemizirano delovno mesto 
Upravnik (objektov) V. 
Sistemizirano bo novo delovno mesto Svetovalec za splošne zadeve in CZ v obsegu 0,5 
javnega uslužbenca. Posledično se bo obseg sistemiziranega delovnega mesta Poslovni 
sekretar VI., znižal na 0,5 javnega uslužbenca.    Skupno število zaposlenih v občinski upravi 
se ne bo zvišalo. 
 

STRUKTURA DELOVNIH 
MEST IN DEJANSKA 
ZASEDENOST:  
VRSTA DELOVNEGA 
MESTA  

 
 
 
NAZIV DELOVNEGA 
MESTA  

 
 
 
DEJANSKA 
ZASEDENOST  

Položajno  Direktor občinske 
uprave  

1  

Uradniško  Višji svetovalec za 
pravne zadeve  

nezasedeno 

Uradniško  Višji svetovalec za 
finance 

1  

Uradniško  Svetovalec za 
družbene dejavnosti, 
kulturo in turizem 

1  

Uradniško  Svetovalec za splošne 
zadeve in CZ 
 

0,5 

Uradniško  Višji referent za prostor 
 

1  

Strokovno-tehnično  Poslovni sekretar  0,5 
Strokovno-tehnično  Vzdrževalec IV (II) 1 
Strokovno-tehnično  Vzdrževalec II nezasedeno 
Strokovno-tehnično Upravnik V. 1 
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5. Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 
 
V letu 2020 in 2021 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V letu 2020 in 2021 ni 
planiranih dodatnih zaposlitev.   
 
 

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE 
OD  2018  DO  2020 

 
 

 
 

Št. 
zaposlenih 
na dan 31. 

12. 
preteklega 
leta - 2017 

Na dan 31. 
12. 2018 

Predvideno 
na dan 31. 
12. 2019 

Predvideno na 
dan 31. 12. 

2020 

Funkcionarji 
(župan, 
podžupan)  
 

21 2 2 2 

Javni uslužbenci 
 

    

A)Uradniki 
 

 

4 4 4,52 4,5 

B) Strokovno 
tehnični delavci  
 
 

3 33 2,54 2,5 

C)Pripravniki 
 

0 0 0 0 

Skupaj 
 
 

9 9 9 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno 
2 Novo uradniško delovno mesto v obsegu 0,5 
3 Upravnik za določen čas do 31. 5. 2019 
4 Novo strokovno tehnično delovno mesto  
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NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE ZA LETO 2019 

Načrt nabav in gradenj skladno s 25. čl. ZJF zajema osnovna sredstva, potrebna za 

delovanje neposrednih uporabniku. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in 

izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, 

potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednega uporabnika. 

 

Prikazane so zgolj potrebe neposrednega proračunskega uporabnika, ne pa tudi potrebe 

posrednih uporabnikov. Načrt je povezan za načrtom razvojnih programov in se sestavi za 

proračunsko leto, medtem ko načrt razvojnih programov prikazuje sklope teh postavk še 

za prihodnja leta.   

V predlogu rebalansa je nakup 12 kom prenosnih računalnikov za občinske svetnike in 

člane nadzornega odbora. Gradivo za seje se bo pošiljajo po e-pošti.  

Za potrebe povečanja arhiva se bodo uredili dodatni prostori in nabavile arhivske omare. 
    

      

Konto Neposredni uporabnik 

Veljavni 

proračun 

2019 ( v €) 

Predlog 

proračuna 

2019 ( v €) 

      

  1. OBČINSKA UPRAVA   

      

4202  Nakup opreme 4.300,00 9.140,00 

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.000,00 1.500,00 

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,00 6.340,00 

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 500,00 500,00 

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 300,00 300,00 

420239 Nakup avdiovizualne opreme 500,00 500,00 

42029905 Nakup druge opreme  0 0 

    

4205  Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 7.000,00 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,00 7.000,00 

    

 2. REŽIJSKI OBRAT   

    

4202  Nakup opreme 1.500,00 1.500,00 

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 1.500,00 1.500,00 

      

 420 

SKUPAJ NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 10.800,00 17.640,00 
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O BRA ZL O ŽIT EV  

REB AL A NSA P R O RAČU NA  

 O BČINE  SVE TA ANA  

za  l e t o  2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec, 2019  
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U V O D  

 

Rebalans proračuna je akt, s katerim se spreminja proračun med letom, ki je v izvrševanju. Rebalans 

je potrebno predlagati, kadar načrtovana sredstva v sprejetem proračunu iz kakršnihkoli razlogov ne 

zadoščajo za prevzemanje potrebnih obveznosti ali postane potreba po prevzemanju novih 

obveznosti, za katere v proračunu niso načrtovana sredstva, ker jih ob pripravi proračuna ni bilo 

mogoče predvideti in v skladu s 5. čl. Odloka ni možno prerazporejanje pravice porabe. Občinski svet 

Občine Sveta Ana je proračun za leto 2019 sprejel na 22. redni seji dne 7. 11. 2018.  

 

Razlog za predlaganje rebalansa proračuna za leto 2019 je: 

- razporeditev presežka sredstev po zaključnem računu za leto 2018 v skladu s 1. tč. 77. čl. 

ZIPRS18 in v skladu s 5 čl. ZFisR2. in 

- novi izračuni primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave s strani Ministrstva za 

finance kateri so upoštevali za leto 2019 povprečnino v višini  573,50 €.  Izračun primerne 

porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 temelji na podatkih o številu in 

starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot 

določa 13. čl. ZFO, ter dohodnini iz tretjega odstavka 14. čl. ZFO-1. 

 

 

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB V BILANCI PRIHODKOV IN 

ODHODKOV 

 

 

7 PRIHODKI 2.998.009 € 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.785.057 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.631.980 € 

Obrazložitev konta 

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova dohodnine.  

Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 

zakonom določenih nalog, se za leto 2019 določi v višini 573,50 € (prej 558,00 € , v letu 2018 pa 

551,00 €).  

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 90.947 € 

Obrazložitev konta 

Glede na realizacijo proračuna 2018 smo planirali povečanje prihodkov od davkov na premoženje 

od stavb – fizičnih oseb ter nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih oseb, prav tako 

pa smo zmanjšali prihodke od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb.  

V rebalansu smo povečali tudi prihodke od davkov na dediščine in darila ter davkov na promet 

nepremičnin.  
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704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 62.130 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od davkov na posebne storitve in davkov na uporabo blaga in storitev smo glede na 

realizacijo 2018 povečali za 200 eurov. 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 558.463 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV PRIH.NAD ODHOD

 137.350 € 

Obrazložitev konta 

V rebalansu proračuna se načrtujejo  prihodki od premoženja. Občina načrtuje prodajo kablovoda 

za priključitev trafo postaje v poslovni coni Žice (20 kV). 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 4.000 € 

Obrazložitev konta 

V rebalansu ne načrtujemo sprememb. 

712 DENARNE KAZNI 3.040 € 

Obrazložitev konta 

V rebalansu ne načrtujemo sprememb. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 86.558 € 

Obrazložitev konta 

V rebalansu ne načrtujemo sprememb. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 327.515 € 

Obrazložitev konta 

V rebalansu se načrtujejo prihodki spornih terjatev. Podjetje GKV Solar d.o.o. je z občino 

podpisalo sporazum o poravnavi odprtih obveznosti za komunalni prispevek, katerega bo poravnal 

v štiriindvajsetih obrokih po 6.830,00 €. 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 250.200 € 

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 250.200 € 

Obrazložitev konta 

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje zemljišč. Višina kapitalskih prihodkov izhaja 

iz načrta prodaje zemljišč, kateri je priloga h gradivu. 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 404.289 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ302.473 € 

Obrazložitev konta 

Transferni prihodki so načrtovani prihodki iz proračuna države in proračunov občin. Načrtovana 

so sredstva iz naslova finančne izravnave (razlika do primerne porabe), sofinanciranje investicij 

po 21 in 23. čl. ZFO, požarna taksa je namenski prihodek proračuna, ki se namenja gasilski 

dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Sveta Ana, prihodki iz 

naslova skupne občinske uprave (redarstvo in komunalna inšpekcija), prihodki iz državnega 

proračuna za sofinanciranje družinskega pomočnika ter tudi nakazilo prihodkov Zavoda Republike 

Slovenije za zaposlovanje  za sofinanciranje programov javnih del. 

741 PREJETA SRED.IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČUNA EU

 101.816 € 

Obrazložitev konta 

Načrtujejo so sredstva oz. prihodki iz čezmejnega projekta podprtega s strani Evropske unije in iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj: Interreg SI – HU (Escape) v višini 16.078,71 EUR in  za 

projekte LAS iz EU - EKSRP in EU – ESRR : Vino, prijazno do okolja v višini 36.712,00 €, Anin 

pretl  v višini 9.304,00 € in Medgeneracijski park v višini 39.721,29 €.  

 

4 ODHODKI 3.221.500 €  

40 TEKOČI ODHODKI 764.979 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 258.468 € 

Obrazložitev konta 

Konto zajema izplačila osnovne plače in splošne in posebne dodatke: regres za letni dopust, 

povračila in nadomestila. Sredstva so načrtovana v skladu z načrtom delovnih mest in v skladu z 

dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter anekse h kolektivnim pogodbam 

dejavnosti in poklicev (Ur. l. RS, št. 80/18). Načrtovana so sredstva za plačo župana, zaposlene v 

občinski upravi, režijskem obratu ter udeležence programov javnih del.  

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 43.571 € 

Obrazložitev konta 

Konto zajema odhodke iz naslova prispevkov delodajalcev za socialno varnost (pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, 

prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 

javne uslužbence, funkcionarje in udeležence programov javnih del. 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 442.540 € 

Obrazložitev konta 

V okviru teh izdatkov so zajeta sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega 

blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivanje izdatkov, ki so 

namenjeni operativnemu delovanju vseh proračunskih uporabnikov, kot tudi za izvedbo nekaterih 

programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za energijo, komunalne 

storitve in komunikacije, založniške in tiskarske storitve, stroške tekočega vzdrževanja, različne 
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članarine v neprofitnih institucijah, sejnine ter druge operativne odhodke posameznih 

proračunskih uporabnikov, kar podrobneje izhaja iz posebnega dela proračuna. 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 400 € 

Obrazložitev konta 

Konto zajema plačila obresti za domači dolg. Načrtovana so sredstva za plačilo obresti najetega  

kratkoročnega kredita. 

409 REZERVE 20.000 € 

Obrazložitev konta 

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno 

proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 

zemeljski plaz, snežni plaz, toča ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke 

nesreče. 

Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za 

izdatke, ki niso bili predvideni v sprejetem proračunu in so nujni za izvajanje določenih nalog. 

V rebalansu ne načrtujemo sprememb. 

 

41 TEKOČI TRANSFERI 751.989 € 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 555.389 € 

Obrazložitev konta 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim 

dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferov 

urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od 

gibanja števila upravičencev. 

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi 

posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in 

plačili staršev, plačila šolskih prevozov učencev, regresiranje prehrane učencev, finančna 

spodbuda za novorojence, denarne nagrade dijakom in študentom, regresiranje oskrbe v domovih, 

ter izplačila namenjena za družinskega pomočnika. 

V skladu s sklepom o višini enkratne denarne pomoči  za novorojence, katera po novem znaša 

250,00 euro smo v rebalansu zagotovili dodatna sredstva.   

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 36.206 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu 

sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (gasilska, kulturna, 

športna, humanitarna, invalidska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo 

programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. 

V rebalansu ne načrtujemo sprememb. 
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413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  160.394 € 

Obrazložitev konta 

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere  občinam, tekoče transfere v sklade 

socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. Na kontu tekoči 

transferi občinam so zajeta predvsem sredstva za  sofinanciranje skupnih program javnih del, ki se 

izvajajo za vse občine na območju UE Lenart.  V sklopu tekočih transferov v skladu socialnega 

zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova 

prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi v javne zavode so  

namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje 

stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino. Tekoči transferi v javne agencije so 

namenjeni za sofinanciranje Mariborske razvojne agencije. 

Glede dostavljenih finančnih načrtov s strani knjižnice Lenart in Centra za socialno delo Maribor, 

smo sredstva za financiranje omenjenih ustanov v rebalansu znižali.  

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.655.686 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.655.686 € 

Obrazložitev konta 

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (podskupina 

420), zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih 

bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno 

dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring. 

V predlogu rebalansa je nakup 12 kom prenosnih računalnikov za občinske svetnike in člane 

nadzornega odbora. Gradivo za seje se bo pošiljajo po e-pošti.  

Za potrebe povečanja arhiva, se bodo uredili dodatni prostori in nabavile arhivske omare. 

Občina Sveta Ana je  v letu 2018 izvedla dva postopka javnega naročila male vrednosti za oddajo 

investicije Komunalna oprema zazidalnega naselja Lokavec -1. faza. Po preveritvi cen na trgu in 

glede na znane cene podobnih investicij je potrebno sredstva na proračunski postavki povečati. 

Glede na to, da je že več investitorjev izrazilo zanimanje za nakup zemljišč, je območje potrebno 

komunalno opremiti, z namenom čimprejšnje prodaje parcel. 

Na izgradnji hodnika za pešce in križišča na R3-730 je prišlo do spremembe terminskega plana 

izvedbe, zato se posledično zamaknejo plačila. 

V rebalansu se načrtujejo sredstva za izgradnja novega vodovodnega cevovoda z namenom 

zagotovitve oskrbe s pitno vodo tudi za občane stanujoče v Rožengruntu (hišne št. 40, 41, 43, 45) 

in v naselju Žice (hišne št. 2-4). 

Na območju občine Sveta Ana je 167 hidrantov. Pregledi in popisi hidrantov se izvajajo na vsaka 

tri (3) leta. Po trenutnem stanju je v občini 42 hidrantov, ki so nedelujoči oz. niso ustrezni, tako, 

da je vseh delujočih hidrantov 125. Za popravilo in redno vzdrževanje hidrantov je v rebalansu 

proračuna za leto 2019 planiranih 5.000,00 €.  

Občina bo za varnost v cestnem prometu zagotovila sredstva v višini 6.200,00 € za nakup 

varnostnih cestnih ograj. 
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Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Sveta Ana je štiriletna investicija, pogodba za izvedbo samih 

gradbenih del je bila podpisana leta 2016. Določeni neupravičeni stroški so nastali že pred samim 

podpisom pogodbe in jih je potrebno voditi pod eno proračunsko postavko. Prav tako je v času 

izgradnje fekalnih cevovodov zaradi konfiguracije terena in drugih nepredvidenih situacij prišlo 

do spremembe same trase, zato je bilo potrebno pri UE Lenart zaprositi za spremembo gradbenega 

dovoljenja in naročiti dopolnitev – spremembo projektne dokumentacije, kar povečuje vednost 

same investicije. Prav tako je zaradi spremembe višine deleža sredstev občin za sofinanciranje 

investicij v prejšnjih letih bilo potrebno sprejeti novelacijo Investicijskega projekta – IP. Za kar so 

ponovno nastali dodatni stroški in povzročili povečanje celotne investicije. 

Investicija medgeneracijski park Sveta Ana je bila ovrednotena na podlagi projektantskega 

predračuna in tedanjih cen na tržišču. Pa podlagi določil ZJN-3 je bil izveden postopek javnega 

naročila male vrednosti s pogajanji. Investicija je sofinancirana s strani nepovratnih sredstev iz 

podukrepa – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja v višini 39.721,29 

€. 

Za izvajanje zimske službe je potrebno zagotoviti  prostor, kjer se bo shranjeval material za posip 

občinskih cest. Občina bo v rebalansu zagotovila sredstva v višini 30.000,00 € za postavitev lope 

za posipni material.  

Za izkop in položitev optičnega kabla v naselju Sp. Bačkova se zagotovijo sredstva v višini 

10.000,00 €.  

V NRP je predvideno investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest za obdobje 2019 do 

2022. Za posamezne odseke gre za nadaljevanje investicije iz preteklih let. Za določene ceste je v 

teku postopek ureditve lastništva cest.   

V letu 2019 bi se nadaljevala izdelava projektno tehnične dokumentacije za dom ostarelih in sicer 

bi se opravile geomehanske storitve vključno s projektom zaščite gradbene jame, izdelali bi se 

projekti ureditve okolja, projekt dispozicije opreme vključno s popisi del, izdelava investicijskega 

programa in storitve tehničnega svetovanja, kar bi po oceni znašalo 48.000,00 € (v 2 letih).  

Direkcija RS za infrastrukturo je v letu 2018 dodatno podala določene zahteve na izdelavo 

projektne  dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-703/4104, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, 

katere niso bile predvidene, zato je prišlo do zamika pri izdelavi projektov.  

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 48.846 € 

431 INV.TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UP

 41.346 € 

Obrazložitev konta 

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskemu društvu za sofinanciranje 

nakupa gasilske opreme iz namenskih sredstev požarne takse ter sredstev proračuna občine. V 

skladu s sklepom odbora z razpolaganjem s sredstvi požarnega sklada se bodo sredstva požarne 

takse, katera so se zbrala v letu 2018, izplačala gasilskemu društvu v letu 2019.  

Občina bo v rebalansu zagotovila sredstva v višini 10.000,00 € za sofinanciranje izgradnje 

večnamenske stavbe za potrebe Župnije Sveta Ana.   

432 INV.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 7.500 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferi predstavljajo dodeljena sredstva za financiranje investicij  javnemu zavodu 

OŠ Sveta Ana.  
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RAČUN FINANCIRANJA  

Obrazložitev konta 

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s 

financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 

izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v 

računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih 

sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. 

 

50 ZADOLŽEVANJE 113.200 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 113.200 € 

Obrazložitev konta 

Načrtovana so sredstva iz naslova finančne izravnave (razlika do primerne porabe), sofinanciranje 

investicij po 21. in 23. čl. ZFO. Pogodba za koriščenje sredstev iz naslova 23. člena ZFO je v letu 

2019 predvidena za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Sveta Ana v višini 113.270,00 € 

povratna sredstva. 

 

55 ODPLAČILA DOLGA 89.706 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 89.706 € 

Obrazložitev konta 

Za odplačilo dolgoročnih kreditov planiramo odplačilo glavnic v skladu s pogodbami.  

 

Zapisala: 

Občinska uprava 



            9  
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športa v Občini Sveta Ana v letu 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18), 5. člena 
Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana (Ur. l. RS št. 18/06), 
ter 35. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10,107/10, MUV 06/14) 
Občinski svet Občine Sveta Ana na 3. redni seji, dne 21. 3. 2019 sprejme predlog 
letnega programa sofinanciranja športa v Občini sveta Ana za leto 2019, kot je 
predložen. 
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PREDLOG 
 
 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18), 5. člena 
Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana (Ur. l. RS št. 18/06), 
ter 35. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10,107/10, MUV 06/14) 
Občinski svet Občine Sveta Ana na 3. redni seji, dne 21. 3. 2019 sprejme  
 
                                                                                                                           
                                                                                                                   

LETNI PROGRAM SOFINANCIRANJA 
ŠPORTA V OBČINI SVETA ANA ZA LETO 2019 

 
 

I  - UVOD 
 
Z letnim programom sofinanciranja športa (LPŠ) lokalna skupnost odloči, katere vsebine 
in programe bo sofinancirala v proračunskem letu. Na občinskem svetu sprejeti letni 
program športa predstavlja osnovo za razpis.  
 
II  -  IZHODIŠČA IN USMERITVE 
 
Nacionalni program športa (NPŠ) opredeljuje uresničevanje javnega interesa v športu. 
NPŠ določa: 
- izhodišča in usmeritve športa, 
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki se financirajo ali 

sofinancirajo iz javnih sredstev, 
- razvojne in strokovne naloge v športu, 
- upravljanje športa, 
- okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih programov.   
 
Izvajanje nacionalnega programa športa v lokalni skupnosti se določi z letnim 
programom športa. Letni program športa v občini Sveta Ana določa programe športa, ki 
se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo 
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu občine Sveta Ana.  
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z LPŠ, lokalna skupnost 
zagotavlja javna sredstva za financiranje ali sofinanciranje naslednjih vsebin: 
- programi za otroke in mladino 
- športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
- športno rekreativni programi za vse 
- programi kakovostnega športa 
- programi vrhunskega športa 
- šport invalidov 
- programi izobraževanja na področju športa 
- promocija športa in športne prireditve 
- priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem 
- športni objekti in oprema 
 
Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu v Občini Sveta Ana so: 
- športno društvo s sedežem v občini Sveta Ana, 
- Osnovna šola Sveta Ana 
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Za izvajanje LPŠ je, skladno s 5. členom Zakona o športu (Url. RS, št. 29/17 in 21/18), 
Občinski svet Občine Sveta Ana sprejel podrobnejša merila za vrednotenje in izbor 
programov športa v Občini Sveta Ana. 
 
Sredstva za investicije v športne objekte in investicijsko vzdrževanje se določijo kot 
posebna postavka v občinskem proračunu. 
 
Tako bo občina v letu 2019: 
 

1. posvetila posebno pozornost programom (interesnim in tekmovalnim) za otroke 
mladino in odrasle, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja 
prostega časa  

2. omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse programe in vse 
izvajalce športa v občini  

3. sofinancirala izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra kot so šolnine, 
tečaji, seminarji 

4. sofinancirala promocijo športne rekreacije, športno rekreativna tekmovanja, 
promoviranje športne dejavnosti, organizacijo odmevnejših športnih prireditev, 

5. namenila sredstva za nakup nove in dotrajane opreme, ki je potrebna za 
izvajanje športa. 

 
III – CILJI 
 
A – na področju športne vzgoje 
 

 uresničevati javni interes na področju športa, 

 zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje predšolskih 
otrok, šoloobveznih otrok in mladine in omogočiti udeležbo šoloobveznih otrok na 
šolskih športnih tekmovanjih, na občinskem, področnem in državnem nivoju, 

 zagotoviti stabilno sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in s tem vključevanje čim večjega 
števila mladih v programe redne in organizirane vadbe, 

 zagotoviti pogoje za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov v športu. 
 
B – na področju športne rekreacije 
 

 povečati število redno sodelujočih v programih športne rekreacije, 

 omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov. 
 
C – na področju kakovostnega športa 
 

 vsem klubom in društvom ter posameznikom – izvajalcem športa, ki izpolnjujejo 
pogoje omogočiti sodelovanje v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez, 

 izvajalcem športa, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti 
sofinanciranje uporabe športnih objektov. 

 
D – na področju vrhunskega športa 
 

 pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri 
sofinanciranju njihovih programov in s tem vrhunskim športnikom omogočiti čim 
boljše pogoje za delo.  
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E – pri razvojnih in strokovnih nalogah  
 

 zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za 
delo v športu, 

 zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev v občini.  
 
F – na področju športnih objektov 
 

 zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za organizirane programe športa, 
 
 
IV - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2019 
 
V letu 2019 se pričakuje enako število pogodbenih izvajalcev športa. Višina 
razpoložljivih sredstev znaša 4.557,00 €. Vrednost točke znaša 19,8130 €. 
 
Za uresničevanja zgoraj navedenih ciljev se bo v letu 2019 iz občinskega proračuna 
sofinanciralo izvajanje naslednjih programov športa: 
 

A. PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO 
 
Programi interesne vadbe za predšolske otroke 

- tečaj plavanja 
skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira do10 ur 
strokovnega kadra in stroški najema objekta 

- 60 ur športnih dejavnosti 
Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem 
vadbenega objekta za skupino in strokovni kader 
 
Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke 

- Nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih 
Iz občinskega proračuna se financirajo sodniški stroški, stroški najema objekta, medalje 
za posameznike, ki se uvrstijo od 1. do 3. mesta, stroški zdravniške službe, če jo 
zahteva narava panoge (večja verjetnost poškodb) 

- 80 urni redni programi 
Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem 
vadbenega prostora za skupino in vadbeni kader. 
 

B. ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI ZA VSE 
- športno rekreativna tekmovanja  

iz občinskega proračuna se sofinancira medalje za uvrstitev od 1. do 3. mesta, pri 
ekipnih tekmovanjih pokali za uvrstitev od 1. do 3. mesta 
 

C. PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU ŠPORTA 
Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra, kot so šolnine, tečaji 
in seminarji 
 

D. PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
- Promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične 

promocije Občine Sveta Ana 
- Sodelovanje s športnimi dejavnostmi ob občinskem prazniku Občine 

Sveta Ana 
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- Organizacija odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana, s katerimi 
se občina predstavi v širšem slovenskem prostoru 

Organizatorju športne prireditve se zagotavlja sofinanciranje najema objekta, 
propagandnega materiala, priznaj in pokalov ter drugih stroškov. 
 

E. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA 
- nakup nove opreme 
- zamenjava dotrajane opreme 
Sredstva se namenijo za nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje športa in 
zamenjavo dotrajane opreme (mreže, žoge, vrvi…). 
 
Letni program sofinanciranja posameznih programov športa je finančno ovrednoten na 
podlagi točkovnika iz Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta 
Ana. Višina sofinanciranja posameznih programov je razvidna iz tabelarne priloge 
letnega programa sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana v letu 2019. 
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PRILOGA 
 

Letni program sofinanciranja 
športa v Občini Sveta Ana v letu 2019 

 
 
     

ŠT. PROGRAM ŠPORTA AKTIVNOST TOČKE € 

     

1. PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO  

A 
Programi interesne vadbe za 
predšolske otroke Tečaji plavanja 2 39,63 

  60 ur športnih dejavnosti 9 178,32 

     

B 
Programi interesne vadbe za 
šoloobvezne otroke 

Nastopi na občinskih, regijskih 
in državnih tekmovanjih 2 39,63 

  80 urni redni programi 38 752,89 

     

2. ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI ZA VSE  

  
Športno rekreativna 
tekmovanja Športno rekreativna tekmovanja 28 554,76 

 
     

3. PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU ŠPORTA  

  

Izobraževanje in 
usposabljanje strokovnega 
kadra Šolnine, tečaji in seminarji 0 0 

     

4. PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE PRIREDITVE  

 A 

Promoviranje športne 
dejavnosti kot sestavnega 
dela tur. promocije občine 

najem objekta, propagandnega 
materiala,  34 673,64 

 B 

Sodelovanje s športnimi 
dejavnosti na občinskem 
prazniku 

priznanja in pokali, ter drugi 
stroški 34 673,64 

 C 
Organizacija odmevnejših 
športnih prireditev   30 594,40 

     

5. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA   

  Investicijsko vzdrževanje Nakup nove opreme 38 752,89 

    Zamenjava dotrajane opreme 15 297,20 

 SKUPAJ   230 4.557 

 VREDNOST TOČKE    19,8130 
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Obrazložitev: 
 

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18), 5. člena Pravilnika za 
urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana (Ur. list RS št. 18/06) morajo lokalne 
skupnosti sprejeti letne programe sofinanciranja programov športa. 
 
V proračunu občine je za leto 2019 predvideno 4.557,00 € za programe športa v Občini Sveta 
Ana. 
 
Komisija za šport se je sestala 7. 3. 2019 in pripravila predlog letnega programa sofinanciranja 
športa v Občini Sveta Ana za leto 2019 v skladu z višino predvidenih sredstev v proračunu za 
leto 2019.  
 
Navedeni predlog se predlaga Občinskemu svetu v potrditev. 
 
 

Obrazložitev pripravila: 
Anita ROJKO 
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10                                                                
OBČINA SVETA ANA                                                

       Občinski svet 

           
Številka: 35113-3/2019  
Datum: 14. 3. 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREDLOG 
 

SKLEPA O 
UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO 

 
 

 v katastrski občini 509 – ZGORNJA ŠČAVNICA    
 

- parcela št. 1025/3  (ID 6915184) v izmeri 109 m2  
 

- parcela št. 1025/4 (ID 6915183) v izmeri 239 m2  
 

 
 
 
 

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: 
ZUreP-2) in  6. ter 15. člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, 
MUV 6/2014) se sprejme sklep, kot je predložen. 
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Predlog 

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 6. in 15. 
člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014),  je občinski 
svet Občine Sveta Ana na svoji ….. redni seji, dne ……………..2019 sprejel 

 

S K L E P 
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro na nepremičninama: 

 

 v katastrski občini ZGORNJA ŠČAVNICA    
 

- parcela št. 1025/3 (ID 6915184) v izmeri 109 m2  
 

- parcela št. 1025/4 (ID 6915183) v izmeri 239 m2 
 
 
vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega 
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote. 
 

2. člen 
 

Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda odločbo o 
ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. člena tega sklepa.  
 

3. člen  
 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

Številka: 35113-3/2019 
Sveta Ana v Slov. gor., dne ………….. 2019 

                      
                                                                
 

                                                                                 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
      Župan 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

Zemljišči v k. o. 509 – Zg. Ščavnica parc. št. 1025/3 in 1025/4 sta na podlagi Odločbe o podelitvi 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine Sveta Ana številka 47801-001/2008 
z dne 21. 4. 2018 grajeno javno dobro lokalnega pomena. Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi.  
 
V skladu z določili Zakona o urejanju prostora – ZUreP  se objektu oziroma delu objekta, ki ima 
pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena,  takšen status lahko odvzame z 
odločbo, ki jo na podlagi sklepa  pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti 
upravni organ, ki ji je status podelil. 

Predmetni zemljišči v naravi predstavljata popuščeno javno pot.  

Po sprejetju sklepa bo občinska uprava občine Sveta Ana izdala ustrezno upravno odločbo, po 
pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za zgoraj 
navedena zemljišča. Predmetni zemljišči bosta na podlagi pogodbe predmet menjave za 
zemljišče parc. št. 550/5 k.o. Zg. Ščavnica, kjer poteka javna pot JP Sv. Ana – Ledinek. 

Za podpis pogodbe je pooblaščen župan občine Sveta Ana.  

Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen. 

 

Pripravila: 

Renata Trajbar Kurbus  
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OBČINA SVETA ANA 

       Občinski svet 

           

    11 
Številka: 47805-1/2019  
Datum: 14. 3. 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREDLOG 
 

SKLEPA O 
UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO 

 
 

 v katastrski občini 513 KREMBERK    
 

- parcela št. 347/7 (ID 6584544) v izmeri 467 m2  
 

 v katastrski občini 514 KRIVI VRH    
 

- parcela št. 185/19 (ID 6914265) v izmeri 531 m2  
 

 
 
 
 

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: 
ZUreP-2) in  6. ter 15. člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, 
MUV 6/2014) se sprejme sklep, kot je predložen. 
 

 
 
 
 



 

281 

 

 
 

Predlog 

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 6. in 15. 
člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014),  je občinski 
svet Občine Sveta Ana na svoji ….. redni seji, dne ……………..2019 sprejel 

 

S K L E P 
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro na nepremičninama: 

 

 v katastrski občini 513 KREMBERK    
 

- parcela št. 347/7 (ID 6584544) v izmeri 467 m2  
 

 v katastrski občini 514 KRIVI VRH    
 

- parcela št. 185/19 (ID 6914265) v izmeri 531 m2  
 

 
vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega 
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote. 
 

2. člen 
 

Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda odločbo o 
ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. člena tega sklepa.  
 

3. člen  
 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

Številka: 47805-1/2019 
Sveta Ana v Slov. gor., dne ………….. 2019 

                      
                                                                
 

                                                                                 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
      Župan 
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OBRAZLOŽITEV 

 
 

Zemljišče v k. o. 513 – Kremberk parc. št. 347/7 je na podlagi Odločbe o podelitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine Sveta Ana številka 47801-001/2008 z dne 
21. 4. 2018 grajeno javno dobro lokalnega pomena. Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi. Prav 
tako je na podlagi navedene odločbe status grajenega javnega dobra lokalnega pomenila 
pridobilo tudi zemljišče  k.o. 514 – Krivi Vrh parc. š. 185/19. 
 
V skladu z določili Zakona o urejanju prostora – ZUreP  se objektu oziroma delu objekta, ki ima 
pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena,  takšen status lahko odvzame z 
odločbo, ki jo na podlagi sklepa  pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti 
upravni organ, ki ji je status podelil. 

Predmetni zemljišči v naravi predstavljata popuščeno javno pot.  

Po sprejetju sklepa bo občinska uprava občine Sveta Ana izdala ustrezno upravno odločbo, po 
pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za zgoraj 
navedena zemljišča. Predmetni zemljišči bosta na podlagi pogodbe predmet menjave za 
zemljišča parc. št. 2/2, 4/5 in 5/2 vsa k.o. Kremberk, kjer poteka lokalna cesta LC 203 101 Sv. 
Ana – Ledinek. 

Za podpis pogodbe je pooblaščen župan občine Sveta Ana.  

Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen. 

 

Pripravila: 

Renata Trajbar Kurbus  
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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka:  03202-1/2018 
Datum:  14. 3. 2019 

 
  

 
 
 
 
 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA  

OBČINE SVETA ANA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


