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Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

OBČINSKI SVET 

            

 
Predlog Proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2019 

 

PREDLAGATELJ: Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PRAVNA PODLAGA: 

-  87. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 56/15). 

VRSTA POSTOPKA: Postopek za sprejem proračuna – 82. - 90. člen Poslovnika občinskega 
sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PREDLOG SKLEPA:  
V skladu z 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 56/15) Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah, na svoji _. redni seji dne ______ sprejme Proračun Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah za leto 2019, v vsebini, kot je predlagan. 
 
 

ŽUPANJA, 
Darja Vudler 

 

 

 

 

 

 

Priloge: Predlog Proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2019 
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UVODNE OBRAZLOŽITVE PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2019 

 

UVOD 

 

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki 

ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih 
organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je 
najprej 

potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna 
kapaciteta občine ocena davčnih in nedavčnih prihodkov . 
 

V skladu z Zakonom o javnih financah v nadaljevanju ZJF  Uradni list RS št.  /   
 uradno prečiščeno besedilo, /  popr. , / -ZDIU12, 101/13, 55/15  ZFisP, 

96/15  Z1PRS , /  in internimi akti občine je župan dolžan predlagati 
občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in 
načrt razvojnih programov. 
 

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 9 

 

Pri pripravi gradiva smo upoštevali Proračunski priročnik za pripravo občinskih 

proračunov za leto  in , ki ga je Ministrstvo za rmance z dopisom št. -

21/2018/1, z dne 19. 10. 2018, posredovalo občinam ter Jesensko napoved (september 

2018) glavnih makroekonomskih agregatov Slovenije, ki je bila na spletni strani 

UMAR objavljena dne 27. 9. 2018. Ministrstvo za finance je dne 27. 11. 2018 

posredovalo občinam predhodne podatke o višini primerne porabe, dohodnine in 
finančne izravnave za leto 2019 in 2020. 

 

V skladu z Zakonom o financiranju občin (ZIO-l  Uradni list RS, št.  in 
spremembe) primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z 

zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto  znaša ,  EUR. Ministrstvo 
za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi: 

- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, 

- površine občine, 

- deleža prebivalcev mlajših od  let in 

- deleža prebivalcev starejših od  let v občini, 

- števila prebivalcev občine in 

- povprečnine. 

 

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je 

potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki 

pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne 

porabe. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, ki se 

med občine razdeli najprej v višini  % vsem občinam enako, ostalih 30 % 
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dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se 

razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med  % dohodnine in 

primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna 

solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini  % in 
prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le  ta pripada 

občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od 
primerne porabe. Temeljna proračunska usmeritev in usmeritev načrta razvojnih 

programov je pospeševanje razvojnih tokov in izboljšanje kakovosti življenja ljudi. 
Investicijska vlaganja sledijo temu cilju.  

 

Obdobje leta 2019 je bolj usmerjeno v področje gospodarske javne infrastrukture in 

družbenih dejavnost. Nujen predpogoj za gospodarsko rast je tudi zagotavljanje 
ustrezne prostorske dokumentacije in nadaljevanje aktivne zemljiške politike. 

Priprava proračuna za leto 2019 je zato temeljila na lastni oceni javnofinančnih tokov, 

ki so bila posredovana pripravljavcem proračuna v obliki navodil (pravne podlage, 

temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga občinskega 

proračuna, opis načrtovanih politik, ocena bilance prihodkov in prejemkov ter 

odhodkov in izdatkov, načrtovanje ciljne porabe splošnega proračuna in ciljne 

porabe po področjih, terminski načrt in drugo). S sprejemom Zakona o javnih 

financah se je v posameznih členih tega zakona integralnost proračunov sistemsko še 
bolj uredila, kar pomeni, da morajo biti v vsakem proračunu občine za vsako 
proračunsko leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki. 
 

PRAVNE PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA 

 

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni 
predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi 

pri pripravi občinskih proračunov. 
 

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in 
posrednih uporabnikov občine uporabljajo naslednje predpise   

- Zakon o javnih financah Uradni list RS, št. /   uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 80/16-Z1PRS1718, 30/18), 

Zakona o financiranju občin Uradni list RS, št. /06, 57/08, 36/11, 14/15  

ZUWFO, 71/17 in 21/18),  

- Zakon o financiranju občin Uradni list RS, št. / , / , / , /  

ZUWFO, 71/17 in 21/18), 

- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 

Uradni list RS, št. /  

- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih 
skupnosti Uradni list RS št. /  in / ,  

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in 
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občinskih proračunov Uradni list RS, št. /  in / ,  
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list 

RS, št. /  in  
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni 

list RS, št. / , / -popr., 138/06 in 108/08).  

 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o 

računovodstvu Uradni list RS, št. / , / ZJF-C in 114/06 ZUE v nadaljevanju: 

ZR), in sicer:  

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike 

in druge osebe javnega prava Uradni list RS, št. / , / , / , / , 
97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18). 

 

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo 
občine upoštevati   
 

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ Uradni list RS, št. / , /  in 
27/16; v nadaljevanju UEM) in  

- Zakon o spremljanju državnih pomoči Uradni list RS, št. /  v 
nadaljevanju: ZSDrP).  

- Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega 
načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih Uradni list RS, št. 
63/07  uradno prečiščeno besedilo  v nadaljevanju  ZJU-UPB3 ter 65/08-ZTFI-

A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/12-ZUJF v nadaljevanju: 

ZJU).  

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s 
stvarnim premoženjem občine pa   
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 v nadaljevanju: ZSPDSLS) in  

- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
Uradni list RS, št. / . 

 

 

VSEBINA IN STRUKTURA PREDLAGANEGA PRORAČUNA 

 

Vsebina in struktura predlaganega proračuna, ki ga predlagamo občinskemu 
svetu, temelji na . členu ZJF. Proračun je sestavljen iz treh delov  

 

- Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun 
finančnihterjatev in naložb ter račun financiranja.  
 

- Posebni del proračuna je prikaz podrobnejšega načrta porabe neposrednih 
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proračunskih uporabnikov  občinske uprave, medobčinskih organov skupne 
medobčinske uprave  Medobčinske notranje revizijske službe in 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva, krajevnih skupnosti ter občinskih 
organov  občinskega sveta, nadzornega odbora in župana po posameznih 
namenih. 

 

- Načrt razvojnih programov, ki je obvezni sestavni del proračuna je prikaz 
načrtovanih sredstev za investicijske odhodke, investicijske transfere ter 
državne pomoči v prihodnjih štirih letih od leta  2019  2022. 

 

Tabelarni prikazi, skladno z zakonskimi določbami ZJF, prikazujejo podatke 
zaključnega računa , ocene realizacije proračuna za leto , predlog 

proračuna za leto . 
 

Predmet sprejemanja je proračun za leto . Splošni del proračuna je 

pripravljen po ekonomski klasifikaciji. Posebni del proračuna po neposrednih 
proračunskih uporabnikih, znotraj tega po področjih proračunske porabe, 
glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih. 
Proračun bomo sprejemali na nivoju štirimestnih kontov. 
 

Darja Vudler, 

                                                                                 županja 
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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 in 

14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415, 

38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15-ZIPRS 1617) in 16. 

člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
54/15) je Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na _______seji, dne 
_____na predlog župan sprejel 
 

ODLOK O PRORAČUNU  
OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2019 

 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2019 določajo proračun, 
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov 
(varianta: podkontov). 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
 

      PRORAČUN 2019 V EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 1.222.480 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 916.245 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      872.629 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 797.204 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 54.225 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 21.200 

706   DRUGI DAVKI 0 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 43.616 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  18.412 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 2.100 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  762 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 22.342 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 47.500 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 
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721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 47.500 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    258.736 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 109.832 

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 148.904 

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 

786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 

787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 1.473.092 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 460.782 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 121.365 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 19.209 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  301.845 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 1.720 

409   REZERVE 16.644 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 398.265 

410   SUBVENCIJE 150 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 219.720 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 22.080 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  156.315 

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 539.045 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 539.045 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 75.000 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 0 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 0 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -250.612 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

75 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (750+751+752) 0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

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

440   DANA POSOJILA 0 

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 

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

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 46.709 



                                                                                                                                  PREDLOG 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 46.709 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 61.097 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  61.097 

  IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = 
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) -265.000 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -14.388 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 250.612 

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 265.000  

 
 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi 
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
 
3.POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 
 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. 
člena ZJF, tudi naslednji prihodki: 
- prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, 
- prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,  
- prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, zaradi odlaganja odpadkov, 
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, 
- drugi prihodki, ki jih občani nakazujejo za investicije določenega namena. 
 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna. 
 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.  
 
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v drugi polovici leta za obdobje januar – junij in konec 
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi 
realizaciji. 
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6. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih 
programov , odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe 
na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2020 50 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 
letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz 
najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči in 
sredstev drugih donatorjev. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 
 

7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. 
 
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt 
razvojnih programov in druge spremembe projektov. 
 
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z 
veljavnim proračunom. Neusklajenost  med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih 
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. 
 
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne 
vrednosti odloča županja. Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni  načrt razvojnih programov in o spremembi 
vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. 
 
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po 
uveljavitvi proračuna. 
 
Neposredni uporabnik usklajuje  spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih 
programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za 
posamezno leto.  
 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

 
1. Proračunski skladi so: podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. 



                                                                                                                                  PREDLOG 

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 1.000,00 eurov. 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske 
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF županja in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 
 
 
2. V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za 
nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Sredstva proračunske 
rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna. 
 
 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA  

 
 

9. člen 
(odpis dolgov) 

 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja v letu 2019 odpiše dolgove, 
ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 100,00 eurov. 
 
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena 
ne všteva. 
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
 

10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 
 
 
Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju za financiranje javne porabe vendar 
največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega 
pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti. 
 
 
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 
namerava za proračun leta 2019 zadolžiti.  
Občina se planira  dolgoročno zadolžiti pri državnem proračunu v višini dodeljenih povratnih sredstev 
iz  23. člena ZFO-1. Obrestna mera kredita je 0,0% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je 
eno leto, ter odplačilna doba devet let z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh 
letnih anuitetah, prva anuiteta zapade v plačilo 15. marca proračunskega leta in druga anuiteta 15. 
septembra proračunskega leta. Krediti, pridobljeni v letu 2019, zapadejo v vračilo leta 2021.  
Za sredstva sofinanciranja investicije  iz proračuna  Evropske unije se občina lahko zadolži največ do 
višine odobrenih sredstev in največ za obdobje  do prejema teh sredstev. 
Občina v letu 2019 ne bo dajala nobenih poroštev  javnim zavodom in javnim podjetjem. 
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

11. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

 



                                                                                                                                  PREDLOG 

V obdobju začasnega financiranja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2020, če bo 
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 
 
 
 
 
 

12. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah. 
 
 
 
 
 
Številka:  
Datum:  

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah  
Županja: Darja Vudler l.r 

 

  

 



I.  SPLOŠNI DEL

PRORAČUN OBČINE OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH ZA 
LETO 2019

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija
2017

Realizacija
2018

Ocena

Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 1.222.480,471.297.189,171.049.663,33 94,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 916.244,97914.023,62892.504,02 100,2

70 DAVČNI PRIHODKI 872.628,97868.227,20836.131,59 100,5
700 Davki na dohodek in dobiček 797.204,00789.748,00747.330,00 100,9

703 Davki na premoženje 54.224,9752.967,5865.591,30 102,4

704 Domači davki na blago in storitve 21.200,0025.158,6523.210,29 84,3

706 Drugi davki in prispevki 0,00352,970,00 0,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 43.616,0045.796,4256.372,43 95,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 18.412,0021.983,4517.037,25 83,8

711 Takse in pristojbine 2.100,002.033,862.324,86 103,3

712 Globe in druge denarne kazni 762,00761,600,00 100,1

714 Drugi nedavčni prihodki 22.342,0021.017,5137.010,32 106,3

72 KAPITALSKI PRIHODKI 47.500,0083.157,9758.958,97 57,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,0083.157,9758.958,97 0,0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 47.500,000,000,00 ---

74 TRANSFERNI PRIHODKI 258.735,50300.007,5898.200,34 86,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 109.831,50121.394,3776.662,06 90,5

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije in iz drugih držav

148.904,00178.613,2121.538,28 83,4

Stran 1 od 5



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija
2017

Realizacija
2018

Ocena

Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.473.092,471.255.002,511.008.557,16 117,4
40 TEKOČI ODHODKI 460.782,09484.215,41358.834,83 95,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 121.364,79122.664,29115.876,75 98,9

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 19.208,5020.332,6918.206,81 94,5

402 Izdatki za blago in storitve 301.844,80337.923,23220.356,31 89,3

403 Plačila domačih obresti 1.720,002.795,203.394,96 61,5

409 Rezerve 16.644,00500,001.000,00 ---

41 TEKOČI TRANSFERI 398.265,49364.796,09365.505,66 109,2
410 Subvencije 150,000,000,00 ---

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 219.720,00198.144,63188.898,63 110,9

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.080,0021.755,6521.440,15 101,5

413 Drugi tekoči domači transferi 156.315,49144.895,81155.166,88 107,9

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 539.044,89372.540,44258.455,68 144,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 539.044,89372.540,44258.455,68 144,7

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 75.000,0033.450,5725.760,99 224,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki
75.000,0025.000,0015.000,00 300,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0,008.450,5710.760,99 0,0

Stran 2 od 5



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija
2017

Realizacija
2018

Ocena

Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
     (I. - II.)
     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

42.186,66 -250.612,0041.106,17 ---

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

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

43.239,09 -250.542,0044.279,05 ---

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)

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

65.012,12 57.197,39168.163,53 88,0

Stran 3 od 5



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Realizacija
2017

Realizacija
2018

Ocena

Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

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

0,000,000,00 ---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,000,000,00 ---

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ---

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

0,00 0,000,00 ---

Stran 4 od 5



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

C. RAČUN FINANCIRANJA

Realizacija
2017

Realizacija
2018

Ocena

Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 46.709,000,0042.638,00 ---
50 ZADOLŽEVANJE 46.709,000,0042.638,00 ---
500 Domače zadolževanje 46.709,000,0042.638,00 ---

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 61.097,0058.195,9849.857,38 105,0
55 ODPLAČILA DOLGA 61.097,0058.195,9849.857,38 105,0
550 Odplačila domačega dolga 61.097,0058.195,9849.857,38 105,0

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

-16.009,32 -265.000,0033.886,79 ---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -58.195,98 -14.388,00-7.219,38 24,7

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -42.186,66 250.612,00-41.106,17 ---

265.000,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA 262.605,64228.718,85

Stran 5 od 5



II. POSEBNI DEL

PRORAČUN OBČINE  SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2019

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - OBČINSKI SVET
Realizacija

2017
Realizacija

2018
Ocena

Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

1000 OBČINSKI SVET 35.627,5548.832,7137.145,80 73,0

10.283,0001 POLITIČNI SISTEM 23.356,0110.142,21 44,0
10.283,000101 Politični sistem 23.356,0110.142,21 44,0

9.980,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 14.351,926.109,66 69,5
100,001001004 Financiranje političnih strank 100,00100,00 100,0

100,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00100,00 100,0

6.080,001001008 Stroški delovanja občinskega sveta 10.556,333.207,58 57,6
6.080,004029 Drugi operativni odhodki 9.261,243.207,58 65,7

0,004202 Nakup opreme 1.295,090,00 0,0

1.800,001001009 Stroški delovanja odborov in komisij 1.817,58954,04 99,0
1.800,004029 Drugi operativni odhodki 1.817,58954,04 99,0

2.000,001001010 Stroški delovanja vaških odborov 1.878,011.848,04 106,5
2.000,004021 Posebni material in storitve 1.878,011.848,04 106,5

303,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 9.004,094.032,55 3,4
77,001001002 Nadomestila za občinske volitve 8.177,864.032,55 0,9

77,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 515,35382,79 14,9
0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 601,8020,20 0,0
0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 84,00110,25 0,0
0,004029 Drugi operativni odhodki 6.976,713.519,31 0,0

226,001001007 Delna povrnitev str.volilne kampanje 826,230,00 27,4
226,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 826,230,00 27,4

16.543,8004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

17.018,1314.593,03 97,2

16.543,800403 Druge skupne administrativne službe 17.018,1314.593,03 97,2

2.889,9904039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.889,681.751,96 100,0
300,001004001 Uradne objave občine 300,000,00 100,0

300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,000,00 100,0

2.589,991004006 Spletna stran občine, mediji -  informiranje javnosti 2.589,681.751,96 100,0
2.589,994020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.589,681.751,96 100,0

11.510,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.410,3711.221,84 110,6
2.810,001004002 Stroški ob posebnih priložnostih 2.751,982.803,89 102,1

2.810,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.751,982.803,89 102,1

4.100,001004003 Stroški promoviranja občine 3.535,203.023,99 116,0
3.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.535,202.836,00 101,8

500,004029 Drugi operativni odhodki 0,00187,99 ---

4.200,001004004 Prireditve ob občinskem prazniku 3.563,535.001,08 117,9
4.100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.479,545.001,08 117,8

100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 83,990,00 119,1

Stran 1 od 18



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - OBČINSKI SVET
Realizacija

2017
Realizacija

2018
Ocena

Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

400,001004011 Stroški reprezentance 559,66392,88 71,5
400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 559,66392,88 71,5

2.143,8104039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.718,081.619,23 57,7
2.143,811004005 Upravljane premoženja 3.718,081.619,23 57,7

2.143,814029 Drugi operativni odhodki 3.718,081.619,23 57,7

3.163,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

3.019,507.509,10 104,8

3.163,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 3.019,507.509,10 104,8

3.163,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 3.019,507.509,10 104,8
3.163,001016003 Planski akti in geodetske storitve 3.019,507.509,10 104,8

3.163,004021 Posebni material in storitve 3.019,507.509,10 104,8

5.637,7518 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE

5.439,074.901,46 103,7

5.637,751803 Programi v kulturi 5.439,074.901,46 103,7

5.637,7518039004 Mediji in avdiovizualna kultura 5.439,074.901,46 103,7
5.637,751018001 Tiskanje občinskih novic 5.439,074.901,46 103,7

4.177,754020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.009,593.891,77 104,2
200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 182,59189,33 109,5

1.260,004029 Drugi operativni odhodki 1.246,89820,36 101,1

Stran 2 od 18



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000 - NADZORNI ODBOR
Realizacija

2017
Realizacija

2018
Ocena

Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

2000 NADZORNI ODBOR 3.800,004.191,251.893,83 90,7

3.800,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA

4.191,251.893,83 90,7

3.800,000203 Fiskalni nadzor 4.191,251.893,83 90,7

3.800,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.191,251.893,83 90,7
2.800,002001001 Nadomestila članom nadzornega odbora 4.191,251.222,83 66,8

2.800,004029 Drugi operativni odhodki 4.191,251.222,83 66,8

1.000,002002002 Notranja revizija 0,00671,00 ---
1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00671,00 ---

Stran 3 od 18



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000 - ŽUPAN
Realizacija

2017
Realizacija

2018
Ocena

Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

3000 ŽUPAN 47.797,0043.222,8341.507,06 110,6

47.797,0001 POLITIČNI SISTEM 43.222,8341.507,06 110,6
47.797,000101 Politični sistem 43.222,8341.507,06 110,6

47.797,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 43.222,8341.507,06 110,6
39.778,003001001 Plače, drugi izdatki in prispevki - župan 39.155,1637.536,98 101,6

32.200,004000 Plače in dodatki 32.086,4830.592,38 100,4
887,004001 Regres za letni dopust 842,79600,00 105,3

1.084,004002 Povračila in nadomestila 900,26956,98 120,4
2.850,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.603,012.707,37 109,5
2.287,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.274,912.168,98 100,5

97,004012 Prispevek za zaposlovanje 96,2391,78 100,8
33,004013 Prispevek za starševsko varstvo 32,0430,58 103,0

340,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU

319,4496,36 106,4

0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00292,55 ---

450,003001002 Stroški reprezentance 604,23422,90 74,5
450,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 604,23422,90 74,5

4.358,003001004 Materialni stroški delovanja župan-a/-nje 3.156,063.467,30 138,1
240,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 236,670,00 101,4
534,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 533,74510,98 100,1

3.174,004024 Izdatki za službena potovanja 1.981,702.154,12 160,2
50,004025 Tekoče vzdrževanje 39,000,00 128,2

360,004029 Drugi operativni odhodki 335,00443,70 107,5
0,004202 Nakup opreme 29,95358,50 0,0

441,003001006 Informiranje javnosti 307,3879,88 143,5
276,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 195,200,00 141,4
165,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 112,1879,88 147,1

2.770,003001007 Stroški plač podžupanov 0,000,00 ---
2.770,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---
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4000 OBČINSKA UPRAVA 1.240.633,821.011.917,18814.707,91 122,6

1.284,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA

63,6863,05 ---

1.284,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 63,6863,05 ---

1.284,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 63,6863,05 ---
84,004002001 Plačila stroškov plačilnega prom. in bančnih storitev 63,6863,05 131,9

84,004029 Drugi operativni odhodki 63,6863,05 131,9

1.200,004002005 Izdelava elaborata o oblikovanju cen odvajanja in 
čiščenja

0,000,00 ---

1.200,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 ---

9.938,6304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

10.029,5827.171,02 99,1

0,000401 Kadrovska uprava 0,00256,02 ---

0,0004019001 Vodenje kadrovskih zadev 0,00256,02 ---
0,004004002 Nagrade za obvezno prakso 0,00256,02 ---

0,004119 Drugi transferi posameznikom 0,00256,02 ---

9.938,630403 Druge skupne administrativne službe 10.029,5826.915,00 99,1

1.650,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.663,901.436,35 99,2
1.650,004004009 Obdaritev otrok 1.663,901.436,35 99,2

250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---
1.400,004021 Posebni material in storitve 1.413,901.186,35 99,0

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00250,00 0,0

8.288,6304039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 8.365,6825.478,65 99,1
0,004004004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 0,00180,16 ---

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00180,16 ---

8.288,634004005 Vzdrževanje in materialni stroški dvorane 7.295,107.336,60 113,6
1.798,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.163,342.057,78 154,6

150,004021 Posebni material in storitve 42,20260,63 355,5
4.570,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.422,042.552,80 103,4
1.070,634025 Tekoče vzdrževanje 1.070,462.283,23 100,0

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,00182,16 ---
700,004202 Nakup opreme 597,060,00 117,2

0,004004010 Ureditev stanovanj nad večnamensko dvorano 1.070,5817.911,89 0,0
0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,0051,72 ---
0,004029 Drugi operativni odhodki 0,00305,00 ---
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.070,5817.555,17 0,0

0,004004011 Ureditev okolice večnamenske dvorane 0,0050,00 ---
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0050,00 ---

169.878,0306 LOKALNA SAMOUPRAVA 137.351,54170.036,21 123,7
22.405,990601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 

koordinacija vladne in lokalne ravni
7.120,5138.174,44 314,7

1.169,9906019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne 
samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in 
službam

1.169,871.079,88 100,0

1.169,994006007 Delovanje ZRS Bistra Ptuj 1.169,871.079,88 100,0
1.169,994133 Tekoči transferi v javne zavode 1.169,871.079,88 100,0
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200,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 171,60174,00 116,6
200,004006009 Združenje lokalnih skupnosti 171,60174,00 116,6

200,004029 Drugi operativni odhodki 171,60174,00 116,6

21.036,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 5.779,0436.920,56 364,0
1.442,004006010 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.651,931.482,82 87,3

1.442,004029 Drugi operativni odhodki 1.651,931.482,82 87,3

0,004006012 Regionalna destinacijska organizacija (RDO) 121,24666,82 0,0
0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 121,24666,82 0,0

19.594,004006014 Priprava regionalnih in drugih programov in projektov 4.005,8734.770,92 489,1
19.594,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
4.005,8734.770,92 489,1

43.704,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin

32.113,0738.956,31 136,1

43.704,0006029002 Delovanje zvez občin 32.113,0738.956,31 136,1
43.704,004006006 Delovanje zvez občin 32.113,0738.956,31 136,1

43.704,004130 Tekoči transferi občinam 32.113,0738.956,31 136,1

103.768,040603 Dejavnost občinske uprave 98.117,9692.905,46 105,8

82.220,7906039001 Administracija občinske uprave 78.354,0874.256,15 104,9
66.363,794006001 Plače, drugi izdatki in prispevki - javni uslužbenci 62.900,9961.024,26 105,5

50.650,004000 Plače in dodatki 47.281,2448.078,76 107,1
2.000,004001 Regres za letni dopust 2.528,372.049,67 79,1
4.188,794002 Povračila in nadomestila 2.484,862.524,62 168,6

100,004004 Sredstva za nadurno delo 97,520,00 102,5
4.700,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.193,004.254,97 112,1
3.790,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.359,123.408,71 112,8

116,004012 Prispevek za zaposlovanje 103,95103,35 111,6
54,004013 Prispevek za starševsko varstvo 47,4048,05 113,9

765,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU

672,55255,62 113,8

0,004024 Izdatki za službena potovanja 2.132,98300,51 0,0

15.857,004006004 Materialni stroški delovanja občinske uprave 15.453,0913.231,89 102,6
5.460,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.226,067.940,27 66,4
2.210,004021 Posebni material in storitve 1.791,52204,72 123,4
3.600,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.520,413.518,61 102,3
3.187,004024 Izdatki za službena potovanja 0,001.311,84 ---
1.400,004029 Drugi operativni odhodki 1.915,10256,45 73,1

21.547,2506039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim 
za delovanje občinske uprave

19.763,8818.649,31 109,0

10.758,254004015 Računalniška obdelava in informatika 10.719,8210.629,23 100,4
2.997,624020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.959,122.998,94 101,3
4.095,534025 Tekoče vzdrževanje 4.095,334.827,80 100,0
1.348,104026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.348,101.244,40 100,0
2.317,004202 Nakup opreme 2.317,271.558,09 100,0

10.789,004006005 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme 9.044,068.020,08 119,3
800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 653,04626,59 122,5

6.035,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.633,214.410,13 107,1
828,004025 Tekoče vzdrževanje 826,851.305,99 100,1

3.126,004202 Nakup opreme 1.930,961.677,37 161,9
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83.293,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH

33.043,0020.543,00 252,1

83.293,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 33.043,0020.543,00 252,1

83.293,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 33.043,0020.543,00 252,1
79.218,004007001 Sredstva za dejavnost PGD 31.718,0019.218,00 249,8

4.218,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki

6.718,004.218,00 62,8

75.000,004315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki

25.000,0015.000,00 300,0

1.325,004007002 Sredstva za dejavnost OGZ 1.325,001.325,00 100,0
1.325,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 

proračunski uporabniki
1.325,001.325,00 100,0

250,004007003 Sredstva za delovanje civilne zaščite 0,000,00 ---
250,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 ---

2.500,004007004 Razvoj varnostnih in obrambnih rešitev za zaščito in 
izobraževanje

0,000,00 ---

1.000,004000 Plače in dodatki 0,000,00 ---
500,004024 Izdatki za službena potovanja 0,000,00 ---

1.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---

44.094,8911 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.934,36340,00 ---
43.134,891102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1.460,15340,00 ---

43.134,8911029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.460,15340,00 ---
1.500,004011003 Izobraževanje na temo kmetijstva 1.460,15340,00 102,7

1.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.460,15340,00 102,7

41.221,374011006 CLLD Projekti (Las)- Večgeneracijski center 0,000,00 ---
5.200,004202 Nakup opreme 0,000,00 ---

36.021,374204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---

413,524011007 CLLD Projekti (Las) Šolski čebelnjak 0,000,00 ---
413,524202 Nakup opreme 0,000,00 ---

720,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 474,210,00 151,8

720,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 474,210,00 151,8
720,004011005 Skrb za zapuščene in zavržene živali 474,210,00 151,8

520,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 439,200,00 118,4
200,004029 Drugi operativni odhodki 35,010,00 571,3

240,001104 Gozdarstvo 0,000,00 ---

240,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 0,000,00 ---
240,004011002 Vzdrževanje gozdnih cest 0,000,00 ---

240,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 ---

144.754,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

88.775,8440.468,94 163,1

144.754,001302 Cestni promet in infrastruktura 88.775,8440.468,94 163,1

83.239,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 74.368,8928.795,07 111,9
0,004013016 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 48.462,390,00 0,0

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 47.882,000,00 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
580,390,00 0,0
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0,004013024 Modernizacija dela odseka JP561-041 Oplot 0,0026.638,60 ---
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0026.195,98 ---
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
0,00442,62 ---

0,004013029 Izgradnja pločnika v naselju Vitomarci - center 6.113,792.156,47 0,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.113,790,00 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
0,002.156,47 ---

17.139,004013030 Izgradnja kolesarske poti meja Čagona-Drbetinci-
Vitomarci-meja Trnovska vas

0,000,00 ---

17.139,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring

0,000,00 ---

66.100,004013031 Rekonstrukcija Drbetinci LCc203371,JP561151 in 
561281

19.792,710,00 334,0

60.500,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.792,710,00 305,7
5.600,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
0,000,00 ---

0,0013029003 Urejanje cestnega prometa 0,003.611,06 ---
0,004013015 Investicijsko vzdrž. parkirišč, avtob.postaj 0,003.611,06 ---

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,003.611,06 ---

61.515,0013029004 Cestna razsvetljava 14.406,958.062,81 427,0
0,004013023 Ureditev javne razsvetljave v delu naselja vitomarci do 

h.št. 36
0,005.469,01 ---

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,005.469,01 ---

61.515,004013026 Ureditev javne razsvetljave v naselju Drbetinci 0,001.386,00 ---
60.915,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---

600,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring

0,001.386,00 ---

0,004013028 Rekonstrukcija javne razsvetljave v naselju Vitomarci- 
center

14.406,951.207,80 0,0

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.406,950,00 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
0,001.207,80 ---

64.332,7714 GOSPODARSTVO 180.706,45133.179,96 35,6
64.332,771403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 180.706,45133.179,96 35,6

64.332,7714039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 180.706,45133.179,96 35,6
1.926,004014003 Hrgova domačija 1.961,261.500,59 98,2

300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.341,090,00 22,4
1.000,004021 Posebni material in storitve 0,001.262,55 ---

456,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 450,17142,04 101,3
170,004025 Tekoče vzdrževanje 170,0096,00 100,0
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2.026,004014004 Interreg Slovenija - Hrvaška "DETOX" 51.619,06107.889,29 3,9
2.026,004000 Plače in dodatki 4.581,315.303,33 44,2

0,004002 Povračila in nadomestila 446,25454,90 0,0
0,004004 Sredstva za nadurno delo 38,0626,58 0,0
0,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 408,78471,69 0,0
0,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 327,50377,89 0,0
0,004012 Prispevek za zaposlovanje 13,8815,97 0,0
0,004013 Prispevek za starševsko varstvo 4,635,34 0,0
0,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU
103,1436,16 0,0

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.269,252.846,20 0,0
0,004021 Posebni material in storitve 2.580,203.983,24 0,0
0,004024 Izdatki za službena potovanja 1.258,77619,25 0,0
0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,003.623,40 ---
0,004029 Drugi operativni odhodki 15.136,3719.075,08 0,0
0,004202 Nakup opreme 5.450,9214.960,69 0,0
0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00139,08 ---
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0055.950,49 ---

6.806,774014005 Interreg Slovenija - Madžarska "ESCAPE" 124.137,7320.801,68 5,5
49,004000 Plače in dodatki 7.651,492.527,48 0,6
0,004002 Povračila in nadomestila 744,60266,25 0,0
0,004004 Sredstva za nadurno delo 38,0626,57 0,0
0,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 680,55226,04 0,0
0,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 545,21181,08 0,0
0,004012 Prispevek za zaposlovanje 23,067,66 0,0
0,004013 Prispevek za starševsko varstvo 7,662,56 0,0
0,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU
187,9920,05 0,0

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.554,0550,95 0,0
0,004021 Posebni material in storitve 1.134,600,00 0,0

735,774024 Izdatki za službena potovanja 2.885,3641,57 25,5
6.022,004029 Drugi operativni odhodki 30.965,323.551,42 19,5

0,004202 Nakup opreme 13.908,889.300,05 0,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.810,904.600,00 0,0

3.074,004014008 Delovanje TIC 2.988,402.988,40 102,9
574,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 488,40488,40 117,5

2.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,002.500,00 100,0

50.000,004014011 Evropski spomini - WALLS 0,000,00 ---
3.000,004000 Plače in dodatki 0,000,00 ---

47.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---

500,004014012 CLLD Projekti (Las) -NOVI 0,000,00 ---
500,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---

60.619,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE

29.280,1511.724,28 207,0

1.830,001501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 0,000,00 ---

1.830,0015019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje 
politike

0,000,00 ---

1.830,004012002 Energetski managment 0,000,00 ---
1.830,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---

57.789,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 29.280,157.861,92 197,4

57.789,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 29.280,157.861,92 197,4
2.400,004015007 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 2.400,002.400,00 100,0

2.400,004119 Drugi transferi posameznikom 2.400,002.400,00 100,0
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0,004015009 Izgradnja kanalizacije v naselju Drbetinci 1.534,504.485,63 0,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.534,500,00 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
0,004.485,63 ---

389,004015010 Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci- center 25.345,65976,29 1,5
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 23.956,230,00 0,0

389,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring

1.389,42976,29 28,0

55.000,004015011 Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci Rola - 
Občina z prečrpališčem

0,000,00 ---

53.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---
2.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
0,000,00 ---

1.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 0,003.862,36 ---

1.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0,003.862,36 ---
1.000,004015006 Čiščenje vodotokov 0,003.862,36 ---

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,003.862,36 ---

227.255,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

162.592,1854.010,35 139,8

1.006,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.005,891.005,89 100,0

1.006,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 1.005,891.005,89 100,0
1.006,004016005 Storitve za nadomestilo stavbnih zemljišč 1.005,891.005,89 100,0

1.006,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.005,891.005,89 100,0

225.249,001603 Komunalna dejavnost 161.586,2946.723,46 139,4

224.949,0016039001 Oskrba z vodo 161.293,3346.723,46 139,5
175.376,004016017 Vodovod Drbetinci - navezava na nov vodovodni 

cevovod
95.240,705.445,00 184,1

171.731,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 93.634,450,00 183,4
3.645,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
1.606,255.445,00 226,9

0,004016018 Izgradnja vodovoda  v delu  naselja Vitomarci do h.št. 
36

0,0040.485,46 ---

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0035.507,47 ---
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
0,004.977,99 ---

0,004016019 Vodovod Vitomarci center- navezava na nov vodovodni 
cevovod

32.675,86793,00 0,0

0,004021 Posebni material in storitve 6.810,720,00 0,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.865,140,00 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
0,00793,00 ---

0,004016022 Zamenjava cevovoda na delu odseka JP561-261 Polena-
Lovski dom

33.376,770,00 0,0

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.891,260,00 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
485,510,00 0,0

49.573,004016023 Rekonstrukcija vodovoda Ostragovo 0,000,00 ---
48.223,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---

1.350,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring

0,000,00 ---

Stran 10 od 18



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Realizacija

2017
Realizacija

2018
Ocena

Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

300,0016039004 Praznično urejanje naselij 292,960,00 102,4
300,004016021 Novoletna okrasitev 292,960,00 102,4

300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 292,960,00 102,4

1.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

0,006.281,00 ---

1.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 0,001.324,00 ---
1.000,004013020 Ureditev lastništva LC in JP 0,001.324,00 ---

1.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
0,001.324,00 ---

0,0016069002 Nakup zemljišč 0,004.957,00 ---
0,004016004 Nakup zemljišč 0,004.957,00 ---

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,004.957,00 ---

52.100,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 11.881,3914.652,25 438,5
40.000,001702 Primarno zdravstvo 0,000,00 ---

40.000,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0,000,00 ---
40.000,004017011 Zdravstvena ambulanta v poslovni stavbi 0,000,00 ---

35.000,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,000,00 ---
5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring
0,000,00 ---

12.100,001707 Drugi programi na področju zdravstva 11.881,3914.652,25 101,8

10.700,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 10.606,0111.823,04 100,9
10.700,004017006 Zdravstveno zavarov. oseb iz 15. čl. Zakona o 

zdravstvenem vars.
10.606,0111.823,04 100,9

10.700,004131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 10.606,0111.823,04 100,9

1.400,0017079002 Mrliško ogledna služba 1.275,382.829,21 109,8
1.400,004017001 Financiranje mrliško ogledne službe 1.275,382.829,21 109,8

1.100,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.010,832.438,47 108,8
300,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 

proračunski uporabniki
264,55390,74 113,4

31.617,5018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE

34.148,8330.054,89 92,6

16.617,501803 Programi v kulturi 19.675,3415.211,69 84,5

12.950,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 15.097,8912.081,02 85,8
12.950,004018004 Sofinanciranje delovanja knjižnice 15.097,8912.081,02 85,8

12.950,004133 Tekoči transferi v javne zavode 12.383,4912.081,02 104,6
0,004201 Nakup prevoznih sredstev 2.714,400,00 0,0

3.667,5018039003 Ljubiteljska kultura 4.577,453.130,67 80,1
667,504018002 Kulturne dejavnosti 1.578,50130,80 42,3

200,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 183,000,00 109,3
467,504132 Tekoči transferi v javne sklade 405,50130,80 115,3

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 990,000,00 0,0

3.000,004018009 Sofinanciranje kulturnih dejavnosti - razpis 2.998,952.999,87 100,0
3.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.998,952.999,87 100,0
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11.000,001804 Podpora posebnim skupinam 10.914,5610.863,32 100,8

11.000,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 10.914,5610.863,32 100,8
8.000,004018010 Sofinanciranje ostalih dejavnosti - razpis 7.999,957.999,99 100,0

8.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.999,957.999,99 100,0

3.000,004018012 Posebni projekti društev - razpis 2.914,612.863,33 102,9
3.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.914,612.863,33 102,9

4.000,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.558,933.979,88 112,4

4.000,0018059001 Programi športa 3.558,933.979,88 112,4
4.000,004018011 Sofinanciranje športnih dejavnosti - razpis 3.558,933.979,88 112,4

4.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.558,933.979,88 112,4

275.302,0019 IZOBRAŽEVANJE 269.624,82251.684,89 102,1
200.189,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 184.398,11171.281,29 108,6

200.189,0019029001 Vrtci 184.398,11171.281,29 108,6
161.700,004019001 Sofinanciranje cene za oskrbo otrok v vrtcu Sv. Andraž 150.563,65125.636,39 107,4

113.000,004119 Drugi transferi posameznikom 101.794,5877.564,48 111,0
48.700,004133 Tekoči transferi v javne zavode 48.769,0748.071,91 99,9

27.400,004019002 Sofinanciranje cene za oskrbo otrok v vrtcih izven občine 24.424,3638.423,63 112,2
17.400,004119 Drugi transferi posameznikom 15.495,1123.657,14 112,3
10.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 8.929,2514.766,49 112,0

11.089,004019003 Mat.str.in vzdrževanje opreme v vrtcu Sveti Andraž 9.410,107.221,27 117,8
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0025,93 ---

690,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 ---
9.375,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.200,005.195,34 114,3

988,004025 Tekoče vzdrževanje 710,00700,00 139,2
36,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---
0,004202 Nakup opreme 500,101.300,00 0,0

37.263,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 48.953,3643.989,75 76,1

36.243,0019039001 Osnovno šolstvo 47.933,9943.385,46 75,6
33.203,004019008 Materialni stroški za osnovno šolo Vitomarci 37.827,7728.136,11 87,8

600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 660,59564,97 90,8
15.625,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19.411,9414.794,34 80,5

3.478,004025 Tekoče vzdrževanje 2.407,662.410,70 144,5
13.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 13.319,7710.366,10 101,4

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.027,810,00 0,0

1.640,004019012 Investicija in investicijsko vzdrževanje osnovne šole 
Vitomarci

1.387,262.263,24 118,2

400,004021 Posebni material in storitve 164,761.520,60 242,8
1.240,004025 Tekoče vzdrževanje 712,58742,64 174,0

0,004202 Nakup opreme 509,920,00 0,0

100,004019016 Materialni stroški drugih osnovnih šol 0,000,00 ---
100,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,000,00 ---

1.300,004019018 Materialni stroški OŠ Cerkvenjak (predmetna stopnja) 2.296,202.225,12 56,6
1.300,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.296,202.225,12 56,6

0,004019021 Sofinanciranje izgradnje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj 6.422,7610.760,99 0,0
0,004320 Investicijski transferi občinam 6.422,7610.760,99 0,0
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1.020,0019039002 Glasbeno šolstvo 1.019,37604,29 100,1
1.020,004019007 Sofinanciranje glasbene šole 1.019,37604,29 100,1

1.020,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.019,37604,29 100,1

37.850,001906 Pomoči šolajočim 36.273,3536.413,85 104,4

37.850,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 36.273,3536.413,85 104,4
26.000,004019004 Regresiranje šolskih prevozov 25.683,3725.951,77 101,2

26.000,004119 Drugi transferi posameznikom 25.683,3725.951,77 101,2

5.000,004019006 Nadstandard  - osnovna šola Vitomarci 3.974,595.505,89 125,8
5.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 3.974,595.505,89 125,8

6.100,004019015 Regresiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami 5.865,394.856,19 104,0
6.100,004119 Drugi transferi posameznikom 5.865,394.856,19 104,0

750,004019020 Finančne spodbude za študente 750,00100,00 100,0
750,004119 Drugi transferi posameznikom 750,00100,00 100,0

56.461,0020 SOCIALNO VARSTVO 48.059,3955.377,11 117,5
3.911,002002 Varstvo otrok in družine 3.470,003.067,00 112,7

3.911,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 3.470,003.067,00 112,7
3.000,004020001 Pomoč staršem ob rojstvu otroka 3.000,002.550,00 100,0

3.000,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 3.000,002.550,00 100,0

761,004020010 Sofinanciranje CSD - varna hiša 470,00517,00 161,9
761,004133 Tekoči transferi v javne zavode 470,00517,00 161,9

150,004020016 Sofinanciranje pisarne brezplačne pravne pomoči 0,000,00 ---
150,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,000,00 ---

52.550,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 44.589,3952.310,11 117,9

100,0020049001 Centri za socialno delo 0,000,00 ---
100,004020006 Sofinanc. dejavnosti   CSD - pomoč na domu 0,000,00 ---

100,004119 Drugi transferi posameznikom 0,000,00 ---

44.200,0020049002 Socialno varstvo invalidov 39.986,2546.722,10 110,5
100,004020009 Financiranje družinskega pomočnika 0,000,00 ---

100,004119 Drugi transferi posameznikom 0,000,00 ---

44.100,004020012 Stroški storitev v zavodih za odrasle 39.986,2546.722,10 110,3
44.100,004119 Drugi transferi posameznikom 39.986,2546.722,10 110,3

3.300,0020049003 Socialno varstvo starih 2.813,232.327,11 117,3
3.300,004020013 Socialno varstvo starejših 2.813,232.327,11 117,3

3.300,004119 Drugi transferi posameznikom 2.813,232.327,11 117,3

4.720,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.560,333.031,32 302,5
2.270,004020003 Drugi družinski prejemki 1.218,63917,50 186,3

1.020,004119 Drugi transferi posameznikom 15,00400,00 ---
1.250,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.203,63517,50 103,9

1.000,004020004 Pogrebni stroški 0,00889,76 ---
1.000,004119 Drugi transferi posameznikom 0,00889,76 ---

1.450,004020015 Subvencioniranje najemnin 341,701.224,06 424,4
1.450,004119 Drugi transferi posameznikom 341,701.224,06 424,4
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230,0020049005 Socialno varstvo zasvojenih 229,58229,58 100,2
230,004020014 Sofinanciranje programa za odvisnike od nedovoljenih 

drog
229,58229,58 100,2

230,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 229,58229,58 100,2

1.870,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.918,583.394,96 64,1
1.870,002201 Servisiranje javnega dolga 2.918,583.394,96 64,1

1.870,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna - domače zadolževanje

2.918,583.394,96 64,1

60,004022001 Odplačilo dolgoročnega kredita - Vodovod 2005 58,4380,81 102,7
60,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 58,4380,81 102,7

60,004022002 Odplačilo dolgoročnih kreditov za - OŠ 1.216,171.548,95 4,9
60,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 1.216,171.548,95 4,9

1.750,004022004 Odplačilo dolg. kredita - večnamenska dvorana 1.643,981.765,20 106,5
150,004029 Drugi operativni odhodki 123,380,00 121,6

1.600,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 1.520,601.765,20 105,2

17.834,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI

1.507,392.007,00 ---

2.190,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč

1.507,392.007,00 145,3

1.000,0023029001 Rezerva občine 500,001.000,00 200,0
1.000,004023003 Proračunska rezerva 500,001.000,00 200,0

1.000,004091 Proračunska rezerva 500,001.000,00 200,0

1.190,0023029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.007,391.007,00 118,1
1.190,004023002 Zaščita pred naravnimi nesrečami 1.007,391.007,00 118,1

1.190,004021 Posebni material in storitve 1.007,391.007,00 118,1

15.644,002303 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 ---

15.644,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 ---
15.644,004023001 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 ---

15.644,004090 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 ---
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5000 REŽIJSKI OBRAT 145.234,10146.838,54113.302,56 98,9

1.471,6402 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA

1.471,641.349,60 100,0

1.471,640202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.471,641.349,60 100,0

1.471,6402029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.471,641.349,60 100,0
1.471,645002001 Nadomestila za pobiranje občinskih dajatev 1.471,641.349,60 100,0

1.471,644021 Posebni material in storitve 1.471,641.349,60 100,0

19.921,9606 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.961,6719.215,80 105,1
19.921,960603 Dejavnost občinske uprave 18.961,6719.215,80 105,1

15.675,0006039001 Administracija občinske uprave 14.886,1812.718,11 105,3
14.863,005006001 Stroški dela za režijski obrat 14.075,1111.873,69 105,6

10.850,004000 Plače in dodatki 10.075,658.230,95 107,7
1.050,004001 Regres za letni dopust 1.050,00833,33 100,0

855,004002 Povračila in nadomestila 864,76810,01 98,9
0,004004 Sredstva za nadurno delo 0,0047,54 ---
0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 0,00398,40 ---

970,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 986,51797,04 98,3
780,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 766,74614,45 101,7

7,004012 Prispevek za zaposlovanje 1,537,74 457,5
11,004013 Prispevek za starševsko varstvo 10,488,53 105,0

340,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU

319,4482,86 106,4

0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,0042,84 ---

812,005006002 Materialni stroški za delo režijskega obrata 811,07844,42 100,1
812,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 811,07833,22 100,1

0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,0011,20 ---

4.246,9606039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim 
za delovanje občinske uprave

4.075,496.497,69 104,2

1.760,005006003 Vzdrževanje opreme in zgradb režijskega obrata 1.629,573.482,98 108,0
1.200,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 ---

560,004025 Tekoče vzdrževanje 178,43330,65 313,9
0,004202 Nakup opreme 1.451,143.152,33 0,0

2.486,965006004 Vzdrževanje službenega vozila - kombi 2.445,923.014,71 101,7
2.486,964023 Prevozni stroški in storitve 2.445,923.014,71 101,7

13.338,5010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.042,9514.626,27 102,3
13.338,501003 Aktivna politika zaposlovanja 13.042,9514.626,27 102,3

13.338,5010039001 Povečanje zaposljivosti 13.042,9514.626,27 102,3
13.338,505010001 Stroški dela programov javnih del 13.042,9514.626,27 102,3

9.315,004000 Plače in dodatki 9.045,0510.037,99 103,0
1.050,004001 Regres za letni dopust 1.050,00965,13 100,0
1.060,004002 Povračila in nadomestila 857,541.145,88 123,6
1.000,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.153,961.252,32 86,7

810,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 836,51914,83 96,8
6,504012 Prispevek za zaposlovanje 6,337,12 102,7

12,004013 Prispevek za starševsko varstvo 10,4711,71 114,6
85,004021 Posebni material in storitve 83,09150,60 102,3
0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00140,69 ---
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Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

89.170,6713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

86.889,3359.067,43 102,6

89.170,671302 Cestni promet in infrastruktura 86.889,3359.067,43 102,6

81.257,6913029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 79.869,0850.559,43 101,7
26.046,535013001 Vzdrževanje lokalnih cest 19.957,759.408,31 130,5

1.221,054020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.128,05888,23 108,2
0,004021 Posebni material in storitve 0,0010,03 ---

24.825,484025 Tekoče vzdrževanje 18.829,708.510,05 131,8

19.383,165013002 Vzdrževanje javnih poti 19.382,354.135,57 100,0
19.383,164025 Tekoče vzdrževanje 19.382,354.135,57 100,0

26.328,005013006 Zimsko vzdrž. obč. cest 31.790,3524.576,19 82,8
25.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.255,612.814,53 248,6

228,004023 Prevozni stroški in storitve 227,190,00 100,4
600,004025 Tekoče vzdrževanje 21.307,5521.761,66 2,8

2.000,005013007 Nepredvideni dogodki 0,002.148,68 ---
2.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,002.148,68 ---

7.500,005013008 Vzdrževanje nekategoriziranih cest 8.738,6310.290,68 85,8
7.500,004025 Tekoče vzdrževanje 8.738,631.721,30 85,8

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,008.569,38 ---

1.483,1913029003 Urejanje cestnega prometa 1.317,274.406,03 112,6
1.283,195013003 Vzdrževanje prometne signalizacije in avt.postaj 1.282,493.963,21 100,1

1.283,194025 Tekoče vzdrževanje 1.282,493.963,21 100,1

200,005013009 Vzdrževanje parkirišč 34,78442,82 575,0
200,004025 Tekoče vzdrževanje 34,78442,82 575,0

6.429,7913029004 Cestna razsvetljava 5.702,984.101,97 112,7
6.429,795013004 Vzdrževanje javne razsvetljave 5.702,984.101,97 112,7

4.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.773,192.935,61 119,3
1.929,794025 Tekoče vzdrževanje 1.929,791.166,36 100,0

800,0014 GOSPODARSTVO 502,230,00 159,3
800,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 502,230,00 159,3

800,0014039001 Promocija občine 502,230,00 159,3
800,005014001 Vzdrževanje simbolov občine 502,230,00 159,3

800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 502,230,00 159,3

6.127,1815 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE

5.929,546.426,07 103,3

6.127,181502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.929,546.426,07 103,3

623,3615029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 582,03718,87 107,1
623,365015001 Sanacija odpadkov 582,03718,87 107,1

234,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 234,00148,09 100,0
89,364021 Posebni material in storitve 89,3689,36 100,0

300,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 258,67481,42 116,0

5.503,8215029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.347,515.707,20 102,9
4.829,105015003 Stroški čistilne naprave 4.672,795.145,38 103,4

1.046,004021 Posebni material in storitve 890,241.299,67 117,5
1.836,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.835,452.816,35 100,0
1.947,104025 Tekoče vzdrževanje 1.947,101.029,36 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5000 - REŽIJSKI OBRAT
Realizacija

2017
Realizacija

2018
Ocena

Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

674,725015004 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 674,72561,82 100,0
674,724022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 674,72561,82 100,0

14.404,1516 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

20.041,1812.617,39 71,9

14.404,151603 Komunalna dejavnost 20.041,1812.617,39 71,9

8.331,0016039001 Oskrba z vodo 16.134,666.988,02 51,6
8.331,005016002 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 16.134,666.988,02 51,6

1.750,004021 Posebni material in storitve 1.459,732.301,09 119,9
6.581,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.674,934.686,93 44,9

6.073,1516039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.906,525.629,37 155,5
6.073,155016004 Pokopališče in mrliška vežica 3.906,525.629,37 155,5

3.319,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.348,952.550,88 141,3
187,004021 Posebni material in storitve 42,2039,00 443,1

1.862,584022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 666,932.230,29 279,3
704,574025 Tekoče vzdrževanje 704,5748,00 100,0

0,004202 Nakup opreme 143,87761,20 0,0
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Realizacija

2017
Realizacija

2018
Ocena

Predlog
2019

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

4000 OBČINSKA UPRAVA 61.097,0058.195,9849.857,38 105,0

61.097,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 58.195,9849.857,38 105,0
61.097,002201 Servisiranje javnega dolga 58.195,9849.857,38 105,0

61.097,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna - domače zadolževanje

58.195,9849.857,38 105,0

4.183,004022001 Odplačilo dolgoročnega kredita - Vodovod 2005 4.530,894.182,36 92,3
4.183,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 4.530,894.182,36 92,3

18.324,004022002 Odplačilo dolgoročnih kreditov za - OŠ 17.631,1116.854,86 103,9
18.324,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 17.631,1116.854,86 103,9

28.821,004022004 Odplačilo dolg. kredita - večnamenska dvorana 31.221,8428.820,16 92,3
28.821,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 31.221,8428.820,16 92,3

9.769,004022007 Odplačilo Povratnih sredstev - 23. člen 4.812,140,00 203,0
9.769,005503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 4.812,140,00 203,0
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OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
VITOMARCI 71, VITOMARCI

Načrt razvojnih programov 2019- 2022 - Proračun 2019 - Predlog

do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022 Skupaj

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\ A\ 

v EUR1000 OBČINSKI SVET

Obdobje

1000 0 0 0 0 2.000 0 2.000OBČINSKI SVET
06 0 0 0 0 2.000 0 2.000LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 0 0 0 0 2.000 0 2.000Dejavnost občinske uprave
06039002 0 0 0 0 2.000 0 2.000Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
OB182-19-0001 0 0 0 0 2.000 0 2.000Nakup opreme za delovanje občinske uprave, občinskega sveta in potrebe v javnih objektih v obdobju 201.01.2019 - 31.12.2022
PV00 0 0 0 0 2.000 0 2.000Lastna sredstva
1001008 0 0 0 0 2.000 0 2.000Stroški delovanja občinskega sveta
420202 0 0 0 0 2.000 0 2.000Nakup računalnikov in programske opreme

0 41.221 47.146 3.849 0 0 92.216
0 41.221 47.146 3.849 0 0 92.216
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do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022 Skupaj

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\ A\ 

v EUR4000 OBČINSKA UPRAVA

Obdobje

4000 643.784 619.297 712.505 667.749 67.700 0 2.711.034OBČINSKA UPRAVA
0 41.221 47.146 3.849 0 0 92.216

OB182-14-0007 0 0 42.415 3.849 0 0 46.264CLLD (Las) projekti- Medgeneracijski športni park 01.08.2018 - 31.12.2019
PV00 0 0 14.430 1.130 0 0 15.560Lastna sredstva
4014007 0 0 14.430 1.130 0 0 15.560CLLD Projekti (Las) - Medgeneracijski športni park
402999 0 0 190 339 0 0 529Drugi operativni odhodki
420204 0 0 14.240 791 0 0 15.031Nakup drugega pohištva
PV02 0 0 27.985 2.719 0 0 30.704Evropska sredstva
4014007 0 0 27.985 2.719 0 0 30.704CLLD Projekti (Las) - Medgeneracijski športni park
402999 0 0 761 957 0 0 1.718Drugi operativni odhodki
420204 0 0 27.224 1.762 0 0 28.986Nakup drugega pohištva
OB182-15-0008 0 41.221 4.731 0 0 0 45.952CLLD (Las) proj-Večgeneracijski center 01.08.2018 - 31.12.2019
PV00 0 10.885 1.286 0 0 0 12.171Lastna sredstva
4011006 0 10.885 1.286 0 0 0 12.171CLLD Projekti (Las)- Večgeneracijski center
402999 0 0 136 0 0 0 136Drugi operativni odhodki
420204 0 914 1.150 0 0 0 2.064Nakup drugega pohištva
420402 0 9.971 0 0 0 0 9.971Rekonstrukcije in adaptacije
PV02 0 30.337 3.445 0 0 0 33.782Evropska sredstva
4011006 0 30.337 3.445 0 0 0 33.782CLLD Projekti (Las)- Večgeneracijski center
402999 0 0 714 0 0 0 714Drugi operativni odhodki
420204 0 4.286 2.731 0 0 0 7.017Nakup drugega pohištva
420402 0 26.051 0 0 0 0 26.051Rekonstrukcije in adaptacije
06 58.094 25.737 14.449 15.400 1.800 0 115.480LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 50.771 19.594 10.000 0 0 0 80.365Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019003 50.771 19.594 10.000 0 0 0 80.365Povezovanje lokalnih skupnosti
OB182-15-0011 50.771 6.720 0 0 0 0 57.491Priprava regionalnih in drugih programov in projektne dokumentacije01.01.2015 - 31.12.2018
PV00 50.771 6.720 0 0 0 0 57.491Lastna sredstva
4006014 50.771 6.720 0 0 0 0 57.491Priprava regionalnih in drugih programov in projektov
420899 50.771 6.720 0 0 0 0 57.491Plačila drugih storitev in dokumentacije
OB182-19-0005 0 12.874 10.000 0 0 0 22.874Priprava regionalnih in drugih programov in projektne dokumentacije v obdobju 2019-202201.01.2019 - 31.12.2022
PV00 0 12.874 10.000 0 0 0 22.874Lastna sredstva
4006014 0 12.874 10.000 0 0 0 22.874Priprava regionalnih in drugih programov in projektov
420899 0 12.874 10.000 0 0 0 22.874Plačila drugih storitev in dokumentacije
0603 7.323 6.143 4.449 15.400 1.800 0 35.115Dejavnost občinske uprave
06039002 7.323 6.143 4.449 15.400 1.800 0 35.115Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
OB182-08-0013 7.323 647 0 0 0 0 7.970Nakup opreme za delovanje občinske uprave in sveta obdobje 2015-201801.01.2015 - 31.12.2018
PV00 7.323 647 0 0 0 0 7.970Lastna sredstva
4004001 647 0 0 0 0 0 647Informacijska infrastruktura
420799 647 0 0 0 0 0 647Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev
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do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022 Skupaj

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\ A\ 

v EUR4000 OBČINSKA UPRAVA

Obdobje

4004015 3.892 647 0 0 0 0 4.539Računalniška obdelava in informatika
420202 3.892 647 0 0 0 0 4.539Nakup računalnikov in programske opreme
4006005 2.785 0 0 0 0 0 2.785Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme
420200 500 0 0 0 0 0 500Nakup pisarniškega pohištva
420202 532 0 0 0 0 0 532Nakup računalnikov in programske opreme
420238 1.753 0 0 0 0 0 1.753Nakup telekomunikacijske opreme
OB182-19-0001 0 5.496 4.449 15.400 1.800 0 27.145Nakup opreme za delovanje občinske uprave, občinskega sveta in potrebe v javnih objektih v obdobju 201.01.2019 - 31.12.2022
PV00 0 5.496 4.449 15.400 1.800 0 27.145Lastna sredstva
4004005 0 700 700 6.500 0 0 7.900Vzdrževanje in materialni stroški dvorane
420299 0 700 700 6.500 0 0 7.900Nakup druge opreme in napeljav
4004015 0 1.670 1.690 7.000 1.800 0 12.160Računalniška obdelava in informatika
420202 0 1.670 1.690 7.000 1.800 0 12.160Nakup računalnikov in programske opreme
4006005 0 3.126 2.059 1.900 0 0 7.085Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme
420200 0 1.100 800 1.000 0 0 2.900Nakup pisarniškega pohištva
420223 0 800 1.100 0 0 0 1.900Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420238 0 900 0 900 0 0 1.800Nakup telekomunikacijske opreme
420299 0 326 159 0 0 0 485Nakup druge opreme in napeljav
07 40.000 77.500 186.250 57.000 0 0 360.750OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 40.000 77.500 186.250 57.000 0 0 360.750Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 40.000 77.500 186.250 57.000 0 0 360.750Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB182-08-0032 40.000 75.000 0 0 0 0 115.000Sofinanciranje nabave gasilske opreme 01.01.2017 - 31.12.2019
PV00 40.000 75.000 0 0 0 0 115.000Lastna sredstva
4007001 40.000 75.000 0 0 0 0 115.000Sredstva za dejavnost PGD
431500 40.000 75.000 0 0 0 0 115.000Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
OB182-19-0003 0 2.500 186.250 57.000 0 0 245.750Development of security and defense solutions for protection and education01.08.2019 - 01.08.2021
PV00 0 1.050 18.625 5.700 0 0 25.375Lastna sredstva
4007004 0 1.050 18.625 5.700 0 0 25.375Razvoj varnostnih in obrambnih rešitev za zaščito in izobraževanje
400000 0 100 2.400 2.060 0 0 4.560Osnovne plače
402402 0 50 170 140 0 0 360Stroški prevoza v državi
402999 0 900 4.307 3.500 0 0 8.707Drugi operativni odhodki
420402 0 0 11.748 0 0 0 11.748Rekonstrukcije in adaptacije
PV02 0 1.450 167.625 51.300 0 0 220.375Evropska sredstva
4007004 0 1.450 167.625 51.300 0 0 220.375Razvoj varnostnih in obrambnih rešitev za zaščito in izobraževanje
400000 0 900 21.600 18.540 0 0 41.040Osnovne plače
402402 0 450 1.530 1.260 0 0 3.240Stroški prevoza v državi
402999 0 100 38.763 31.500 0 0 70.363Drugi operativni odhodki
420402 0 0 105.732 0 0 0 105.732Rekonstrukcije in adaptacije
11 0 414 0 0 0 0 414KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 0 414 0 0 0 0 414Program reforme kmetijstva in živilstva

NRP- Proračun 2019 Stran 3



do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022 Skupaj

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\ A\ 

v EUR4000 OBČINSKA UPRAVA

Obdobje

11029002 0 414 0 0 0 0 414Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB182-18-0006 0 414 0 0 0 0 414Šolski čebelnjak 09.04.2018 -
PV00 0 115 0 0 0 0 115Lastna sredstva
4011007 0 115 0 0 0 0 115CLLD Projekti (Las) Šolski čebelnjak
420299 0 115 0 0 0 0 115Nakup druge opreme in napeljav
PV02 0 298 0 0 0 0 298Evropska sredstva
4011007 0 298 0 0 0 0 298CLLD Projekti (Las) Šolski čebelnjak
420299 0 298 0 0 0 0 298Nakup druge opreme in napeljav
13 0 17.139 421.000 571.500 65.900 0 1.075.539PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 0 17.139 421.000 571.500 65.900 0 1.075.539Cestni promet in infrastruktura
13029002 0 0 0 91.500 65.900 0 157.400Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB182-19-0008 0 0 0 30.000 10.000 0 40.000Izgradnja krožišča v naselju Drbetinci-odcep za avtocesto  -
PV00 0 0 0 10.000 10.000 0 20.000Lastna sredstva
4013034 0 0 0 10.000 10.000 0 20.000Izgradnja krožišča v Drbetincih-odcep za avtocesto
420402 0 0 0 10.000 10.000 0 20.000Rekonstrukcije in adaptacije
PV01 0 0 0 20.000 0 0 20.000Transfer iz državnega proračuna
4013034 0 0 0 20.000 0 0 20.000Izgradnja krožišča v Drbetincih-odcep za avtocesto
420402 0 0 0 20.000 0 0 20.000Rekonstrukcije in adaptacije
OB182-19-0009 0 0 0 0 55.900 0 55.900Modernizacija drugega dela odseka JP561-041 Oplot  -
PV00 0 0 0 0 5.900 0 5.900Lastna sredstva
4013016 0 0 0 0 5.900 0 5.900Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
420402 0 0 0 0 5.000 0 5.000Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0 0 0 0 900 0 900Investicijski nadzor
PV01 0 0 0 0 50.000 0 50.000Transfer iz državnega proračuna
4013016 0 0 0 0 50.000 0 50.000Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
420402 0 0 0 0 50.000 0 50.000Rekonstrukcije in adaptacije
OB182-19-0010 0 0 0 61.500 0 0 61.500Rekonstrukcija JP560011 Sv. Andraž (Črna gora)  -
PV00 0 0 0 11.500 0 0 11.500Lastna sredstva
4013016 0 0 0 11.500 0 0 11.500Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
420402 0 0 0 10.000 0 0 10.000Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0 0 0 1.500 0 0 1.500Investicijski nadzor
PV01 0 0 0 50.000 0 0 50.000Transfer iz državnega proračuna
4013016 0 0 0 50.000 0 0 50.000Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
420402 0 0 0 50.000 0 0 50.000Rekonstrukcije in adaptacije
13029003 0 17.139 421.000 480.000 0 0 918.139Urejanje cestnega prometa
OB182-18-0010 0 17.139 358.000 460.000 0 0 835.139Izgradnja kolesarske poti meja Čagona-Drbetinci-Vitomarci-meja Trnovska vas01.06.2018 - 31.12.2020
PV00 0 17.139 58.000 60.000 0 0 135.139Lastna sredstva
4013030 0 17.139 58.000 60.000 0 0 135.139Izgradnja kolesarske poti meja Čagona-Drbetinci-Vitomarci-meja Trnovska vas
420401 0 0 58.000 60.000 0 0 118.000Novogradnje
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do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022 Skupaj

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\ A\ 

v EUR4000 OBČINSKA UPRAVA

Obdobje

420899 0 17.139 0 0 0 0 17.139Plačila drugih storitev in dokumentacije
PV01 0 0 300.000 400.000 0 0 700.000Transfer iz državnega proračuna
4013030 0 0 300.000 400.000 0 0 700.000Izgradnja kolesarske poti meja Čagona-Drbetinci-Vitomarci-meja Trnovska vas
420401 0 0 300.000 400.000 0 0 700.000Novogradnje
OB182-19-0007 0 0 63.000 20.000 0 0 83.000Sifinanciranje izgradnje plačnika in JR ob regionalni cesti v naselju Vitomarci -
PV00 0 0 15.000 20.000 0 0 35.000Lastna sredstva
4013032 0 0 15.000 10.000 0 0 25.000Ureditev JR ob regionalni cesti v naselju Vitomarci
420401 0 0 15.000 10.000 0 0 25.000Novogradnje
4013033 0 0 0 10.000 0 0 10.000Ureditev pločnika ob regionalni cesti v naselju Vitomarci
420401 0 0 0 10.000 0 0 10.000Novogradnje
PV01 0 0 48.000 0 0 0 48.000Transfer iz državnega proračuna
4013033 0 0 48.000 0 0 0 48.000Ureditev pločnika ob regionalni cesti v naselju Vitomarci
420401 0 0 48.000 0 0 0 48.000Novogradnje
14 308.599 9.333 500 0 0 0 318.431GOSPODARSTVO
1403 308.599 9.333 500 0 0 0 318.431Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 308.599 9.333 500 0 0 0 318.431Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB182-16-0001 142.771 6.807 0 0 0 0 149.577Interreg- ESCAPE (SI- HU) 15.04.2017 - 14.04.2019
PV00 21.416 956 0 0 0 0 22.372Lastna sredstva
4014005 21.416 956 0 0 0 0 22.372Interreg Slovenija - Madžarska "ESCAPE"
400000 1.656 7 0 0 0 0 1.663Osnovne plače
402003 934 0 0 0 0 0 934Založniške in tiskarske storitve
402006 759 0 0 0 0 0 759Stroški oglaševalskih storitev
402010 40 0 0 0 0 0 40Hrana, storitve menz in restavracij
402099 458 0 0 0 0 0 458Drugi splošni material in storitve
402112 170 0 0 0 0 0 170Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve
402402 405 110 0 0 0 0 515Stroški prevoza v državi
402938 2.228 366 0 0 0 0 2.594Prejemki zunanjih sodelavcev
402999 2.973 473 0 0 0 0 3.446Drugi operativni odhodki
420202 595 0 0 0 0 0 595Nakup računalnikov in programske opreme
420204 1.122 0 0 0 0 0 1.122Nakup drugega pohištva
420299 1.764 0 0 0 0 0 1.764Nakup druge opreme in napeljav
420402 8.312 0 0 0 0 0 8.312Rekonstrukcije in adaptacije
PV02 121.355 5.851 0 0 0 0 127.206Evropska sredstva
4014005 121.355 5.851 0 0 0 0 127.206Interreg Slovenija - Madžarska "ESCAPE"
400000 9.382 42 0 0 0 0 9.424Osnovne plače
402003 5.295 0 0 0 0 0 5.295Založniške in tiskarske storitve
402006 4.300 0 0 0 0 0 4.300Stroški oglaševalskih storitev
402010 226 0 0 0 0 0 226Hrana, storitve menz in restavracij
402099 2.593 0 0 0 0 0 2.593Drugi splošni material in storitve
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do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022 Skupaj

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\ A\ 

v EUR4000 OBČINSKA UPRAVA

Obdobje

402112 964 0 0 0 0 0 964Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve
402402 2.295 626 0 0 0 0 2.921Stroški prevoza v državi
402938 12.628 2.498 0 0 0 0 15.126Prejemki zunanjih sodelavcev
402999 16.844 2.685 0 0 0 0 19.529Drugi operativni odhodki
420202 3.374 0 0 0 0 0 3.374Nakup računalnikov in programske opreme
420204 6.358 0 0 0 0 0 6.358Nakup drugega pohištva
420299 9.995 0 0 0 0 0 9.995Nakup druge opreme in napeljav
420402 47.099 0 0 0 0 0 47.099Rekonstrukcije in adaptacije
OB182-16-0003 165.828 2.026 0 0 0 0 167.854Interreg DETOX (SI-HR) 01.10.2016 - 30.09.2018
PV00 28.612 304 0 0 0 0 28.916Lastna sredstva
4014004 28.612 304 0 0 0 0 28.916Interreg Slovenija - Hrvaška "DETOX"
400000 2.236 304 0 0 0 0 2.540Osnovne plače
402003 781 0 0 0 0 0 781Založniške in tiskarske storitve
402004 2.937 0 0 0 0 0 2.937Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 150 0 0 0 0 0 150Stroški oglaševalskih storitev
402009 19 0 0 0 0 0 19Izdatki za reprezentanco
402112 300 0 0 0 0 0 300Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve
402199 685 0 0 0 0 0 685Drugi posebni materiali in storitve
402402 226 0 0 0 0 0 226Stroški prevoza v državi
402405 42 0 0 0 0 0 42Stroški prevoza v tujini
402699 544 0 0 0 0 0 544Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402999 5.166 0 0 0 0 0 5.166Drugi operativni odhodki
420200 15 0 0 0 0 0 15Nakup pisarniškega pohištva
420204 5.963 0 0 0 0 0 5.963Nakup drugega pohištva
420224 27 0 0 0 0 0 27Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420239 53 0 0 0 0 0 53Nakup audiovizualne opreme
420299 1.056 0 0 0 0 0 1.056Nakup druge opreme in napeljav
420300 21 0 0 0 0 0 21Nakup drugih osnovnih sredstev
420402 8.393 0 0 0 0 0 8.393Rekonstrukcije in adaptacije
PV02 137.216 1.722 0 0 0 0 138.938Evropska sredstva
4014004 137.216 1.722 0 0 0 0 138.938Interreg Slovenija - Hrvaška "DETOX"
400000 12.669 1.722 0 0 0 0 14.391Osnovne plače
402003 4.428 0 0 0 0 0 4.428Založniške in tiskarske storitve
402004 14.843 0 0 0 0 0 14.843Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 850 0 0 0 0 0 850Stroški oglaševalskih storitev
402009 107 0 0 0 0 0 107Izdatki za reprezentanco
402112 1.700 0 0 0 0 0 1.700Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve
402199 3.879 0 0 0 0 0 3.879Drugi posebni materiali in storitve
402402 1.281 0 0 0 0 0 1.281Stroški prevoza v državi
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(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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PPJ\ VIR\ PP\ A\ 

v EUR4000 OBČINSKA UPRAVA

Obdobje

402405 238 0 0 0 0 0 238Stroški prevoza v tujini
402699 3.080 0 0 0 0 0 3.080Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402999 29.118 0 0 0 0 0 29.118Drugi operativni odhodki
420200 87 0 0 0 0 0 87Nakup pisarniškega pohištva
420204 10.828 0 0 0 0 0 10.828Nakup drugega pohištva
420224 151 0 0 0 0 0 151Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420239 298 0 0 0 0 0 298Nakup audiovizualne opreme
420299 5.981 0 0 0 0 0 5.981Nakup druge opreme in napeljav
420300 118 0 0 0 0 0 118Nakup drugih osnovnih sredstev
420402 47.558 0 0 0 0 0 47.558Rekonstrukcije in adaptacije
OB182-18-0011 0 500 500 0 0 0 1.000CLLD Projekti (LAS) - NOVI 01.04.2019 - 30.04.2021
PV00 0 500 500 0 0 0 1.000Lastna sredstva
4014012 0 500 500 0 0 0 1.000CLLD Projekti (Las) -NOVI
402999 0 500 500 0 0 0 1.000Drugi operativni odhodki
15 233.776 358.380 0 0 0 0 592.156VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 233.776 358.380 0 0 0 0 592.156Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 233.776 358.380 0 0 0 0 592.156Ravnanje z odpadno vodo
OB182-16-0004 145.228 302.991 0 0 0 0 448.219Ureditev  infrastrukture v naselju Drbetinci 01.01.2017 - 30.06.2019
PV00 145.228 256.282 0 0 0 0 401.510Lastna sredstva
4013026 1.886 61.515 0 0 0 0 63.401Ureditev javne razsvetljave v naselju Drbetinci
420401 0 60.915 0 0 0 0 60.915Novogradnje
420801 0 600 0 0 0 0 600Investicijski nadzor
420899 1.886 0 0 0 0 0 1.886Plačila drugih storitev in dokumentacije
4013031 19.793 66.100 0 0 0 0 85.893Rekonstrukcija Drbetinci LCc203371,JP561151 in 561281
420402 19.793 60.500 0 0 0 0 80.293Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0 600 0 0 0 0 600Investicijski nadzor
420899 0 5.000 0 0 0 0 5.000Plačila drugih storitev in dokumentacije
4015009 1.535 0 0 0 0 0 1.535Izgradnja kanalizacije v naselju Drbetinci
420401 1.535 0 0 0 0 0 1.535Novogradnje
4016017 122.014 128.667 0 0 0 0 250.681Vodovod Drbetinci - navezava na nov vodovodni cevovod
420402 114.962 125.022 0 0 0 0 239.984Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0 3.045 0 0 0 0 3.045Investicijski nadzor
420899 7.052 600 0 0 0 0 7.652Plačila drugih storitev in dokumentacije
PV01 0 46.709 0 0 0 0 46.709Transfer iz državnega proračuna
4016017 0 46.709 0 0 0 0 46.709Vodovod Drbetinci - navezava na nov vodovodni cevovod
420402 0 46.709 0 0 0 0 46.709Rekonstrukcije in adaptacije
OB182-17-0004 88.548 389 0 0 0 0 88.937Ureditev infrastrukture v naselju Vitomarci-center 01.01.2017 - 31.05.2018
PV00 72.999 389 0 0 0 0 73.388Lastna sredstva
4013028 14.500 0 0 0 0 0 14.500Rekonstrukcija javne razsvetljave v naselju Vitomarci- center
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Obdobje

420402 14.500 0 0 0 0 0 14.500Rekonstrukcije in adaptacije
4013029 8.600 0 0 0 0 0 8.600Izgradnja pločnika v naselju Vitomarci - center
420401 6.114 0 0 0 0 0 6.114Novogradnje
420899 2.486 0 0 0 0 0 2.486Plačila drugih storitev in dokumentacije
4015010 10.776 389 0 0 0 0 11.165Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci- center
420401 8.410 0 0 0 0 0 8.410Novogradnje
420899 2.366 389 0 0 0 0 2.755Plačila drugih storitev in dokumentacije
4016019 39.122 0 0 0 0 0 39.122Vodovod Vitomarci center- navezava na nov vodovodni cevovod
402199 6.811 0 0 0 0 0 6.811Drugi posebni materiali in storitve
420402 30.811 0 0 0 0 0 30.811Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.500 0 0 0 0 0 1.500Investicijski nadzor
PV01 15.549 0 0 0 0 0 15.549Transfer iz državnega proračuna
4015010 15.549 0 0 0 0 0 15.549Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci- center
420401 15.549 0 0 0 0 0 15.549Novogradnje
OB182-19-0002 0 55.000 0 0 0 0 55.000Izgradnja kanalizacije Vitomarci Rola-Občina z prečrpališčem 01.03.2019 - 31.12.2019
PV00 0 55.000 0 0 0 0 55.000Lastna sredstva
4015011 0 55.000 0 0 0 0 55.000Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci Rola - Občina z prečrpališčem
420401 0 53.000 0 0 0 0 53.000Novogradnje
420801 0 900 0 0 0 0 900Investicijski nadzor
420899 0 1.100 0 0 0 0 1.100Plačila drugih storitev in dokumentacije
16 0 49.573 8.160 0 0 0 57.733PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 0 49.573 8.160 0 0 0 57.733Komunalna dejavnost
16039001 0 49.573 8.160 0 0 0 57.733Oskrba z vodo
OB182-19-0006 0 49.573 8.160 0 0 0 57.733Rekonstrukcija vodovoda v javni poti JP560-991 Ostragovo  -
PV00 0 49.573 8.160 0 0 0 57.733Lastna sredstva
4016023 0 49.573 8.160 0 0 0 57.733Rekonstrukcija vodovoda Ostragovo
420402 0 48.223 8.000 0 0 0 56.223Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0 900 160 0 0 0 1.060Investicijski nadzor
420899 0 450 0 0 0 0 450Plačila drugih storitev in dokumentacije
17 3.315 40.000 35.000 20.000 0 0 98.315ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 3.315 40.000 35.000 20.000 0 0 98.315Primarno zdravstvo
17029001 3.315 40.000 35.000 20.000 0 0 98.315Dejavnost zdravstvenih domov
OB182-15-0014 3.315 40.000 35.000 20.000 0 0 98.315Nakup prostorov v poslovno stanovanjski stavbi 01.01.2015 - 31.12.2019
PV00 3.315 40.000 35.000 20.000 0 0 98.315Lastna sredstva
4017011 3.315 40.000 35.000 20.000 0 0 98.315Zdravstvena ambulanta v poslovni stavbi
420099 0 35.000 35.000 20.000 0 0 90.000Nakup drugih zgradb in prostorov
420899 3.315 5.000 0 0 0 0 8.315Plačila drugih storitev in dokumentacije
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PPJ\ VIR\ PP\ A\ 

v EUR5000 REŽIJSKI OBRAT

Obdobje

5000 0 6.581 5.201 0 0 0 11.782REŽIJSKI OBRAT
16 0 6.581 5.201 0 0 0 11.782PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 0 6.581 5.201 0 0 0 11.782Komunalna dejavnost
16039001 0 6.581 5.201 0 0 0 11.782Oskrba z vodo
OB182-19-0004 0 6.581 5.201 0 0 0 11.782Investicijska vlaganja v v vodovodno omrežje 01.01.2019 - 31.12.2022
PV00 0 6.581 5.201 0 0 0 11.782Lastna sredstva
5016002 0 6.581 5.201 0 0 0 11.782Vzdrževanje vodovodnega omrežja
420500 0 6.581 5.201 0 0 0 11.782Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

643.784 625.878 717.706 667.749 69.700 0 2.724.816

Rekapitulacija NRP virov:

PV00 Lastna sredstva 369.664,56 539.511,15 170.650,58 143.730,00 19.700,00 0,00 1.243.256,29
PV01 Transfer iz državnega proračuna 15.549,00 46.709,00 348.000,00 470.000,00 50.000,00 0,00 930.258,00
PV02 Evropska sredstva 258.570,61 39.657,51 199.055,00 54.019,00 0,00 0,00 551.302,12

Skupaj 643.784,17 625.877,66 717.705,58 667.749,00 69.700,00 0,00 2.724.816,41
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OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
VITOMARCI 71, VITOMARCI

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA 2019
Kriteriji:
Funkcionalna klasifikacija (FK)

Stran 1

Opis

OSN: Osnutek
2019

1

v EUR

01 JAVNA UPRAVA 360.529
011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter 162.228

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 155.673

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 6.556

013 Splošne zadeve 50.387
0133 Druge splošne zadeve in storitve 50.387

016 Druge dejavnosti javne uprave 41.243
0160 Druge dejavnosti javne uprave 41.243

017 Servisiranje javnega dolga 62.967
0171 Servisiranje javnega dolga države 62.967

018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 43.704
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami  na različnih ravneh države 43.704

03 JAVNI RED IN VARNOST 83.293
032 Protipožarna varnost 83.293

0320 Protipožarna varnost 83.293

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 294.919
041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom 14.139



FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA 2019
Stran 2

Opis

OSN: Osnutek
2019

1

v EUR

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 800

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 13.339

042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 44.095
0421 Kmetijstvo 43.855

0422 Gozdarstvo 240

045 Promet 165.980
0451 Cestni promet 165.980

047 Druge gospodarske dejavnosti 64.333
0473 Turizem 64.333

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 6.373
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 6.373

05 VARSTVO OKOLJA 65.746
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 623

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 623

052 Ravnanje z odpadno vodo 63.293
0520 Ravnanje z odpadno vodo 63.293

056 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 1.830
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 1.830



FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA 2019
Stran 3

Opis

OSN: Osnutek
2019

1

v EUR

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 306.394
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 4.169

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 4.169

063 Oskrba z vodo 234.280
0630 Oskrba z vodo 234.280

064 Cestna razsvetljava 67.945
0640 Cestna razsvetljava 67.945

07 ZDRAVSTVO 52.100
072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 52.100

0721 Splošne zdravstvene storitve 52.100

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 37.255
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 4.000

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 4.000

082 Kulturne dejavnosti 16.618
0820 Kulturne dejavnosti 16.618

083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 5.638
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 5.638



FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA 2019
Stran 4

Opis

OSN: Osnutek
2019

1

v EUR

084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 11.000
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 11.000

09 IZOBRAŽEVANJE 275.302
091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 237.452

0911 Predšolska vzgoja 200.189

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 37.263

096 Podporne storitve pri izobraževanju 37.850
0960 Podporne storitve pri izobraževanju 37.850

10 SOCIALNA VARNOST 58.651
101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb 44.200

1012 Varstvo invalidnih oseb 44.200

104 Varstvo otrok in družine 3.911
1040 Varstvo otrok in družine 3.911

107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 8.250
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 8.250

109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva 2.290
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 2.290

1.534.189
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.000 € .............. 58 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 52.100 € ................................................................................................................... 59 

1702 Primarno zdravstvo 40.000 € ............................................................................................................................ 59 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 12.100 € ................................................................................................ 60 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 31.618 € ........................................................................... 61 

1803 Programi v kulturi 16.618 € ............................................................................................................................. 62 

1804 Podpora posebnim skupinam 11.000 € .............................................................................................................. 64 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.000 € ............................................................................................................. 65 

19 IZOBRAŽEVANJE 275.302 € ................................................................................................................................. 66 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 200.189 €.................................................................................................. 66 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 37.263 € ............................................................................................... 67 

1906 Pomoči šolajočim 37.850 € .............................................................................................................................. 70 

20 SOCIALNO VARSTVO 56.461 € ........................................................................................................................... 71 

2002 Varstvo otrok in družine 3.911 € ...................................................................................................................... 72 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 52.550 € ............................................................................................. 73 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 62.967 € ....................................................................................................... 78 

2201 Servisiranje javnega dolga 62.967 € ................................................................................................................. 78 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 17.834 € ................................................................................. 80 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2.190 € ..................................................... 80 

2303 Splošna proračunska rezervacija 15.644 € ......................................................................................................... 82 

5000 REŽIJSKI OBRAT 145.234 €...................................................................................................................83 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.472 € .................................................................................. 83 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.472 € .................................................................................................. 83 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.922 € .................................................................................................................... 84 

0603 Dejavnost občinske uprave 19.922 €................................................................................................................. 85 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.339 € .......................................................................................................... 87 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 13.339 € ............................................................................................................ 87 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 89.171 €....................................................... 88 

1302 Cestni promet in infrastruktura 89.171 € ........................................................................................................... 88 

14 GOSPODARSTVO 800 € ........................................................................................................................................ 91 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 800 € .................................................................................... 91 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 6.127 € ................................................................................ 92 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 6.127 € ..................................................................................... 93 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.404 €.............................. 95 

1603 Komunalna dejavnost 14.404 € ........................................................................................................................ 95 

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .............................................................................................................99 

OB182-08-0013 Nakup opreme za delovanje občinske uprave in sveta obdobje 2015-2018 647 € ............................... 99 

OB182-08-0032 Sofinanciranje nabave gasilske opreme 75.000 € ............................................................................. 99 

OB182-15-0008 CLLD (Las) proj-Večgeneracijski center 41.221 € ........................................................................... 99 

OB182-15-0011 Priprava regionalnih in drugih programov in projektne dokumentacije 6.720 € ............................... 100 

OB182-15-0014 Nakup prostorov v poslovno stanovanjski stavbi 40.000 € .............................................................. 100 

OB182-16-0001 Interreg- ESCAPE (SI- HU) 6.807 €.............................................................................................. 100 

OB182-16-0003 Interreg DETOX (SI-HR) 2.026 € ................................................................................................. 101 

OB182-16-0004 Ureditev  infrastrukture v naselju Drbetinci 302.991 € ................................................................... 101 

OB182-17-0004 Ureditev infrastrukture v naselju Vitomarci-center 389 € ............................................................... 102 

OB182-18-0006 Šolski čebelnjak 414 € .................................................................................................................. 103 

OB182-18-0010 Izgradnja kolesarske poti meja Čagona-Drbetinci-Vitomarci-meja Trnovska vas 17.139 € .............. 103 

OB182-18-0011 CLLD Projekti (LAS) - NOVI 500 € ............................................................................................. 103 

OB182-19-0001 Nakup opreme za delovanje občinske uprave, občinskega sveta in potrebe v javnih objektih v obdobju 2
 5.496 €
 104 

OB182-19-0002 Izgradnja kanalizacije Vitomarci Rola-Občina z prečrpališčem 55.000 € ........................................ 104 

OB182-19-0003 Development of security and defense solutions for protection and education 2.500 € ...................... 105 

OB182-19-0004 Investicijska vlaganja v v vodovodno omrežje 6.581 € ................................................................... 105 

OB182-19-0005 Priprava regionalnih in drugih programov in projektne dokumentacije v obdobju 2019-2022 ..... 12.874 €
 105 

OB182-19-0006 Rekonstrukcija vodovoda v javni poti JP560-991 Ostragovo 49.573 € ............................................ 106 
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I. SPLOŠNI DEL  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  -

2 5 0 . 6 1 2  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.473.092 €  

40 TEKOČI ODHODKI 460.782 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 121.365 € 

Obrazložitev konta 

Na kontni skupini 400 so izkazani naslednji odhodki: 

- plače in dodatki (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, drugi 
dodatki), 

- regres za letni dopust (v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi), 

- povračila in nadomestila (strošek prehrane, prevoza na delo in iz dela), 

- sredstva za delovno uspešnost (nadomeščanje porodniške odsotnosti), 
- sredstva za nadurno delo (seje, odbori, komisije, opravljanje drugih delovnih nalog). 

Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih 
uporabnikih temelji na okvirih in predpisih, ki opredeljujejo način in višino usklajevanja 
plač v letu 2019. Prav tako so zajeti tudi stroški dela zaposlenih preko programov javnih 
del.  

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 19.209 € 

Obrazložitev konta 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost: 

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

- prispevek za zdravstveno zavarovanje, 

- prispevek za zaposlovanje, 

- prispevek za starševsko varstvo, 
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. 

402 Izdatki za blago in storitve 301.845 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih 
storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni 
operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih 
nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in 
storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, 
za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, 
različne članarine v neprofitnih institucijah, sejnine ter druge operativne odhodke 
posameznih proračunskih uporabnikov. 
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403 Plačila domačih obresti 1.720 € 

Obrazložitev konta 

Postavka zajema odplačila obresti za najete kredite. Gre za odplačilo obstoječih kreditov 
za šolo, vodovodno omrežje in obnovo večnamenske dvorane in povratna sredstva iz 21. 
člena.  

409 Rezerve 16.644 € 

Obrazložitev konta 

V okviru te vrste odhodkov se predvideva izločitev dela proračunskih sredstev v stalno 
proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, 
množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana 
kot sklad. 

Načrtuje se tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva 
namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. 

41 TEKOČI TRANSFERI 398.265 € 

410 Subvencije 150 € 

Obrazložitev konta 

Planirana so sredstva za brezplačno pravno pomoč. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 219.720 € 

Obrazložitev konta 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim 
dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih 
transferjev urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v 
proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z 
rastjo cen življenjskih potrebščin. 
Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi 
transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev, regresiranje oskrbe v domovih, regresiranje prevozov 
v šolo, plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih prav tako pa so v tem sklopu tudi 
izplačila staršem ob rojstvu otroka in finančne spodbude dijakom in študentom.  

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 22.080 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu, neprofitnemu 
sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, 
športna, humanitarna,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo 
programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, 
ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države in občin. V to podskupino so uvrščeni 
tudi transferi političnim strankam. 
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413 Drugi tekoči domači transferi 156.315 € 

Obrazložitev konta 

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja predstavljajo plačilo prispevka za 
zdravstveno zavarovanje občanov. 
Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom. 
Planirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva 
za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
ter izdatke za blago in storitve. 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 539.045 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 539.045 € 

Obrazložitev konta 

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, drugih osnovnih 
sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje 
in obnove, za nakup nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, 
projektno dokumentacijo in nadzor. Podrobnejši opisi so v načrtih razvojnih programov. 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 75.000 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 75.000 € 

Obrazložitev konta 

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki, načrtujemo transfere za investicije in opremo PGD Vitomarci, ki skrbi za 
požarno varnost v občini sveti Andraž v Slovenskih goricah.  

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 1.222.480 €  

70 DAVČNI PRIHODKI 872.629 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 797.204 € 

Obrazložitev konta 

Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo 
plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini. Dohodnina je največji prihodek 
občinskega proračuna. Zakon o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe 
občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. Znesek povprečnine določi 
Državni zbor RS v Zakonu o izvrševanju proračuna RS po sprejetju državnega proračuna 
v pogajanji z predstavniki občin in predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren 
obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračuni za leto za tekoče leto 
so narejeni na podlagi izračunov primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave, ki jih 
je posredovalo Ministrstvo za finance, v katerih je upoštevana povprečnina v višini 573,50 
EUR. Občina prejme v letu 2019 tudi finančno izravnavo, ki je planirana na kontu 7400.  
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703 Davki na premoženje 54.225 € 

Obrazložitev konta 

Med davke na premoženje uvrščamo: 
- davek na nepremičnine, 
- davek na premičnine, 
- davek na dediščine in darila, 
- davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 
Med davki na premoženje predstavlja največji delež nadomestilo za uporabno stavbnih 
zemljišč. V skladu s priporočili  Ministrstva za finance je bila evidenca NUSZ v letu 2015 
usklajena z evidenco registra nepremičnin - REN-om.   

704 Domači davki na blago in storitve 21.200 € 

Obrazložitev konta 

Med davke na posebne storitve je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je 
ocenjen na zelo majhen delež že zaradi upoštevanja načela previdnosti in glede na 
realizacije predhodnih let. 

Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve, kamor so uvrščene 
turistična taksa, komunalne takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Največji 
prihodek na kontni skupini 704 predstavlja prihodek iz naslova okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je namenski prihodek in se 
porablja za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. 
 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 43.616 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 18.412 € 

Obrazložitev konta 

Na kontni skupini predstavljajo prihodke od obresti in od premoženja. 
Prihodki od obresti prestavljajo: 

- prihodke od obresti od vezanih depozitov nenamenskih sredstev,  

- prihodki od obresti od danih posojil občanom, kjer gre za posojilo dano občanki v letu 
2013 za odkup stanovanja v stanovanjskem bloku na naslovu Vitomarci 42a.  

Prihodki od premoženja prestavljajo: 
- prihodki od najemnin za poslovne prostore, kjer zaračunavamo najemnino za najem 
zdravstvene ambulante Vitomarci, 

- prihodki od najemnin za opremo, kjer zaračunavamo najemnino za vodovodno omrežje 
Komunalnemu podjetju Ptuj, 

- prihodki od drugih najemnin predstavljajo najemnino za Večnamensko dvorano 
Vitomarci, Telovadnico POŠ Vitomarci in uporabo mrliške vežice, 
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij (gozdne ceste), 

- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico.  

711 Takse in pristojbine 2.100 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od upravnih taks in pristojbin doseženi v upravnih postopkih pri organih občin so 
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prihodek proračunov občin.  

712 Globe in druge denarne kazni 762 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške 
in denarnih kaznih v upravnih postopkih ter nadomestil za degradacijo in uzurpacijo 
prostora.  

714 Drugi nedavčni prihodki 22.342 € 

Obrazložitev konta 

Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni prihodki komunalnega prispevka, plačilo za 
najemnino za najem grobov, prihodki iz naslova plačil zunanjih občin, katerih otroci 
obiskujejo Vrtec Vitomarci. V teh prihodkih so načrtovani tudi drugi nedavčni prihodki, 
prefakturiranje stroška za analize vode in vodnega povračila. Prav tako so med temi 
prihodki zajeti drugi izredni davčni prihodki. 
 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 47.500 € 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 47.500 € 

Obrazložitev konta 

Gre za prihodke od prodaje zgradb in prostorov in sicer od stanovanj. Prodaja premoženja 
(kontna skupina 722) je opredeljena v Letnem programu pridobivanja in razpolaganja z 
občinskim  stvarnim in finančnim premoženjem Občine Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah za tekoče leto, ki je priloga predloga Proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah.  

V prihodkih je zajeta prodaja stavbnega zemljišča za kmetijsko zadrugo, ter parcel za 
poslovni center, ter vračilo posojila za stanovanje št. 2 na naslovu Vitomarci 42a.  

74 TRANSFERNI PRIHODKI 258.736 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 109.832 € 

Obrazložitev konta 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah v tekočem letu prejme finančno izravnavo.   
Občine so na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občine upravičene do 
dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij 
posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin. 
Sredstva se občinam dodelijo na osnovi določil Pravilnika o namenih porabe, meril in 
pogojev za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin. Za tekoče leto smo 
omenjena sredstva planirali v višini 3% nepovratnih sredstev in 3% povratnih sredstev. 
Kot prejeta sredstva iz državnega proračuna se na konto 740004 knjižijo prejeta sredstva 
za tekočo porabo, kjer planiramo refundacijo sredstev za zaposlitev preko javnih del. Na 
tem kontu je planiran še prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave občin v Sp. 
Podravju. 
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 148.904 € 

Obrazložitev konta 

V proračunu načrtujemo prihodke s strani evropskih sredstev za Interreg projekte (SI-HR, 
SI-HU). 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  - 1 4 . 3 8 8  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA  107.806 €  

50 ZADOLŽEVANJE 46.709 € 

500 Domače zadolževanje 46.709 € 

Obrazložitev konta 

V letu 2019 je predvideno dolgoročno zadolževanje občine v višini 3% povratnih sredstev 
v državnem proračunu ali v okviru enotnega zakladniškega računa. 
Občine so na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občine ter 56. člena Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije  upravičene do dodatnih sredstev za 
sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za 
zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin. 3% povratnih sredstev 
bomo koristili za investicijske projekte na področju infrastrukture 

55 ODPLAČILA DOLGA 61.097 € 

550 Odplačila domačega dolga 61.097 € 

Obrazložitev konta 

Gre za odplačilo glavnic najetih dolgoročnih kreditov za izgradnjo vodovodnega omrežja 
in novogradnjo šole z vrtcem in telovadnico ter obnovo večnamenske dvorane v 
Vitomarcih ter zadolževanje v skladu s 21. oz. 23. členom ZFO. 
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II. POSEBNI DEL 

1000 OBČINSKI SVET  3 5 . 6 2 8  €  

01 POLITIČNI SISTEM 10.283 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na 
območju lokalne skupnosti: 

 občinski svet, 
 župan, 
 podžupan. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Občinski prostorski načrt, 
 Lokalni energetski koncept, 

 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja, 
 Elaborat odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje 
lokalne skupnosti, sodelovanje z lokalno skupnostjo in organi občine, izvrševanje 
zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih in posamičnih aktov lokalnega 
pomena. 

Cilji oziroma naloge, ki jim občina sledi in jih izvaja: 
 sodelovanje županje, podžupana in občinskega sveta, 
 seje občinskega sveta, 
 seje delovnih teles občinskega sveta (odbori in komisije), 
 celostna podoba občine, 
 priprava gradiva za seje občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta občine, 
 obravnava, sprejem občinskih predpisov, 
 izvajanje obveznih zakonskih nalog lokalne skupnosti, 

 izvrševanje sprejetih občinskih predpisov (odloki, pravilniki), objava le-teh, 

 priprava in izvrševanje proračuna občine, 
 sodelovanje z ostalimi občinami v regiji pri skupnih projektih regije, 
 pridobivanje nepovratnih sredstev razpisov na državnem in evropskem nivoju, 
 gospodarno ravnanje z občinskim stvarnim in finančnim premoženjem, 
 načrtovanje Načrta razvojnih programov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem. 

0101 Politični sistem 10.283 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega 
sistema (občinskega sveta, župana in podžupana). 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles 
(odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih 



 

 14 

strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje 
lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s 
sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih 
skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega 
programa le tega tudi uresničuje. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županjo izvede letni 
program, ki ga predložijo v razpravo in sprejem občinskemu svetu. Vse aktivnosti se bodo 
sproti spremljale, ugotavljalo se bo ali se sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, predvsem na 
sejah občinskega sveta. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta, 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov. 

 

 

 

  

01019001 Dejavnost občinskega sveta 9.980 € 

Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine. Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah ima 7 članov in 4 stalna 
delovna telesa (odbore in komisije) ter Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. V občini delujejo tudi Vaški odbori. Odbori pripravljajo podlage za odločitve 
občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. Komisije pa 
pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta. 
 

Podprogram zajema stroške financiranja političnih strank svetnikov, stroške sej 
občinskega sveta, stroške odborov in komisij in stroške delovanja vaških odborov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava Republike Slovenije, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o lokalnih volitvah in Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, 

- Zakon o političnih strankah in Zakon o financiranju političnih strank, 
- Statut občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah,  
- Poslovnik občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah ,  
- Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
- Odlok o organizaciji in načinu dela vaških odborov, 
- Pravilnik o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah,  
- Sklep o financiranju političnih strank. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika za delo občinskega sveta, 
odlokov, proračuna in zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, deklaracij, resolucij, 
odredb, pravilnikov, navodil, smernic, priporočil, sklepov, ustanavljanje odborov, 
imenovanje in razreševanje njihovih članov, nadzorovanje župana, podžupana, občinske 
uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o pridobitvi in odtujitvi 
občinskega premoženja, kolikor z odlokom ne pooblasti župana za odločanje o tem do 
določene vrednosti oz. višine zneska, odločanje o najemu posojila ali prevzemu jamstva, 
o pogojih za podeljevanje koncesij na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, 
ustanavljanje javnih zavodov, javnih podjetij, dajanje pobud Državnemu zboru in 
Državnemu svetu in drugo.  
 

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles 
(odborov in komisij) se uresničuje s sprejetimi smernicami občinskega sveta in političnih 
strank, delujočih v občinskem svetu.  
Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih 
skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega 
programa le - tega sproti tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju 
in poznavanju stroke, v tvornem sodelovanju z županjo, podžupanom in občinsko upravo, 
kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. 
 

Občinskemu svetu je potrebno zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo 
občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij in odborov. Kazalec je število 
sej. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letnem cilju je prednostna naloga županje in podžupana, da v sodelovanju z občinsko 
upravo preko občinskega sveta realizira sprejeti program. 
Predvideva se 6 sej občinskega sveta in 10 sej komisij in odborov. 

1001004 Financiranje političnih strank 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so 
zastopane v občinskem svetu za njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja 
financiranje političnih strank in volilnih kampanj in v skladu s Sklepom o financiranju 
političnih strank sprejetem na lokalni ravni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za predviden znesek temeljijo na podlagi Sklepa o financiranju političnih 
strank sprejetem na lokalni ravni. 

1001008 Stroški delovanja občinskega sveta 6.080 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članov občinskega sveta za 
delovanje v občinskem svetu in nabava potrebnih sredstev za svetnike. Občinski svet je 
najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski 
svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah ima 7 članov in 4 stalna delovna telesa 
ter Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori pripravljajo podlage 
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za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. 
Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta. 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo so 
opredeljene na podlagi: 

 

Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah in upoštevanjem veljavnega Zakona za uravnoteženje javnih financ. 

1001009 Stroški delovanja odborov in komisij 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članov delovnih telesih 
občinskega sveta. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo so 
opredeljene na podlagi: 

 

Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah in upoštevanjem veljavnega Zakona za uravnoteženje javnih financ. 

1001010 Stroški delovanja vaških odborov 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vaški odbori so ustanovljeni v skladu z Odlokom o organizaciji in načinu dela vaških 
odborov in Sklepom o potrditvi članov vaških odborov ustanovljeni vaški odbori.  
V skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom 
v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah lahko vaški odbori pridobijo sredstva za 
kulturno, športno ali delovno družabno druženje in srečanje občanov Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah, s ciljem poglabljanja medosebnih odnosov.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na: 

- Odlok o organizaciji in načinu dela vaških odborov, 
- Sklep o potrditvi članov vaških odborov ustanovljeni vaški odbori, 
- Pravilnik o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 303 € 

Opis podprograma 

Na podprogramu se planirajo sredstva za izvedbo občinskih volitev kot so stroški za 
osebje, materialni stroški, tiskarske, storitve, poštnine, obvestila volivcem, nadomestilo 
lastnikom volišč ter drugi stroški.  
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalnih volitvah, 

 Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah za nadomestne volitve v občinski svet, 

 Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveti Andraž 

v Slovenskih goricah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zakonita izvedba lokalnih volitev. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je zakonita izvedba lokalnih volitev. 

1001002 Nadomestila za občinske volitve 77 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsaka štiri leta izvede lokalna skupnost volitve v Občinski svet in za župana. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi Zakon o lokalnih volitvah in oceni stroškov za 
materialne stroške pri volitvah. 

1001007 Delna povrnitev str.volilne kampanje 226 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah lahko upravičenci zaprosijo za delno povrnitev 
stroškov volilne kampanje. 
23. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-
ZPolS-D in 105/08-odločba 

US) določa, da stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti 
ne smejo preseči 0,40 € 

na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti ter da stroški volilne kampanje 
za volitve individualno 

voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 € na posameznega volilnega 
upravičenca v lokalni 
skupnosti. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški kampanje za kandidata, ki 
na tem glasovanju kandidira 

lahko povečajo še za 0,15 € na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Zakona o volilni in 
referendumski kampanji. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.544 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse 
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tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi 
na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za 
praznovanje občinskega praznika. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem 
poslovanju, Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja, Odlok o javnem in uradnem glasilu občine 
Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Statut občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Poslovnik občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Odlok o uporabi 
grba in zastave ter o občinskem prazniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Odlok o priznanjih Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, kvalitetno 
obveščena domača in tuja javnost, ter obeleženje pomembnih dogodkov v občine na 
protokolaren način. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne službe. 

0403 Druge skupne administrativne službe 16.544 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva 
za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo 
stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi 
sredstva za izvedbo praznovanja občinskega praznika. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti 
o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja,ustrezno vzdrževani poslovni 
prostori, zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih 
naselij. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti 
o njihovem delu preko rednega komuniciranja, učinkovito gospodarjenje s poslovnimi 
prostori. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.890 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti na področju uradnih objav občine, obveščanja javnosti o 
delu občinskega sveta, župana in občinske uprave preko spletne strani občine in medijev. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 
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- Zakon o medijih, 

- Uredba o upravnem poslovanju, 

- Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, 
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 

- Odlok o javnem in uradnem glasilu občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov ter celovito obveščanje javnosti o njihovem 
delu preko rednega komuniciranja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko 
različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. 

1004001 Uradne objave občine 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so predvideni materialni stroški za vzdrževanje uradno 
objavljenih aktov, ki jih je sprejel občinski svet. Dokumenti se objavljajo v Uradnem 
vestniku občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki se objavlja na spletni strani občine, 
da se tako optimizirajo stroški objav.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planira se sredstva glede na realizacijo predhodnega leta. 

1004006 Spletna stran občine, mediji -  informiranje javnosti 2.590 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vzdrževanje in posodabljanje spletne strani občine. Prav tako so na tej 
postavki planirani stroški za informiranje javnosti preko spletne strani, fb profila ipd... 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o vzdrževanju spletne strani.  

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 11.510 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenijo za proslave, prireditve in sprejeme kot tudi 
za praznovanje občinskega praznika. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Statut občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah,  
- Poslovnik občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah,  
- Odlok o uporabi grba in zastave ter o občinskem prazniku Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah,  

- Odlok o priznanjih Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših 
dogodkih, zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov ter sodelovanje krajanov 
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v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini. Kazalnik je število prireditev, ki 
jih organizira občina. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji: sofinanciranje raznih prireditev, izvedene proslave ob praznikih in drugih 
pomembnejših dogodkih, izvedba sprejema za odličnjake, za novorojence. 

Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov oz. obiskovalcev na prireditvah 
ter pripravljenost le - teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti občine. 

1004002 Stroški ob posebnih priložnostih 2.810 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je predvidena za pogostitve ob posebnih priložnostih ali posebnih 
obiskih protokolarnega značaja (Delikomat, pogostitev ob dnevu državnosti, pogostitev 
starejših občanov in manjše obdaritve). 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planira se en znesek na podlagi predhodne realizacije. Nekatere storitve izvedene v 
mesecu decembru bodo plačane v mesecu januarju. 

1004003 Stroški promoviranja občine 4.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirani stroški promocije občine. Na tej postavki so tudi stroški 
razsvetlitve občine v času božično - novoletnih praznikov. Postavka zajema promoviranje 
občine izven Slovenije. Tako so tukaj planirana sredstva za plačilo članarine za projekt 
"Užitek ob reki" in za projekt Otroci pojejo Slovenske pesmi in se veselijo. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planira se znesek glede na predhodno realizacijo. Doda se predvidena članarina za 
projekt: "Užitek ob reki". 

1004004 Prireditve ob občinskem prazniku 4.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo občinskega praznika, tako za pogostitve 
kot tudi drugi splošni material povezan s tem dogodkom.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planira se en znesek glede na ponudbo v decembru, saj bo plačilo zapadlo v tekoče 
proračunsko leto, zaradi prireditev v mesecu decembru, ki so plačane v naslednjem 
proračunskem letu.  

1004011 Stroški reprezentance 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške reprezentance v proračunskem letu ob izvedbi 
protokolarnih dogodkov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirajo se morebitni stroški za reprezentanco ob izvedbi protokolarnih dogodkov. 
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04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem2.144 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov ter izdatki za 
pravno zastopanje občine. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,  

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,  
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati poslovni prostori.  

 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah bo v letu 2018 izvajala potrebno vzdrževanje 
občinskih objektov. Občina bo gospodarno vzdrževala nepremičnine in izvajala nadzor 
nad izterjavo najemnin. 

1004005 Upravljane premoženja 2.144 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je predvidena za stroške sodnih postopkov, storitve odvetnikov, 
notarjev in drugo. Na postavki so tudi stroški notarja, cenilca in nadomestila. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidevajo se cenitve in notarski stroški pri prodaji in nakupu premoženja. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.163 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V okviru tega področja občina vodi 
postopno izdelavo oz. dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili 
zakonodaje. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski prostorski načrt Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah je dolgoročni načrt in 
strategija prostorskega načrtovanja.  
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne prostorske politike in ustvarjanje prostorskih pogojev 
za učinkovito gospodarstvo in gradnjo. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija. 
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1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 3.163 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, 
nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cillj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega 
sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih 
pogojev ter izvajanje in sprotno prilagajanje posameznih programov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je sprejem Sprememb in dopolnitev OPN.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc. 
 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 3.163 € 

Opis podprograma 

Za posamezno področje dela je potrebno tudi vzdrževanje digitalne baze podatkov. V 
tem podprogramu je zajet program za odmero nadomestila stavbnih zemljišč. Ključne 
naloge so pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov za odmero. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju, 
- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o stavbnih zemljiščih. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve 
informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe 
programske opreme in podatkovnih baz. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme izdelanih 
za potrebe  podatkovnih baz. 

1016003 Planski akti in geodetske storitve 3.163 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so predvideni izdatki za spremembo planskega akta občine 
saj smo v postopku sprememb OPN. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na ponudbi in izdani naročilnici. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 5.638 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z 
zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin. V tem okviru Občina Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah skrbi za obveščanje občanov z izdajanjem časopisa Novice Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki izhajajo predvidoma 4 x letno. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je ohranjati obveščenost občanov in njihovo sodelovanje pri oblikovanju 
Novic. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1803 – Programi v kulturi 

 

1803 Programi v kulturi 5.638 € 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za založniško dejavnost za izdajo občinskih novic. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti pogoje za izdajo občinskega časopisa Novice Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah in vključevanje občanov v oblikovanje časopisa. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je izdaja časopisa Novice in obveščanje prebivalcev o dogodkih v 
občini. Kazalnik je izdaja 4 številk lokalnega časopisa in obveščenost vseh prebivalcev 
občine. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura. 

 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 5.638 € 

Opis podprograma 

V okviru tega programa se izdaja lokalni časopis. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o medijih, 

- Uredba o upravnem poslovanju, 

- Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, 
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 
- Odlok o javnem in uradnem glasilu občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Informiranost občanov in občank. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj vidimo v tem, da se s časopisom in obveščanjem občanov in občank 
le tem približamo. 

1018001 Tiskanje občinskih novic 5.638 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške, ki nastanejo s tiskanjem občinskega glasila Novice Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah ter drugih storitev, povezanih z izdajo glasila - sejnine 
članom uredniškega odbora, odgovornemu uredniku, poštnina. 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planira se znesek za izdajo Novic Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za vsako 
letno 4x izdajo in glede na preteklo realizacijo. 

2000 NADZORNI ODBOR 3 . 8 0 0  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
 3.800 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje ekonomske in fiskalne administracije zajema vodenje stroškov plačilnega 
prometa, finančnih zadev in 

nadzor nad porabo javnih financ.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občina še nima sprejetega dolgoročnega načrta razvoja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ. Zagotovitev denarnih sredstev za 
nemoteno delovanje občine in nadzor nad porabo sredstev.  
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 Fiskalni nadzor. 

0203 Fiskalni nadzor 3.800 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo 
proračunskih sredstev. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem 
poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja.  
Število izvedenih nadzorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri 
svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah in 
pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem 
obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se 
opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, 
materialne stroške in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.  
Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V 
okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s 
premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih 
sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o financiranju občin,  
- Statut občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah,  
- Poslovnik o delu nadzornega odbora,  

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v občini Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem 
času nepoklicnega organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ 
občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, 
preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini ter opravljanje nalog v 
skladu s Poslovnikom nadzornega odbora in aktivnosti, ki so opredeljene v letnem 
programu dela.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer se seznani občinski svet in 
župana. V skladu s programom 

dela se opravljajo pregledi poslovanja ter sklicujejo seje nadzornega odbora.  

 

2001001 Nadomestila članom nadzornega odbora 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje 
pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno 
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Na tej postavki so predvidena sredstva za sejnine za seje nadzornega odbora in za 
opravljene nadzore. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo so 
opredeljene na podlagi: 
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Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah in upoštevanjem veljavnega Zakona za uravnoteženje javnih financ. 
Izhodiščni znesek za predvideno porabo izhaja iz porabljenih sredstev preteklih let. 

2002002 Notranja revizija 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Služba za notranjo revizijo je zadolžena za neodvisno preverjanje sistemov finančnega 
poslovodenja z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, 
učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju občine. Občine so dolžne 
opraviti redni revizijski nadzor na vsake 3 leta. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so rezervirana za izvedbo notranje revizije v letu 2019. 

3000 ŽUPAN  4 7 . 7 9 7  €  

01 POLITIČNI SISTEM  47.797 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov 
ter zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti (občinski svet, župan in 
podžupan). 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Izvršilni in zakonodajni organi izvršujejo program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Sv. 
Andraž  v Slovenskih goricah. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema 
občinski funkcionarji. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 47.797 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega 
sistema (občinskega sveta, župana in podžupana). 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles 
(odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih 
strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje 
lokalne samouprave  tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s 
sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih 
skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega 
programa le tega tudi uresničuje. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županom izvede letni 
program, ki ga predložijo v razpravo in sprejem občinskemu svetu. Prav vsi našteti pa 
bodo sproti spremljali ali se sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, predvsem na sejah sveta. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019003 Dejavnost župana in podžupana 

 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 47.797 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno 
opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosi z 
javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih). 
Predstavnik občine je župan, ki ga na neposrednih volitvah volijo državljani s stalnim 
prebivališčem v občini. Župan 

se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno. Županja občine opravlja 
funkcijo poklicno. 

Naloge županje so: predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, ga sklicuje 
in vodi seje občinskega 

sveta, nima pa pravice glasovanja, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun 
občine in zaključni račun 

proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje 
odločitev občinskega sveta. 
Občina ima s statutom določena podžupana, ki jih izmed članov občinskega sveta 
imenuje županja in ga lahko tudi razreši. Županja bo imenovala enega podžupana. V 
primeru predčasnega prenehanja mandata županje, podžupan opravlja funkcijo župana 
od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata do razpisa nadomestnih volitev 
in do izvolitve novega župana. Na predlog župana se lahko podžupan odloči, da bo 
funkcijo opravljal poklicno. Podžupan Občine bo funkcijo opravlja nepoklicno. Ob 
imenovanju podžupana županja določi naloge in odgovornosti, za katere pooblasti 
podžupana ter z njimi seznani občinski svet.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
- Zakon o lokalni samoupravi  

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v občini Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah  

- Sklep župana o imenovanju podžupana 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je realizacija sprejetih aktov in drugih sprejetih programov ter spremljanje 
njihovega izvajanja preko različnih informatorjev, obveščanja javnosti ter s preverjanji. 
- Zagotovitev izvajanja odločitev občinskega sveta (% izvedenih aktivnosti glede na 
število odločitev) 
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- Zadržanje morebitnih objav splošnih aktov, če so neustavni ali nezakoniti (število 
zadržanja objav splošnih aktov)  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prednostna naloga županje je, da skupaj z občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori 
in komisijami ter občinsko upravo sprotno preverja izvajanje vseh v programu sprejetih 
nalog tudi z uporabo obveščanja javnosti s ciljem pridobiti povratne informacije. 

Kazalniki: 

- Zagotovitev izvajanja odločitev občinskega sveta (% izvedenih aktivnosti glede na 
število odločitev) 
- Zadržanje morebitnih objav splošnih aktov, če so neustavni ali nezakoniti (število 
zadržanja objav splošnih aktov)  

3001001 Plače, drugi izdatki in prispevki - župan 39.778 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje zneske, ki so potrebni za plačilo poklicne županje. 
Zneski so planirani v skladu Zakonom o lokalni samoupravi, na podlagi Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju ter Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za izračun je SKLEP o določitvi plačila županje št. 007-13/2018-11, izdan 
4.1.2019. 

3001002 Stroški reprezentance 450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so predvideni materialni stroški reprezentance županje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planira se sredstva za reprezentanco županje glede na predvidene stroške v 
proračunskem letu. 

3001004 Materialni stroški delovanja župan-a/-nje 4.358 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške delovanja župana in sicer stroške mobilnih storitev, kotizacij ter 
povračila  potnih stroškov, dnevnic in drugih izdatkov za službena potovanja v skladu z 
uredbo. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na preteklo realizacijo ob upoštevanju zakonskih določb. 

3001006 Informiranje javnosti 441 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so predvideni stroški v zvezi z raznimi objavami in obvestili 
županje, ki so pomembna za javnost. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na preteklo realizacijo. 
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3001007 Stroški plač podžupanov 2.770 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podžupan opravlja funkcijo podžupana nepoklicno, zato mu pripada plačilo največ v 
višini 50 % plače, ki bi jo 

dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila je določil župan ob upoštevanju 
obsega podžupanovih 

pooblastil. Proračunska postavka zajema strošek nagrade podžupana v tem letu. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, ter pripravljeni izračuni se navezujejo na: 

 

Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah in upoštevanjem veljavnega Zakona za uravnoteženje javnih financ. 

Izhodiščni znesek za predvideno porabo izhaja iz porabljenih sredstev preteklih let. 

4000 OBČINSKA UPRAVA  1 . 3 0 1 . 7 3 1  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
 1.284 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo 
javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske 
uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občina še nima sprejete vizije razvoja občine. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike. 

 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.284 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje 
stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih 
dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. 
Strošek je vezan na finančne transakcije. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
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02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.284 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje 
terjatev in kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa (provizija Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih 
dajatev). 

Načrtovani so tudi izdatki za elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o 
davčni službi, Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade 
in lokalne skupnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z 
delovanjem fiskalne politike. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa. 

4002001 Plačila stroškov plačilnega prom. in bančnih storitev 84 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške, ki nastajajo v zvezi s poslovanjem, to so provizije 
Uprave za javna plačila, Davčni upravi RS, bančne storitve in podobno. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na predhodnih porabi sredstev plačilnega prometa in bančnih storitev, z 
manjšim povišanjem zaradi dviga cen storitev. 

4002005 Izdelava elaborata o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se bo pripravil elaborat o oblikovanju cen odvajanja in 
čiščenja odpadnih vod v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, kateri je osnova za 
določitev cene odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je določena na podlagi ponudb. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.939 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema 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 javnih naročilih, 
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Zakon o javnih financah,  

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače 
in tuje javnosti ter izvedbo protokolarnih dogodkov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne službe. 

0403 Druge skupne administrativne službe 9.939 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva 
za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo 
stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.  
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti 
o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja, ustrezno vzdrževani poslovni 
prostori, zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih 
naselij. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti 
o njihovem delu preko rednega komuniciranja in učinkovito gospodarjenje s poslovnimi 
prostori. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. 

 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.650 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenijo za Obdaritev otrok ob Božiču in Miklavžu 
znesek je planiran 2x, ker lahko plačilo zapade v drugo proračunsko leto. Sredstva so 
namenjena še za obdaritev novorojenčkov rojenih v preteklem letu z medovitimi 
rastlinami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut in poslovnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših 
dogodkih zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov ter sodelovanje krajanov v 
čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini. Spodbujanje sajenja in gojenja 
medovitih rastlin v občini, ki ima veliko pozitivnih učinkov (čistejše okolje, ohranjanje in 
spodbujanje čebelarstva....). 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji: sofinanciranje raznih prireditev, izvedene proslave ob praznikih in drugih 
pomembnejših dogodkih. Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov oz. 
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obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost le teh sodelovati in se vključevati v 
dejavnosti občine. Vsako leto več posajenih medovitih rastlin, ki ohranjajo in spodbujjo 
čebelarjenje v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah). 

4004009 Obdaritev otrok 1.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo prireditve ob novoletni obdaritvi otrok s skromnimi 
darili.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planira se znesek za plačila zapadla iz predhodnega proračunskega leta zaradi izvedbe 
v mesecu decembru, ki bodo plačana v tekočem proračunskem letu in plačila v tekočem 
proračunskem letu za realizirane prireditve v tekočem proračunskem letu, glede na 
predhodno realizacijo.  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem8.289 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu so vključeni stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih 
prostorov, stroški investicijskega vzdrževanja ter stroški novih investicij v poslovne 
prostore, ki so v lasti in upravljanju občine. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,  
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,  
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za vzdrževanje premoženja v lasti in upravljanju 
občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah, prenova in obnova starih stavb, zagotavljanje 
minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, pridobivanje 
poslovnih prostorov za določene skupine, ki opravljajo dejavnosti, ki so v javnem interesu.  
Kazalci podprograma so doseganje čim višje stopnje vzdrževanih nepremičnin v lasti, čim 
večji odstotek obnovljenih starih stavb vse z zagotavljanjem minimalnih tehničnih zahtev, 
ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori.  

Upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske 
uprave, ki jo uprava vrši v okviru proračunskih možnosti in projekta upravljanja in 
investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah bo izvajala potrebno vzdrževanje občinskih 
objektov. V tem sklopu se planirajo določene posodobitve v večnamenski dvorani na 
podlagi katerih se bo lahko kvalitetneje in enostavneje upravljalo z objektom.  Občina bo 
gospodarno vzdrževala nepremičnine in izvajala nadzor nad izterjavo najemnin. 
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4004005 Vzdrževanje in materialni stroški dvorane 8.289 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja obnovljene dvorane in 
ogrevanje, zavarovalne premije, stroški elektrike, ogrevanja ter druge operativne 
odhodke iz tega naslova.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB182-19-0001 Nakup opreme za delovanje občinske uprave, občinskega sveta in 
potrebe v javnih objektih v obdobju 2019-2022. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podatki temeljijo na porabi v preteklih letih in pridobljenih ponudbah za izvedbe 
servisiranja klima naprav in toplotne črpalke, katerih v preteklih letih nismo izvajali. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 169.878 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za 
vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, 
stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.  
Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov 
samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene 
z zakoni.  

Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske 
uprave z drugimi občinami. Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah je članica Skupne 
občinske uprave Spodnjega Podravja s sedežem na Ptuju. Delovanje skupnih uprav 
sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih 
sredstev iz državnega proračuna, in sicer v višini malo manj kot 50 % realiziranih tekočih 
odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Regionalni razvojni program Spodnjega Podravja 2014 - 2020, Strategija gospodarskega 
razvoja Slovenije, Strategija razvoja notranjega razvoja javnih financ v RS, Strategija 
lokalne samouprave. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob 
gospodarni porabi proračunskih sredstev. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 
0603 Dejavnost občinske uprave. 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 22.406 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja 
razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, 
pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni 
dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in 
s povezovanjem z drugimi institucijami. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilji so sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na 
lokalnem in regionalnem nivoju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019001 Priprava strokovnih podlag lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave 
ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 1.170 € 

Opis podprograma 

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samouprave lokalne skupnosti med 
seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev 
javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in 
združenja. 
Na podlagi teh določb sta bili v Sloveniji ustanovljeni dve združenji in sicer Skupnost občin 
Slovenije s sedežem v Mariboru, in Združenje občin Slovenije s sedežem v Ljubljani. Obe 
združenji imata lastnost reprezentativnega združenja. Občina ostaja članica Skupnosti 
občin Slovenije. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Evropska listina o lokalni samoupravi,  

- Statut Skupnosti občin Slovenije 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje 
in opravljanje svojih občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene 
z zakoni. Za zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v 
prostoru in izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spremljanje vsebin združenj in udeležba na skupnih sestankih skupnosti občin z 
namenom hitrejšega reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na 
lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado in vladnimi službami. 

4006007 Delovanje ZRS Bistra Ptuj 1.170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema delež sredstev, ki jih občina sofinancira za delovanje ZRS Bistra Ptuj 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan temelji na predhodnem obvestilu o predvidenih sredstvih ZRS Bistra Ptuj. 
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06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 200 € 

Opis podprograma 

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu 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 skupnost, zveze in 
združenja.  
Na podlagi teh določb sta bili v Sloveniji ustanovljeni dve združenji, in sicer Skupnost 
občin Slovenije s sedežem v Mariboru ter Združenje občin Slovenije s sedežem v 
Ljubljani. Obe združenji imata lastnost reprezentativnega združenja. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in 
opravljanje svojih občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene 
z zakoni. 

Zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru in 
izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Redno sodelovanje, tudi udeležba na sestankih z namenom hitrejšega reševanja 
problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z 
vlado in vladnimi službami. 

4006009 Združenje lokalnih skupnosti 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tukaj je zajeta članarina Skupnosti občin Slovenije, kjer je občina članica.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan temelji na predvideni članarini za vključitev v Skupnost občin iz preteklega leta. 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 21.036 € 

Opis podprograma 

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta 
način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in 
lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o ustanovitvi ZRS Bistra Ptuj, Program dela ZRS Bistra Ptuj za proračunsko leto, 
Območno razvojni program Spodnjega Podravja 2014 - 2020. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje vzdržnega razvoja varovanje okolja in razvoja infrastrukture, razvoj 
gospodarstva, razvoj človeških virov, krepitev identitete regije. 
Kazalci so razvidni iz kolegijev županov Spodnjega Podravja. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Redni kolegiji županov Spodnjega Podravja. 
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4006010 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.442 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomemben del politike naše občine je povezovanje z lokalno skupnostjo, zato 
nameravamo v prihodnje ostati odprti za nadaljnja povezovanja.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na tej postavki je planirana članarina za Lokalno akcijsko skupini (LAS) Ovtar 
Slovenskih gorica za proračunsko leto, članarina za Društvo Vinsko turistične ceste 
srednje slovenske gorice ter zahtevki za članarine. 

4006014 Priprava regionalnih in drugih programov in projektov 19.594 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so stroški priprave projektne dokumentacije, ter izdelava projektne 
dokumentacije za Regionalno cesto R3 (preostanek iz leta 2018), za katero je država 
izdelala projektno nalogo, na podlagi katere bomo izdelali projektno dokumentacijo, ki bo 
štela kot lasten vložek v sam projekt, pri končnem obračunu investicije. Planirana so 
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za krožišče v Drbetincih - odcep za avto 
cesto, Izdelavo potrebnih DIIP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB182-19-0005 Priprava regionalnih in drugih programov in dokumentacije  01.01.2019-31.12.2022 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški temeljijo na zbranih ponudbah, podpisani pogodbi in oceni višine stroška 
posamezne dokumentacije v preteklih letih. 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 43.704 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti skupne občinske 
uprave, katere soustanoviteljica je naša občina. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo občanov in tudi 
zaposlenih v skupni občinski upravi. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo občanov in tudi zaposlenih v skupni 
občinski upravi. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029002 Delovanje zvez občin 

06029002 Delovanje zvez občin 43.704 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje Skupne občinske uprave 
Spodnjega Podravja, ki za nas opravlja naloge s področja prostorskega načrtovanja, 
zagotavljanja in izvajanj javnih služb, inšpekcijski nadzor, redarsko službo, pravno 
službo in računovodsko službo. V letu 2016 smo ukinili notranje revizijsko službo, ki jo 
bomo zagotavljali z zunanjimi izvajalci in dejavnost cest ki jo bomo zagotavljali z 
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zunanjimi izvajalci. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Spodnjega 
Podravja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji, ki jih želimo doseči pri prostorskem načrtovanju so stalno spremljanje veljavne 
zakonodaje in usklajevanja, da bodo vsi postopki izvedeni v skladu s predpisi. Kazalniki 
za spremljanje doseganja ciljev pa so: sprejete spremembe in dopolnitve OPN in 
prihranek občine. 
Osnovni cilji, ki jih želimo doseči z medobčinsko inšpekcijo pa so naslednji: neposredno 
ali preko medijev obveščati občane o novostih na področju zakonodaje, doseči 
vključenosti gospodinjstev v redni odvoz komunalnih odpadkov, doseči urejenost 
obcestnih gozdnih površin. Kazalniki za spremljanje doseganja ciljev so odstotek 
vključenosti gospodinjstev v redni odvoz komunalnih odpadkov, število prispevkov za 
medije ter redna komunikacija in izmenjava podatkov med občino in SOU. 
Osnovni cilj medobčinskega redarstva pa je posebna pozornost usmerjena na prekrške, 
ki ogrožajo pešce in kolesarje, nedovoljena uporaba parkirnih mest za invalide ter 
prizadevanje za izboljšanje splošne varnosti in javnega reda in miru po celi občini. 
Kazalniki za spremljanje doseganja zastavljenih ciljev so naslednji: ocena ukrepanja v 
prometu, število pritožb na strokovno in zakonito delo občinskih redarjev, ocena splošne 
varnosti ter javnega reda in miru prav tako pa tudi upadanje zaznanih prekoračitev 
hitrosti. 

 

4006006 Delovanje zvez občin 43.704 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so predvideni izdatki za delovanje Skupne občinske uprave 
občin v Spodnjem Podravju. Za občino Sv. Andraž v Slovenskih goricah SOU opravlja 
naloge na področju prostorskega načrtovanja. SOU opravlja še pomoč pri pripravi 
prostorskih izvedbenih aktov, izdajanje potrdil s področja prostora, izdajanje podatkov o 
namenski rabi zemljišč. Na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb se nadaljuje 
sodelovanje pri skupnem razpisu vseh občin za podelitev koncesije za izvajalca 
obvezne občinske gospodarske javne službe na področju ravnanja s komunalnimi 
odpadki ter nadaljevanje aktivnosti, vezane na investicijo v CERO Gajke. Preko te 
skupne občinske uprave občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah zagotavlja tudi 
inšpekcijsko, redarsko, pravno in računovodsko službo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program dela Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja za leto 2019. 

0603 Dejavnost občinske uprave 103.768 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z 
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in 
gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve 
za prijazno javno upravo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 82.221 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon 
o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev 
za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih 
informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje 
pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, 
kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve 
delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo 
izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov in 
nabavo strokovne literature. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

4006001 Plače, drugi izdatki in prispevki - javni uslužbenci 66.364 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski 
upravi, prispevkov, povračilom stroškov prevoza na delo in iz dela, prehrane, regresa za 
letni dopust ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi 
ZKDPZJU. Nekatere omejitve so se 1.9.2016 sprostile, kar nekoliko zviša sredstva 
namenjene za plače. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja na področju plač.  
Zajeta približna izplačila plač dveh zaposlenih skozi celotno leto, ter ene zaposlene za 
tri mesece.  
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4006004 Materialni stroški delovanja občinske uprave 15.857 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka materialnih stroškov zajema stroške materiala in storitev, kamor 
spadajo: pisarniški material in druge splošne storitve, telekomunikacij, poštnina, 
strokovne literature, dnevnice, stroški prevoza, drugi izdatki službenih poti, promocija 
zdravja na delovnem mestu in varstvo pri delu. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na realizacijo preteklega leta. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 21.547 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko 
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup in vzdrževanje 
opreme, pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske 
uprave ter: 

- ohranitev uporabne vrednosti objektov, 

- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,  

- zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava,  
- dobavljena potrebna nova oprema, 

- dobavljena energija za ogrevanje (plin) in elektrika, 

- dobavljena voda in odvoženi odpadki, 
- zavarovano premoženje občine. 

4004015 Računalniška obdelava in informatika 10.758 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za licenčno programsko opremo-Microsoft, strojno računalniško 
opremo ter ostale mesečne vzdrževalne pogodbe za programsko opremo - 
računovodstvo in stroške najema opreme. Na tej postavki so zajeti tudi stroški povezave 
z državnim omrežjem HKOM in najem ter nabava potrebne opreme. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Nabava opreme se navezuje na  projekte: 

- OB182- 08-0013 Nakup opreme za delovanje občinske uprave in sveta; 
- OB182-19-0001 Nakup opreme za delovanje občinske uprave in sveta v obdobju 2019 
- 2022; 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški temeljijo na podpisanih pogodbah in stroških v preteklih letih in  oceni glede na 
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predhodna leta. 

4006005 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme 10.789 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je zajeto investicijsko in tekoče vzdrževanje prostorov ter druge opreme, 
nabavo nove opreme, potrebne za delovanje občinske uprave. Investicijski del je 
podrobneje opisan in razviden v tretjem delu proračuna - načrtu razvojnih programov. 
Zajeti so tudi stroški zavarovanja stavbe, čistilnih sredstev, električne energije, ogrevanje, 
odvoza smeti, tekoče vzdrževanje in poraba vode. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB182-19-0001 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov je določena na podlagi porabe v preteklem letu, nabava opreme, 
investicijsko vin tekoče vzdrževanje pa na podlagi podobnih stroškov v preteklih letih. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 

DOGODKIH 83.293 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja 
v primeru naravnih in drugih nesreč. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Načrti zaščite in reševanja: 
 Načrt ZIR v primeru požara, 
 Načrt ZIR v primeru poplav, 
 Načrt ZIR v primeru jedrske nesreče, 
 Načrt ZIR ob potresih, 
 Načrt ZIR ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na področju zaščite in reševanja so usposabljanje in opremljanje 
prostovoljnih  gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini 
Sv. Andraž v Slovenskih goricah. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 83.293 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in programa varstva pred požarom. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za 
opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah.  

Za člane prostovoljnega gasilskega društva je pomembno redno usposabljanje in 
izobraževanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj glavnega programa je, da se enkrat letno opravi  preizkušenost gasilske enote z vajo 
požara ter preverjanje znanja določenih prostovoljnih gasilcev za posamezna področja 
(npr. dihalni aparati). Prav tako se na letni ravni opravi pregled hidrantov in čiščenje 
propustov. 

Kazalec uspešnosti doseganja ciljev se kaže predvsem pri posredovanjih gasilske enote 
ob naravnih in drugih nesrečah. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 83.293 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema dejavnost gasilskega društva, dejavnost občinske gasilske zveze, 
investicijsko vzdrževanje gasilske opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), 
investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o gasilstvu,  

 Zakon o varstvu pred požarom,  
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  
 Pogodba o financiranju javne gasilske službe v občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah 

za posamezno leto. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi dobre usposobljenosti in opremljenosti 
prostovoljne gasilske enote na območju občine za posredovanje ob naravnih in drugih 
nesrečah.  
Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev pa se kažejo predvsem pri 
uspešnih posredovanjih vseh gasilskih enot ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih te 
ekipe posredujejo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedbeni cilji pri prostovoljni gasilski enoti so gasilci, ki imajo avtomatske odzivnike 
zmeraj pri sebi in se takoj odzovejo na alarm. Pri preventivni dejavnosti so izvedbeni cilji 
usmerjeni v pregled gasilnikov in servisiranje gasilskih vozil in opreme. Na področju 
intervencij cilji stremijo k gašenju požarov, reševanju pri naravnih in drugih nesrečah ter 
k reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z sosednjimi prostovoljnimi gasilskimi 
društvi, civilno zaščito v občini in občinsko organizacijo Rdečega križa. 

4007001 Sredstva za dejavnost PGD 79.218 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje stroške za funkcionalne izdatke gasilskega društva v 
sklopu izvajanja protipožarne varnosti in materialne stroške. Sredstva požarne takse so 
namenjena za nabavo gasilske opreme 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP - OB182-08-0032 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena višina sredstev temelji na ocenjeni višini požarne takse in sklenjene 
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pogodbe med Občini in gasilskim društvom Vitomarci. 

4007002 Sredstva za dejavnost OGZ 1.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za delovanje Gasilske zveze Trnovska vas - Vitomarci, v 
katero sta vključeni društvi iz obeh občin 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina predvidenih sredstev temelji na podpisani pogodbi med Občino in Gasilsko 
zvezo. 

4007003 Sredstva za delovanje civilne zaščite 250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki civilna zaščita so zajeta sredstva za delovanje civilne zaščite. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni nujno potrebnih sredstev za delovanje 
civine zaščite. 

4007004 Razvoj varnostnih in obrambnih rešitev za zaščito in izobraževanje2.500 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME) je v 
okviru ISFP razpisal sredstva za sofinanciranje projektov na področju boja proti 
radikalizaciji v letu 2019. Odprt javni razpis je namenjen sofinanciranju mednarodnih 
projektov na področju boja proti radikalizaciji, ki vodi v terorizem in radikalizem.  
V projektu S.A.D - Development of security and defense solution for protection and 
education sodelujejo mesto Ludberg, Občina Sv. Andraž v Slov. goricah, Univerza v 
Mariboru, mesto Čakovec, mesto Varaždin. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB182-19-0003 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predloga porabe sredstev temelji na raziskavi trga in pridobivanju informativnih 
ponudb. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 44.095 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva 
(prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za 
kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 
2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ). 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter 
trajnostno ohranjanje podeželja. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu. 
 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 43.135 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za 
strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih 
območij. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotovitev konkurenčnosti, ohranitev ter ustvarjanje delovnih mest v 
podeželskem prostoru. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba planiranih projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 43.135 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij: 
spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne 
kmetijske proizvodnje, spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju, spodbujanje 
razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti ter 
izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni 
samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva, spodbujanje inovacij, ekološkega kmetijstva, 
preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izobraziti pomembne člene v občini o kmetijstvu, o inovacijah v kmetijstvu ter vzpostaviti 
medgeneracijski prostor v sklopu projekta LAS: Večgeneracijski center Vitomarc i - 
E(t)NOTEKA. 

4011003 Izobraževanje na temo kmetijstva 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zajeta sredstva za izobraževanja na temo kmetijstva za širše skupine 
občanov (izobraževanja, ogledi dobrih praks,..). 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na realizacijo predhodnega proračunskega leta. 
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4011006 CLLD Projekti (Las)- Večgeneracijski center 41.221 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah postala članica LAS Ovtar 
Slovenskih goric. Vodilni partner je Razvojna agencija Slovenskih goric, ki izvaja 
aktivnosti Lokalne akcijske skupine LAS Ovtar.  

Nova Strategija lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020, je oblikovana v 
okviru lokalnega partnerstva za območje desetih občin, med katerimi je tudi Občina Sv. 
Andraž, v povezavi z lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric. 
Ukrep CLLD (Community led Local Development): 

 lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost  

 omogoča učinkovitejše in bolj usklajeno izvajanje razvojnih nalog urbanega in 
podeželskega območja s sodelovanjem lokalnega prebivalstva.  

V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za pripravo in izvedbo projekta 
– Večgeneracijski center Vitomarci - E(t)NOTEKA v kletnih prostorih občinske stavbe, s 
katerimi smo kandidirali na razpisih ukrepa CLLD v okviru LAS Ovtar. 

E(t)NOTEKA je prostor namenjen izobraževanju in druženju lokalnega prebivalstva, 
izvedbi protokolarnih obiskov ter promociji lokalnih ponudnikov in posledično povečanju 
turistične prepoznavnosti.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NPR: OB182-15-0008 - CLLD (Las) projekti 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predloga porabe sredstev temelji na raziskavi trga in pridobivanju ponudb. 

4011007 CLLD Projekti (Las) Šolski čebelnjak 414 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah postala članica LAS Ovtar 
Slovenskih goric. Vodilni partner je Razvojna agencija Slovenskih goric, ki izvaja 
aktivnosti Lokalne akcijske skupine LAS Ovtar.  

Nova Strategija lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020, je oblikovana v 
okviru lokalnega partnerstva za območje desetih občin, med katerimi je tudi Občina Sv. 
Andraž, v povezavi z lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric. 
Ukrep CLLD (Community led Local Development): 

 lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost  

 omogoča učinkovitejše in bolj usklajeno izvajanje razvojnih nalog urbanega in 
podeželskega območja s sodelovanjem lokalnega prebivalstva.  

V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva aktivnosti v okviru projekta 
Šolski čebeljnjak, katerega vodilni partner je Čebelarsko društvo Vitomarci. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB182-18-0006 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predloga porabe sredstev temelji na raziskavi trga in pridobivanju ponudb. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 720 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljajo se sredstva za oskrbo zapuščenih živali, ki so najdene na področju občine, 
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na podlagi Zakona o zaščiti živali, ki občino zavezuje plačila navedenih storitev. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Oskrba zapuščenih živali v skladu z zakonom. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skrb za zapuščene živali. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

110399002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali. 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 720 € 

Opis podprograma 

Skrb za zapuščene živali. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Oskrba zapuščenih živali v skladu z zakonom. Kazalci: Število zapuščenih živali v občini. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Oskrba zapuščenih živali v skladu z zakonom. Kazalci: Število zapuščenih živali v občini. 

4011005 Skrb za zapuščene in zavržene živali 720 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za skrb za zapuščene živali, ki so najdene na območju Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v skladu z zakonodajo. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana je oskrba in drugi stroški za eno zapuščeno žival, glede na prejeto ponudbo. 
Plan glede na realizacijo predhodnega proračunskega leta in že prevzetih obveznosti. 

1104 Gozdarstvo 240 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne 
ceste). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh 
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, 
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti 
(vzdrževanje in urejanje gozdnih cest). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vzdrževane gozdne ceste. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih ces 
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11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 240 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gozdovih,  

- Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Urejeno omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, 
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vzdrževane gozdne ceste. 

4011002 Vzdrževanje gozdnih cest 240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah občina izvaja na osnovi Zakon o gozdovih. Sredstva 
se namenjajo sofinanciranju vzdrževanja gozdnih cest.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov temelji na stroških v preteklih letih. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 144.754 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter 
področje železniške infrastrukture, in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske 
cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne 
železniške infrastrukture. Zajema tudi področje letališke in vodne infrastrukture 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja prometa v RS.  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je predvsem v gradnji in ohranjanju že obstoječe infrastrukture, vse za 
zagotavljanju čim boljše in varne cestne infrastrukture. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 144.754 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in 
gradnjo občinskih cest, cestno razsvetljavo ter investicijska vlaganja v telekomunikacije. 
Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno 
prometno signalizacijo. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. 
Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje 
prometne varnosti, čim bolj tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prevoznosti.  
 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v 
cestnem prometu.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
13029003 Urejanje cestnega prometa, 

13029004 Cestna razsvetljava. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 83.239 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in 
cestne infrastrukture (pločniki, varovalne ograje, mostovi). 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečanje kvalitete prevoznosti cest in zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije in 
modernizacije cest. 

4013030 Izgradnja kolesarske poti meja Čagona-Drbetinci-Vitomarci-meja 

Trnovska vas 17.139 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške sorazmernega dela stroškov za izdelavo projektne 
dokumentacije in izvedbe revizije dokumentacije. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov temelji na izdelani projektni nalogi, kjer so stroški izdelave dokumentacije 
razdeljeni po občinah katere v projektu sodelujejo. 

4013031 Rekonstrukcija Drbetinci LCc203371,JP561151 in 561281 66.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema del stroškov rekonstrukcije lokalne ceste in javne poti, kateri niso 
predmet stroškov nastalih zaradi prevezave vodovodnih priključkov in položitev prečnih 
cevi za fekalno kanalizacijo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB182-16-0004 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina stroškov temelji na že izvedenem javnem naročilu in podpisanih pogodbah. 

13029004 Cestna razsvetljava 61.515 € 

Opis podprograma 

Podprogram cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne 
razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem 
prometu, Odlok o občinskih cestah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjševanje porabe električne energije  za javno razsvetljavo, prilagoditev objektov in 
naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja, zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z 
izboljšanjem vidljivosti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi 
usmeritvami, posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi 
varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in 
ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

4013026 Ureditev javne razsvetljave v naselju Drbetinci 61.515 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se predvideva izgradnja javne razsvetljave z kandelabri 
višine 7m in varčnim LED svetilkami v delu naselja Drbetinci ob lokalni cesti od križišča 
pri kmečkem turizmu pri kapeli do križišča z lokalno cesto v dolžini cca 1.550 m. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB182-16-0004 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena višina sredstev je določena na podlagi podpisane pogodbe. 

14 GOSPODARSTVO 64.333 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva 
potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj 
turizma in gostinstva. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Promocija kraja in turistične ponudbe. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 64.333 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva 
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za promocijo občine in spodbujanje turizma 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvoj turizma:  

 uvajanje novih turističnih produktov,  
 povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja,  
 izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma, 
 označitev turističnih točk (kažipoti, table, ipd.). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je sproti urejati "Hrgovo domačijo" 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 64.333 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje turističnih 
prireditev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), ter investicije in 
investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.To leto načrtujemo na tem področju 
projekte preko Lokalne akcijske skupine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti 
območja občine kot turističnega območja. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe. 

4014003 Hrgova domačija 1.926 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke ne planiramo porabo večjih sredstev, saj smo za popolno ureditev Hrgove 
domačije pridobili EU sredstva iz Programa sodelovanja Slovenija - Hrvaška za Interreg 
projekt "DETOX". 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predloga porabe sredstev temelji na raziskavi trga in pridobivanju informativnih 
ponudb. 

4014004 Interreg Slovenija - Hrvaška "DETOX" 2.026 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je podprto že od leta 2003 s trilateralnim 
sosedskim programom Slovenija-Madžarska-Hrvaška. Z vstopom Hrvaške v EU novo 
obdobje sodelovanja 2014-2020 odpira nove priložnosti in izzive. 
Program sodelovanja Slovenija-Hrvaška je namenjen trajnemu razvoju varnega 
živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju in 
upravljanju naravnih in kulturnih vrednost v korist ljudi, ki delajo, živijo ali obiskujejo 
območje. 
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Iz te postavke se bodo financirali stroški aktivnosti, investicije in opreme, administrativni 
stroški in stroške osebja v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška.  
Projekt »DETOX« se je pričel izvajati 1. oktobra 2016 in se po enem mesečnem 
podaljšanju zaključil konec oktobra 2018. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB182-16-0003 - DETOX (SI - HR). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predloga porabe sredstev projekta "DETOX" temelji na DIIP in NRP. 
Ocene vključujejo vse upravičene stroške, povezane s projektom v obdobju njegovega 
trajanja. 

4014005 Interreg Slovenija - Madžarska "ESCAPE" 6.807 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska predstavlja proces sodelovanja, 
ki se je pričelo že z trilateralnim programom. 
Namen programa je postati privlačno območje za življenje, delo in naložbe z boljšim 
izkoriščanjem naravnih kulturnih vrednot v turizmu in tako spodbujati razvoj celotne regije. 

Na tej postavki se planirajo financiranje aktivnosti, nakup opreme in investicije, ki se 
izvajajo v sklopu Interreg projekta Slovenija-Madžarska »ESCAPE«. Projekt »ESCAPE« 
se aprila 2019 zaključuje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB182-16-0001 - Interreg - Po poti strpnosti (SI - HU). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predloga porabe sredstev projekta "ESCAPE" temelji na DIIP in NRP. 

Ocene vključujejo upravičene stroške, povezane s projektom v času njegovega trajanja 
(24 mesecev). 

4014008 Delovanje TIC 3.074 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za obratovalne stroške prostora za 
opravljanje dejavnosti turistično informacijskega centra ter finančne spodbude za 
upravitelja TIC. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predloga porabe sredstev temelji na dosedanji pogodbi s Pošto Slovenije. 

4014011 Evropski spomini - WALLS 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilji programa, v katerega je občina vključena so prispevati k seznanjenosti državljanov 
z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo ter spodbujati evropsko državljanstvo in izboljšati 
pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije. Občina je pristopila k 
ukrepu  Evropski spomin v katerem sodeluje skupaj s projektnimi partnerji iz Avstrije, 
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Nemčije, Slovenije, Madžarske ter Bosne in Hercegovine. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predloga porabe sredstev temelji na raziskavi trga in pridobivanju informativnih 
ponudb. 

4014012 CLLD Projekti (Las) -NOVI 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah postala članica LAS Ovtar 
Slovenskih goric. Vodilni partner je Razvojna agencija Slovenskih goric, ki izvaja 
aktivnosti Lokalne akcijske skupine LAS Ovtar.  

Nova Strategija lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020, je oblikovana v 
okviru lokalnega partnerstva za območje desetih občin, med katerimi je tudi Občina Sv. 
Andraž, v povezavi z lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric. 
Ukrep CLLD (Community led Local Development): 

 lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost,  

 omogoča učinkovitejše in bolj usklajeno izvajanje razvojnih nalog urbanega in 
podeželskega območja s sodelovanjem lokalnega prebivalstva.  

V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za pripravo in izvedbo projekta, 
za preostanek finančnih sredstev. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predloga porabe sredstev temelji na raziskavi trga in pridobivanju informativnih 
ponudb. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
 60.619 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe varovanja okolja in naravne dediščine zajema naloge za varstvo in 
izboljšanje stanja okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in 
naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.  
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki 
omogoča dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost njegovega 
življenja. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj občine je v izboljšanju stanja vodovodnega omrežja, kanalizacijskega 
omrežja, zbiranju odpadkov in ustreznem odstranjevanju le teh  ter zmanjšanju količin 
odloženih komunalnih odpadkov (osveščanje in obveščanje ljudi preko obvestil in 
plakatov). 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov. 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 1.830 € 

Opis glavnega programa 

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja 
predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. 
Glavni program vključuje sredstva za spremljanje porabe energentov in pripravo 
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predlogov sprememb za zmanjšanje le teh in s tem posledično dolgoročno zmanjšanje 
onesnaževanja okolja. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so močno zmanjšanje porabe energentov ali pa prehod na druge okolju 
prijazne energente. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so sprotno spremljanje porabe energentov v javnih objektih in pripravljati ukrepe 
za zmanjšanje porabe. 

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje 
politike 1.830 € 

Opis podprograma 

Z izvajanjem energetskega upravljanja  se bo spremljala poraba energentov na javnih 
stavbah v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Izdelala se bodo letna in po potrebi 
tudi vmesna poročila in podaja predlogov o zmanjšanju porabe energentov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga je Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih 
konceptov (Ur.l. RS št. 74/09) in 325. člen Energetskega Zakona (Ur. l. RS št. 17/2004). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe energentov v javnih stavbah in s tem zmanjšanje 
onesnaževanja okolja. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na letnem nivoju se bo spremljala poraba energentov in sprotno izvajala korekcija z 
namenom zmanjšanja porabe. 

4012002 Energetski managment 1.830 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvajanje energetskega upravljanja, spremljanja porabe 
energentov in priprave letnih in drugih poročil 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški temeljijo na podpisani pogodbi. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 57.789 € 

Opis glavnega programa 

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja 
predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. 
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in z odpadno vodo 
ter nadzor nad onesnaževanjem okolja 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v preprečevanju odlaganja odpadkov na mestih, ki ni namenjeno za 
odlaganje odpadkov. Dolgoročni cilj je navezati vse objekte na kanalizacijo oz. male 
čistilne naprave. 

Glavni cilj je preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in 
izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje 
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porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo 
potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje 
obremenjevanja okolja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je sofinanciranje 10 malih čistilnih naprav.  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 57.789 € 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki kot to določa 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju 
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih 
službah, Zakon o vodah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: zavarovanje vodotokov in podtalnice, zdravstvena varnost 
prebivalstva pred odpadnimi vodami, preprečevanje onesnaženosti okolja. Z 
dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja voda se omogočijo priključitve novih 
uporabnikov na sistem. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za 
posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno 
vodo in varovanje vodnih virov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljskih standardov na področju 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter dograditev čistilne naprave in 
kanalizacije. 

4015007 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 2.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sprejetega pravilnika bo občina tudi v letu 2017 sofinancirala izgradnjo malih 
komunalnih individualnih čistilnih naprav posameznikom.  

Občina ima  izdelano idejno zasnovo ravnanja odvajanja in čiščenja komunalnih vod.  
Že v letu 2016 je bil izveden razpis o sofinanciranju na podlagi katerega je občina že 
sofinancirala izgradnjo malih čistilnih naprav. 
  

Prav tako  bo občina v letu 2019  ponovno izvedla javni razpis za sofinanciranje malih 
čistilnih naprav. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni predvidenega števila izgradenj malih 
čistilnih naprav v letu 2018 . 



 

 54 

4015010 Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci- center 389 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija je fizično zaključena. Na postavki so predvideni stroški za pridobitev 
uporabnega dovoljenja dela fekalne kanalizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB182-17-0004 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana višina potrebnih sredstev temelji na oceni stroškov primerljivih investicij. 

4015011 Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci Rola - Občina z 
prečrpališčem 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se predvideva nadaljevanje izgradnje kanalizacije v delu 
naselja Vitomarci- center od Bar Rol do občinske stavbe z prečrpališčem in pripravo za 
navezavo gospodinjstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB182-19-0002 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina stroškov temelji na izvedenih primerljivih investicijah. 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.000 € 

Opis glavnega programa 

Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za 
gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je, da posegi v vode, vodna zemljišča ter zemljišča na varstvenih 
in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča ne poslabšuje stanje 
voda. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so izboljšanje stanja urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe voda in 
urejanje voda in ohranjanje vodnega okolja. Kazalec je število urejenih vodotokov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje vod 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram načrtovanje, varstvo in urejanje voda obsega varovanje podtalnice, gradnjo 
in vzdrževanje zadrževalnikov. V podprogramu so določene aktivnosti v zvezi z 
upravljanjem z vodami, ki obsega varstvo, urejanje in rabo voda s ciljem varovati 
kakovost in količino voda ter jo uporabljati tako, da čim manj vpliva na naravno 
ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, 
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Zakon o gospodarskih javnih službah  
Zakon o vodah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je izboljšanje urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe voda in urejanje voda. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je čiščenje vodotokov. 
Kazalci: število urejenih vodotokov. 

4015006 Čiščenje vodotokov 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja stroške čiščenja vodotokov. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi ocene primerljivih del. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 227.255 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V okviru tega področja občina vrši 
naslednje dejavnosti: vodi postopno izdelavo oz. dopolnitve in spremembe prostorskih 
aktov v skladu z določili zakonodaje. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, 
Nacionalni program varstva okolja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za 
učinkovito gospodarjenje in gradnjo. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, 

1603 Komunalna dejavnost, 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča). 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.006 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, 
nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cillj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informac ijskega 
sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih 
pogojev ter izvajanje in sprotno prilagajanje posameznih programov. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske 
opreme ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 1.006 € 

Opis podprograma 

Za posamezno področje dela je potrebno tudi vzdrževanje digitalne baze podatkov. V tem 
podprogramu je zajet program za odmero nadomestila stavbnih zemljišč. Ključne naloge 
so pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov za odmero. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stavbnih 
zemljiščih. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega 
sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in 
podatkovnih baz. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme izdelanih za 
potrebe  podatkovnih baz. 

4016005 Storitve za nadomestilo stavbnih zemljišč 1.006 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki se planirajo stroški, ki nastanejo z odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina planiranih sredstev temelji na stroških predhodnih let in podpisanih pogodbah. 

1603 Komunalna dejavnost 225.249 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, 
objektov za rekreacijo v naseljih in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti. Gre za izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih 
vodovnih sistemov in posodabljanjem obstoječih. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 
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16039001 Oskrba z vodo 224.949 € 

Opis podprograma 

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb in objektov v 
katerih se zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o 
oskrbi s pitno vodo na območju občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Odlok o 
organiziranju in izvajanju lokalne gospodarske javne službe - oskrba s pitno vodo na 
območju občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah s koncesijo. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne 
oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci 
oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

4016017 Vodovod Drbetinci - navezava na nov vodovodni cevovod 175.376 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V naseljih Vitomarci in Drbetinci obstajata dva vodovodna omrežja, "stari vod" in "novi 
vod". Na novi vod je priključenih zelo malo gospodinjstev. V okviru proračunske postavke 
se je že v letu 2018 izvedla prevezava  hišnih priključkov na nov vodovodni cevovod. V 
letu 2019 se bo še uredila cesta, katera je bila vsled izvedbe prevezav  poškodovana 
oziroma uničena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB182-16-0004 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina potrebnih sredstev za izvedbo temelji na podpisanih pogodbah. 

4016023 Rekonstrukcija vodovoda Ostragovo 49.573 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zajeti stroški rekonstrukcije dela vodovodnega cevovoda 
kateri poteka na delu naselja Drbetinci (Ostragovo), da se bolahko ta del prevezal na 
novozgrajeni cevovodni sistem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB182-19-0006 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov temelji na stroških predhodno izvedenih primerljivih investicij. 
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16039004 Praznično urejanje naselij 300 € 

4016021 Novoletna okrasitev 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za menjavo dotrajanih okraskov 
za praznično okrasitev območja občine. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predloga porabe sredstev temelji na podlagi raziskave trga ter pridobivanju 
ponudb. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 1.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter 
nakupe zemljišč. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je, da se predvidena zemljišča prodajo ali nakup kot izhaja iz načrta 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem.   
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (nakup ali prodaja). 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1.000 € 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za komunalno opremljanje stavbnih 
zemljišč. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o graditvi objektov 

- Zakon o urejanju prostora 

- Stanovanjski zakon 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj predstavlja izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja 
zadev z namenom pridobitve in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je v okviru gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom. 

4013020 Ureditev lastništva LC in JP 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za ureditev lastništva moderniziranih cest - za geodetsko izmero in vpis v kataster 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina stroškov temelji na že izvedenih podobnih delih. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 52.100 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zdravstvenega varstva zajema primarno zdravstvo in druge programe na 
področju varstva. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi 
storitvami, skrb za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter ohranitev 
osnovne zdravstvene dejavnosti v domači občini.   
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1707 Drugi programi na področju zdravstva. 

1702 Primarno zdravstvo 40.000 € 

Opis glavnega programa 

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega 
zdravstva ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z 
zdravstvenimi storitvami, skrb za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva 
ter zagotovitev splošnega zdravnika v občini. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov. 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 40.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina tega podprograma se nanaša na tekočo vzdrževanje splošne ambulante v 
Vitomarcih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je občanom zagotavljati primarno zdravstveno oskrbo v občini ter 
zagotoviti tudi zobozdravstveno oskrbo otrok in odraslih v domačem kraju. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Redno in nemoteno delovanje zdravstvene dejavnosti, zagotovitev zobozdravstvene 
ambulante ter pridobitev zobozdravnika v občino. 
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4017011 Zdravstvena ambulanta v poslovni stavbi 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške za nakup prostorov za potrebe zdravstvene 
ambulante v novem objektu poslovnega centra, kamor bi preselili obstoječo ambulanto.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov temelji na primerljivih cenah podobnih objektov. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 12.100 € 

Opis glavnega programa 

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo 
in mrliško ogledno službo. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati 
pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: 

- ohranjati finančne pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in 

- ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število zavarovanih oseb 
kot občani in število mrliških ogledov.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo, 

17079002 – Mrliško ogledna služba. 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 10.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, 
ki imajo stalno bivališče v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  Zakonu o zdravstveni 
dejavnosti in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovenje na podlagi odločb o 
upravičenosti do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki jih izdaja 
Center za socialno delo. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je plačilo prispevkov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: 

 - zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. 
brez drugih virov dohodkov. Izvajanje upravnih postopkov je preneseno na Center za 
socialno delo Ptuj (za področje zdravstvenega zavarovanja občanov brez zaposl itve oz. 
brez drugih virov dohodka se Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se je pričel 
uporabljati s 1. 1. 2012). Občina pa je v skladu z navedeni zakonom zavezanka za plačilo 
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prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število zavarovancev, ki 
jim občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah krije zdravstveno zavarovanje. 

4017006 Zdravstveno zavarov. oseb iz 15. čl. Zakona o zdravstvenem vars.10.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v sklade socialnega 
zavarovanja, ki so namenjeni plačilu zdravstvenega zavarovanja oseb po 21. točki 15. 
člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na predhodno realizacijo. 

17079002 Mrliško ogledna služba 1.400 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški 
mrliškega oglednika, eventuelne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji 
(prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih,  Zakon o zdravstveni dejavnosti,  Zakon o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti in urejanju pokopališč,  Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško 
pregledne službe,  Zakon o nalezljivih boleznih in  Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih 
za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število opravljenih mrliških 
pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število opravljenih mrliških 
pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji. 

4017001 Financiranje mrliško ogledne službe 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunski postavki so zajeti odhodki, ki jih je občina dolžna zagotavljati za delovanje 
mrliško ogledne službe. Sredstva za opravljanje teh storitev se zagotavljajo po principu 
stalnega bivališča. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na predhodno realizacijo za Zdravstveni dom Ptuj in druge izvajalce. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 31.618 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z 
zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in 
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vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.  
V okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, 
da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja 
pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje nekatere 
lokalno pomembne javne športne objekte. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in  
pospeševati kulturno, športno in mladinsko dejavnost. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1803 – Programi v kulturi, 

1804 – Podpora posebnim skupinam, 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti. 

1803 Programi v kulturi 16.618 € 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, 
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge 
programe v kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti pogoje za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture ter ohranjati 
interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je v ohranjanju knjižničarske in gledališke dejavnosti. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039003 Ljubiteljska kultura 

 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 12.950 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega načrtovana sredstva na proračunskih postavkah za namen 
zagotavljanja knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu o knjižničarstvu, in sicer za 
Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih,  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo,  Zakon o knjižničarstvu,  Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in  Kolektivna 
pogodba za javni sektor. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Občanom čim bolj približati želeno literaturo. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva 
ter dostop do čim večjega obsega storitev. 
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4018004 Sofinanciranje delovanja knjižnice 12.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje Knjižnice Ivana Potrča Ptuj 
(nakup knjižnega gradiva in delovanje bibliobusa ter sredstva za plače zaposlenim). 
Proračunska postavka se povišuje glede na pretekla leta zaradi opozorila Ministrstva 
glede obveze po zagotavljanju sredstev v skladu z zakonom. Kljub temu je KIP pripravila 
nekoliko nižji program od zakonsko zahtevanega. Na kolegiju županov je bilo 
dogovorjeno, da se za celotno območje občin plačuje enak znesek po prebivalcu, ker je 
izjema Mestna občina Ptuj, ki plačuje višji znesek. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirajo se zneski glede na prejeti letni plan Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. 

18039003 Ljubiteljska kultura 3.668 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih 
društev, programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  Zakon o javnem skladu Republ ike 
Slovenije za kulturne dejavnosti,  Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pomoč pri uresničitvi programa kulturnih društev in s sofinanciranjem kulturnih prireditev 
vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečati interes za vključevanje v dejavnost kulture. 

4018002 Kulturne dejavnosti 668 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje in izvajanje programov ljubiteljske kulture, ki jih 
izvaja Sklad RS za ljubiteljsko kulturno dejavnost, v katerem sodelujejo tudi naša društva 
ter druge programe in avtorske pravice za predvajanje filmov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan zajema znesek glede na predvidene stroške, ki jih je posredoval Sklad RS za 
ljubiteljsko kulturno dejavnost (izpostava Ptuj) in en znesek za pridobitev dovoljenja iz 
naslova avtorskih pravic za predvajanje filmov, glede na preteklo realizacijo in preteklo 
ponudbo. 

4018009 Sofinanciranje kulturnih dejavnosti - razpis 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje kulturnih dejavnosti občinskih 
društev. Navedeni programi se financirajo na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci na 
podlagi Javnega razpisa v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov društev na 
področju kulturne dejavnosti. Gre za spodbujanje razvoja kulturne dejavnosti, ki ima v 
občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah že dolgo tradicijo. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiran je znesek, ki je enak preteklim letom.  

1804 Podpora posebnim skupinam 11.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program v okviru podpore posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje 
programov občinskih društev. Sredstva se delijo na podlagi občinskega razpisa. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega 
življenja in druženja občanov. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049004 Programi drugih posebnih skupin. 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 11.000 € 

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje programov ostalih občinskih društev kot so neprofitne organizacije 
in ostala društva. Sredstva se razdeljujejo na podlagi javnega razpisa. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon o varstvu 
kulturne dediščine. 
Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah in Pravilnik o dodeljevanju sredstev za javne prireditev in akcije, ki 
pospešujejo razvoj in promocijo v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja 
občanov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izvedba prireditev za občane. Kazalniki: vključenost občanov v družabno 
življenje v občini. 
 

4018010 Sofinanciranje ostalih dejavnosti - razpis 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje ostalih dejavnosti občinskih 
društev. Navedeni programi se financirajo na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci na 
podlagi razpisa v skladu s Pravilnikom o vrednotenju programov organizacij in društev v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiran je znesek, ki je enak preteklim letom.  
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4018012 Posebni projekti društev - razpis 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju posebnih projektov 
društev, ki se razdelijo na podlagi občinskega javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o 
dodeljevanju sredstev za javne prireditev in akcije, ki pospešujejo razvoj in promocijo v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiran je znesek, ki je enak preteklim letom.  

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.000 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na 
področju športne in mladinske dejavnosti. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v pospeševanju športnih aktivnosti. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S pomočjo financiranja programov občinskih športnih društev povečati število občanov, 
ki se bodo ukvarjali s športom. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 – Programi športa 

18059001 Programi športa 4.000 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje programov športa, 
delovanje športnih društev, gradnja in vzdrževanje športnih objektov in opreme. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o društvih, Zakon o športu, Pravilnik o 
sofinanciranju izvajalcev programov letnega programa športa v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti občanom športne objekte, ki bodo omogočali optimalne 
pogoje vadbe, boljšo kvaliteti športnega življenja in koristnejšo izrabo prostega časa. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba javnega razpis za športne programe. 

4018011 Sofinanciranje športnih dejavnosti - razpis 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje športnih dejavnosti občinskih 
društev. Navedeni programi se financirajo na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci na 
podlagi razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev programov letnega 
programa športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiran je znesek, ki je enak preteklim letom.  



 

 66 

19 IZOBRAŽEVANJE  275.302 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe izobraževanja zajema programe na področju predšolske 
vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse 
oblike pomoči šolajočim. 
V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso  zakonsko 
predpisane, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju. Predšolsko vzgojo 
ter osnovnošolsko izobraževanje izvaja Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci na dveh 
lokacijah, in sicer v Cerkvenjaku, kjer je matična šola in v Vitomarcih, kjer je podružnična 
osnovna šola Vitomarci.  
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je ohranitev programov izobraževanja, zagotavljanje plačila razlike cene 
vzgojno - varstvenih programov v vrtcih, financiranje na področjih osnovne šole ter 
omogočiti šolske prevoze učencem. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

1906 - Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 200.189 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik 
varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih 
otrok. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju, se pravi v zagotavljanju optimalne možnosti za 
varstvo in vzgojo predšolskih otrok ter subvencioniranje plačila programov vrtca. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029001 Vrtci 200.189 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zagotavljanje sredstev razlike med 
plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Vitomarci in druge vrtce, v katere 
so vključeni otroci, ki imajo stalno prebivališče v naši občini. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 
zavodih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o plačilih staršev za 
programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in 
opremo vrtca. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti 
potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje 
dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi 
katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije 
zastavljenih dolgoročnih ciljev. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sofinanciranja in dodatno znižanje normativa za oddelke. Kazalniki: število 
vključenih otrok v vrtec. 

4019001 Sofinanciranje cene za oskrbo otrok v vrtcu Sv. Andraž 161.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva, ki jih je občina dolžna zagotoviti v skladu s 
predpisi, ki urejajo to področje za delovanje in organizacijo predšolske vzgoje. Gre za 
zagotavljanje razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za otroke, ki so vključeni v 
vrtec v Vitomarcih.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na predloženi plan OŠ Cerkvenjak Vitomarci in po predhodni realizaciji. 

4019002 Sofinanciranje cene za oskrbo otrok v vrtcih izven občine 27.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva, ki jih je občina dolžna zagotoviti v skladu s 
predpisi, ki urejajo to področje za delovanje in organizacijo predšolske vzgoje. Gre za 
zagotavljanje razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za otroke, ki so vključeni v  
vrtce izven občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan po predhodni realizaciji. 

4019003 Mat.str.in vzdrževanje opreme v vrtcu Sveti Andraž 11.089 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za materialne stroške v vrtcu Vitomarci. Največji 
strošek je strošek ogrevanja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na predloženi plan OŠ Cerkvenjak Vitomarci in po predhodni realizaciji z 
upoštevanjem povišanja cen storitev. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 37.263 € 

Opis glavnega programa 

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim 
programom, Glasbene šole Karola Pahorja Ptuj in Zasebne Glasbene šole v samostanu 
Svetega Petra in Pavla Ptuj ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v 
skladu s potrebami okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno 
izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa ter  tekoče in 
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investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, 
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo 
kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa in 

- tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šoli. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 – Osnovno šolstvo 

19039003 - Glasbeno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo 36.243 € 

Opis podprograma 

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
izvaja na dveh lokacijah, in sicer na Podružnični osnovni šoli v Vitomarcih do 6. razreda 
osnovne šole, višje razrede do konca osnovnošolskega izobraževanja pa učenci 
obiskujejo matično Osnovno šolo v Cerkvenjaku. Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo s 
prilagojenim programom pa se vozijo na Ptuj v  Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka.  
Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene 
v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). 
Sredstva se zagotavljajo za materialne stroške, program nad standard za zgodnje učenje 
tujih jezikov, varstvo vozačev in investicijsko vzdrževanje objektov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  Zakon o zavodih,  Zakon o 
osnovni šoli,  Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,  Pravilnik o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole,  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je  zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega 
šolstva. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 

- kritje stroškov dodatnega (zgodnje učenje tujega jezika) programa v šolah in s tem večji 
nivo znanja učencev, 
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, 
- vzdrževanje prostorov in posodabljanje opreme v osnovni šoli. 

4019008 Materialni stroški za osnovno šolo Vitomarci 33.203 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje materialnih stroškov; (električna 
energija, stroški ogrevanja, voda, odvoz odpadkov), zavarovanje šolske zgradbe, 
izdelavo energetske izkaznice in drugih materialnih stroškov. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na predloženi plan OŠ Cerkvenjak Vitomarci in po predhodni realizaciji z 
upoštevanjem povišanja cen storitev. 
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4019012 Investicija in investicijsko vzdrževanje osnovne šole Vitomarci 1.640 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja osnovne 
šole. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Letni plan zavoda. 

4019016 Materialni stroški drugih osnovnih šol 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za materialne stroške Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj, v 
kolikor bi prišlo do vključitve otroka iz naše občine. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiran je minimalni znesek ob morebitni vključitvi otroka iz Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

4019018 Materialni stroški OŠ Cerkvenjak (predmetna stopnja) 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema materialne stroške, ki nastanejo zaradi večjega števila 
učencev, ki obiskujejo zadnjo triado osnovne šole v Cerkvenjaku. Stroški se delijo in 
planirajo po vnaprej izračunanih sodilih. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na Dogovor št.: 3 med Občino Cerkvenjak, Občino Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah in Osnovno šolo Cerkvenjak Vitomarci. 

19039002 Glasbeno šolstvo 1.020 € 

Opis podprograma 

Osnovno glasbeno izobraževanje naših učencev se izvaja v Glasbeni šoli Karol Pahor 
Ptuj in Zasebni glasbeni šoli Sv. Petra in Pavla, katere dejavnost naša občina sofinancira. 
Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  Zakon o zavodih,  Zakon o 
glasbeni šoli ter  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je sofinancirati  vzdrževanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje 
osnovne glasbene dejavnosti učencev. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je poplačilo finančnih obveznosti v skladu s pogodbo. 

4019007 Sofinanciranje glasbene šole 1.020 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev za glasbeno izobraževanje v dveh glasbenih šolah, in sicer za 
zagotavljanje stroškov za uporabo prostora in opreme, po principu števila vključenih 
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otrok. Trenutno gre za sofinanciranje Glasbene šole Karola Pahorja Ptuj, Zasebne 
Glasbene šola v samostanu Svetega Petra in Pavla Ptuj. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan po predhodni realizaciji in prejetim finančnim načrtom Glasbene šole Karola Pahorja 
Ptuj. 

1906 Pomoči šolajočim 37.850 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je  kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne 
zakonodaje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 37.850 € 

Opis podprograma 

Zagotovljena so sredstva za regresiranje šolskih prevozov v skladu z Zakonom o 
osnovnem šolstvu ter za regresiranje šolskih prevozov za prilagojene programe. 
Nadstandardne storitve v Podružnični osnovni šoli Vitomarci in nagrade uspešnim 
dijakom in študentom. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  Zakon o osnovni šoli in 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je učencem zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim prevozom kot to 
določa Zakon o osnovnem šolstvu. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je omogočiti prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v 
skladu z veljavno zakonodajo. Izvedba nadstandardnih storitev v Podružnični osnovni šoli 
Vitomarci in zagotovitvi finančnih spodbud uspešnim dijakom in študentom. 
Kazalniki: zagotovljen prevoz, izvedba ločenega poučevanja in spodbude uspešnim 
dijakom in študentom. 

4019004 Regresiranje šolskih prevozov 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva  za prevoze osnovnošolskih otrok, ki jih mora 
zagotoviti v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiran je ostanek zneska pogodbe iz preteklega leta in predviden znesek za tekoče leto 
na podlagi pretekle ponudbe. 
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4019006 Nadstandard  - osnovna šola Vitomarci 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tukaj se zagotavljajo sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v Osnovni šoli 
Vitomarci, in sicer gre za morebitne stroške dela plače učiteljice za ločeno poučevanje 
otrok v kombiniranem oddelku. Potreba je po ločenem poučevanju v kombiniranem 
oddelku, kjer pa država zagotavlja manj finančnih sredstev za ločeno poučevanje, zato 
občina planira sredstva za ločeno poučevanje tudi v letošnjem šolskem letu, predvidoma 
bo enak problem tudi v naslednjem šolskem letu, saj se predvideva nadaljevanje 
kombiniranega oddelka. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na predloženi plan OŠ Cerkvenjak Vitomarci na podlagi Sklepov občinskega 
sveta za obveznosti dogovorjene v preteklem letu in predvidevanja po predhodni 
realizaciji za obveznosti v tekočem letu. 

4019015 Regresiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami 6.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja stroške prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki jih je občina dolžna 
zagotavljati po principu stalnega prebivališča.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planira se sredstva glede na preteklo realizacijo in sklenjeno pogodbo s prevoznikom. 

4019020 Finančne spodbude za študente 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za finančne spodbude na podlagi Pravilnika o dodelitvi denarne nagrade zlatim 
maturantom in študentom občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na preteklo realizacijo. 

20 SOCIALNO VARSTVO 56.461 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter 
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, 
starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno 
prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju 
socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, 
ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Proračunska postavka ni vezana na posebne dolgoročne projekte. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročne cilje vidimo v nudenju pomoči najšibkejšim občanom, zagotavljanju 
izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin ter v uvajanju novih programov 
socialnega varstva posameznih ciljnih skupin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine,  
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva. 

2002 Varstvo otrok in družine 3.911 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem 
nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk 
in otrok, ki so žrtve nasilja, in ga izvaja Varna hiša Ptuj. 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete 
ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja 
sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno 
bivališče v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in je državljan Republike Slovenije. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Ptuj 
in spodbujanje rodnosti na področju družinske politike z zagotavljanjem sredstev za 
delovanje in izvajanje programa finančne spodbude za novorojence. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin 
ter  spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 – Drugi programi v pomoč družini 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 3.911 € 

Opis podprograma 

Varna hiša Ptuj je program Centra za socialno delo Ptuj, ki se izvaja od novembra 2004 
naprej. Pomeni obogatitev dosedanjih možnosti pomoči žrtvam nasilja, ki se lahko v krizni 
situaciji in ob trenutkih, ko jih spremljajo občutki ogroženosti in nemoči, umaknejo v varno 
okolje, se umirijo, ojačajo in ob strokovni pomoči ter podpori same izberejo smer nadaljnje 
življenjske poti in same postanejo ustvarjalci svojega življenja. Program je namenjen 
ženskam in njihovim otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja v odnosu. 
Eden izmed ciljev družinske politike v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah je 
ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti 
na tem področju, zato se zagotavljajo sredstva za novorojence po katerem je upravičen 
do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno 
bivališče v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in je državljan Republike Slovenije. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pogodba o sofinanciranju 
dejavnosti Varna hiša Ptuj in Pravilnik in Sprememba pravilnika o enkratni denarni pomoči 
ob rojstvu otroka v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
- ohranjanje programa Varne hiše Ptuj in 

- zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojenčke. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- v celoti izpolnjen program Varne hiše Ptuj in 

- število podeljenih pomoči za novorojence. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 

- zagotoviti sredstva za izvajanje obstoječih in razvoj novih programov socialnega varstva 
z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) in 

- spodbujanje rodnosti. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše Ptuj in 

- število podeljenih pomoči za novorojence. 

4020001 Pomoč staršem ob rojstvu otroka 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pomoč staršem ob rojstvu otroka.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na preteklo realizacijo. 

4020010 Sofinanciranje CSD - varna hiša 761 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Varne hiše na Ptuju. Transfer se 
nakazuje Centru za socialno delo Ptuj, ki izvaja to dejavnost. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na plan sredstev prejet iz CSD Ptuj in še ne prejeti računi za preteklo 
proračunsko obdobje. 

4020016 Sofinanciranje pisarne brezplačne pravne pomoči 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je planirano sofinanciranje brezplačne pravne pomoči. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planira se znesek glede na ponudbo izvajalca storitve. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 52.550 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra 
za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, 
pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšanje kvalitete življenja in preprečevanje socialnih stisk ter zagotavljanje aktivnih 
oblik socialnega varstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, 
mladostnikov, oseb, ki preživljajo nasilje, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 – Centri za socialno delo 

20049002 – Socialno varstvo invalidov 

20049003 – Socialno varstvo starih 

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049005 – Socialno varstvo zasvojenih. 

20049001 Centri za socialno delo 100 € 

Opis podprograma 

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva 
pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju 
in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene 
tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu, 

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in 

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu 
sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti in zagotavljati strokovno 
podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in 
razvijati strokovne mreže socialnih pomoči (vladne in nevladne organizacije,….). 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti sredstva za izvajanje nalog po javnem pooblastilu in zagotavljanje odpravljanja 
socialnih stisk občanov. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - kakovostno izvedeni 
programi Centra za socialno delo Ptuj. 

4020006 Sofinanc. dejavnosti   CSD - pomoč na domu 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter 
v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. 
Za območje občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah opravlja storitev pomoči na domu 
Center za socialno delo Ptuj, s katerim občina vsako leto sklene pogodbo o 
sofinanciranju, na podlagi katere se krijejo stroški, za pokritje stroškov neposredne 
socialne oskrbe na podlagi števila efektivnih ur, zmanjšana za višino prispevkov 
upravičencev in zavezancev in sorazmerni delež stroškov priprave, vodenje in 
koordiniranja glede na število uporabnikov, kot je določeno v pravilniku o metodologiji za 
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiran je minimalni znesek, saj v preteklem letu ni bilo realizacije. 
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20049002 Socialno varstvo invalidov 44.200 € 

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje oskrbe v domovih in na domu invalidnim osebam, ki jim je občina v 
skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki 
in polno oskrbo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Omogočiti domsko varstvo vsem invalidom, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj 
lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih in na domu kot to določa Zakon o 
socialnem varstvu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje pomoči invalidom v institucionalni in ne institucionalni 
obliki. 

4020009 Financiranje družinskega pomočnika 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka, zaradi uvajanja raznolikih oblik pomoči invalidnim osebam.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiran je minimalni znesek, saj v preteklem letu ni bilo realizacije. 

4020012 Stroški storitev v zavodih za odrasle 44.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za regresiranje bivanja občanov s stalnim prebivališčem v naši 
občini in stanujejo v posebnih zavodih. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na prejete račune iz preteklega proračunskega obdobja z upoštevanjem 
povišanja stroškov oskrbe. 

20049003 Socialno varstvo starih 3.300 € 

Opis podprograma 

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo 
stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno 
ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo). Znotraj tega podprograma so 
načrtovana sredstva na proračunski postavki za regresiranje oskrbe v domovih za 
ostarele, ki jih je občina v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna kriti iz proračuna. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o 
socialno varstvenih prejemkih in Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je  zagotavljanje pogojev za uresničevanje načela socialne pravičnosti, 
solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi 
obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov 
ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. 

4020013 Socialno varstvo starejših 3.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru financiranja domskega varstva v domovih so načrtovana sredstva za plačilo 
oskrbnine ostarelim v domovih v višini razlike polne cene in njihovih prejemkov. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan glede na prejete račune iz preteklega proračunskega obdobja z upoštevanjem 
povišanja stroškov oskrbe. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4.720 € 

Opis podprograma 

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu 
financirati pogrebne stroške socialno ogroženih. Prav tako pa se tukaj planira 
sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin ter pomoč socialno ogroženim 
občanom v obliki prehrambenih paketov, laična pomoč družini na domu, subvencioniranje 
najemnin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev, Zakon o socialnovarstvenih prejemkih in Zakon o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter urejanju pokopališč. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je  zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih 
posameznikov in družin v občini. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa 
sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati in sofinanciranje 
letovanja otrok iz socialno ogroženih družin ter zagotavljanje sredstev za prehrambene 
pakete za socialno ogrožene občane in laična pomoč družini na domu in 
subvencioniranje najemnin. 

4020003 Drugi družinski prejemki 2.270 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na navedeni proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje pomoči socialno 
šibkim kategorijam občanov. Planirani so transferi Rdečemu križu Slovenije in za 
sofinanciranje letovanja otrokom iz materialno šibkih družin in sofinanciranje programa 
laične pomoči družini, ki ga izvaja Center za socialno delo Ptuj. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva glede na plan posredovan iz CSD in sofinanciranje letovanj otrok iz 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, glede na planirana sredstva predhodnih 
obdobij. Planirana so še sredstva glede število prebivalcev Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah za Rdeči Križ in varuha bolnikovih pravic po pretekli realizaciji. 
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4020004 Pogrebni stroški 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo 
sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki 
zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati je v veljavni zakonodaji in 
temelji na oceni, ker števila umrlih ni mogoče predvideti. 

4020015 Subvencioniranje najemnin 1.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi odločb Centra za socialno delo Ptuj je občina dolžna plačevati - 
subvencionirati najemnino za stanovanje občanom, ki imajo stalno prebivališče v tej 
občini. V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana so sredstva na podlagi veljavne odločbe CSD. 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 230 € 

Opis podprograma 

S programi želimo preprečiti nastanek socialne škode zaradi uporabe drog ali jo 
zmanjšati. Dejstvo je, da osebe, ki uporabljajo droge, vstopajo v različne zahtevnejše 
programe pomoči šele pozneje, ko konkretno pomoč (zdravstvene, socialne, odnosne 
težave itd.) že potrebujejo. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti društva ARS VITAE, društvo za pomoč odvisnim od 
nedovoljenih drog. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšati uporabo oz. zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik 
zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število mladih in ostalih, ki so se vključili v program in prenehali posedovati oz. uživati 
droge. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa 
za delo z zasvojenimi in rehabilitacije odvisnikov od droge. 

4020014 Sofinanciranje programa za odvisnike od nedovoljenih drog 230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Društva ARS VITAE, društvo za pomoč odvisnim od nedovoljenih drog se imenuje 
MOSTOVI, katerega podpira tudi naša občina in s tem pomaga odvisnikom od droge in 
njihovim svojcem.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana so sredstva na podlagi plana organizacije, ki izvaja pomoč in s katero se sklene 
pogodba.  



 

 78 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 62.967 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje 
občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega 
dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim 
odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine Sv. 
Andraž v Slovenskih goricah. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih 
in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 – Servisiranje javnega dolga. 

2201 Servisiranje javnega dolga 62.967 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova 
zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v 
rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega 
dolga. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: 
- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova 
javnega 

dolga, 

- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, 

- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju, 
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 
zadolževanje 

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 62.967 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 
in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, 
najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o financiranju občin 

- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Sv. Andraž v 
Slovenskih goricah. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo 
predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za leto 2018 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018 v skladu s 
sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v 
rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala 
kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila 
z izpolnitvijo predvidenih 

izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018. 

4022001 Odplačilo dolgoročnega kredita - Vodovod 2005 4.243 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice, ki 
zapadejo v plačilo v tem letu za najeti dolgoročni kredit v letu 2005 za izgradnjo 
vodovoda. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za predvideno porabo dolgoročnega kredita se navezuje na odplačilni načrt 
tega kredita iz leta 2005.   

4022002 Odplačilo dolgoročnih kreditov za - OŠ 18.384 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice, ki 
zapadejo v plačilo v tem letu za najeta dolgoročna kredita v letu 2005 in 2006 za 
izgradnjo nove šole in vrtca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za predvideno porabo dolgoročnih kreditov - izgradnja šole in vrtca, se 
navezuje na odplačilna načrta dveh kreditov iz leta 2005 in 2006. 

4022004 Odplačilo dolg. kredita - večnamenska dvorana 30.571 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov obresti in 
glavnice, ki bodo zapadle v plačilo v tem letu. Kredit je bil najet za obnovo 
večnamenske dvorane v Vitomarcih. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za predvideno porabo dolgoročnih kreditov za dvorano se navezuje na 
odplačilna načrta dveh kreditov iz leta 2011 ter 2012. 

4022007 Odplačilo Povratnih sredstev - 23. člen 9.769 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tem letu odplačevanje povratnih sredstev dobljenih pri državnem proračunu v letu 
2016, 2017, 2018. 

Občina vrača sredstava v polletnih obrokih. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za predviden znesek se navezujejo na kredite, ki so bili potrebni za izgradnjo: 

- vodovodni cevovod (2016) 

- modernizacija Brezovjak-Župetinci-Novinci (2016) 

- modernizacija odseka Oplot (2017) 

- komunalna infrastruktura do h.št. 36 (2017) 
- ureditev infrastrukture v naselju Vitomarci-center (2018) 

- preplastitev in rekonstrukcijo javnih poti (2018) 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
 17.834 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih 
nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, 
pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so 
namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna in sredstev za 
intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč. 
 

 

 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 2.190 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo 
občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, 
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim 
hitrejšo odpravo posledic. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje 
in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Sredstva 
proračunske rezerve ne smejo presegati 1,5% prejemkov proračuna. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč. 

23029001 Rezerva občine 1.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v 
skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih 
nesreč. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih 
financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega 
podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje 
sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina 
namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje 
in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. 

4023003 Proračunska rezerva 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za izločitev sredstev v rezervo občine. 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.190 € 

Opis podprograma 

Posebni programi pomoči v primerih nesreč zajemajo morebitne stroške komisije za 
oceno škode po naravnih nesrečah, odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi 
na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic 
naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč ter stroški reševalnih 
akcij (na primer. reševanje utopljencev). 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti finančna sredstva za intervencije v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje 
čim prejšnje sanacije stanja. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje 
in čim večjo ublažitev posledic škod, ki nastanejo ob naravnih nesrečah. V sklopu tega 
podprograma planiramo tudi preventivno zaščito proti toči, ki jo izvaja Letalski center 
Maribor. 

4023002 Zaščita pred naravnimi nesrečami 1.190 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zaščito pred naravnimi nesrečami za storitve obrambe pred 
točo.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiran je znesek, ki je bil posredovan na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v izjavi za skupno javno naročilo. 

2303 Splošna proračunska rezervacija 15.644 € 

Opis glavnega programa 

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje 
nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, 
za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem 
obsegu. 

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje 
proračuna tekočega leta. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega 
proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše 
planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna 
posameznih proračunskih uporabnikov. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne 
in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se 
lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov 
proračuna. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 – Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 15.644 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. 
člena Zakona o javnih financah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo 
pripomoglo natančno planiranje oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene 
informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega 
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proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne 
in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se 
lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 1,5% prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov. 

4023001 Splošna proračunska rezervacija 15.644 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih 
proračunskih prejemkov izkaže kot rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene 
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena iz preteklega leta. 

5000 REŽIJSKI OBRAT  1 4 5 . 2 3 4  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
 1.472 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo 
javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske 
uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Veljavna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike. 

 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.472 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje 
stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih 
dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. 
Strošek je vezan na finančne transakcije. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
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 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.472 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje 
terjatev in kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa (provizija Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih 
dajatev). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o 
davčni službi, Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade 
in lokalne skupnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z 
delovanjem fiskalne politike. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa. 

5002001 Nadomestila za pobiranje občinskih dajatev 1.472 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja planirana sredstva za  stroške pobiranja okoljske dajatve. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za predviden znesek v tem letu je nastavljen po porabi iz preteklih let. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.922 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za 
vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, 
stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.  
Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov 
samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene 
z zakoni.  

Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske 
uprave z drugimi občinami. Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah je članica Skupne 
občinske uprave Spodnjega Podravja s sedežem na Ptu ju. Delovanje skupnih uprav 
sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih 
sredstev iz državnega proračuna, in sicer v višini malo manj kot 50 % realiziranih tekočih 
odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Regionalni razvojni program Spodnjega Podravja 2014 - 2020, Strategija gospodarskega 
razvoja Slovenije, Strategija razvoja notranjega razvoja javnih financ v RS. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob 
gospodarni porabi proračunskih sredstev. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603 Dejavnost občinske uprave. 

0603 Dejavnost občinske uprave 19.922 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z 
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in 
gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve 
za prijazno javno upravo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 15.675 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon 
o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev 
za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih 
informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje 
pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, 
kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve 
delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo 
izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov in 
nabavo strokovne literature. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

5006001 Stroški dela za režijski obrat 14.863 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za plače zaposlenih v deležu, ki odpade na delovanje 
režijskega obrata. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi kadrovskega načrta in zakonskih zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati zaposlene osebe. Zaposlena oseba v tem letu en plačilni razred višje, zato 
planirana višja poraba sredstev.  
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5006002 Materialni stroški za delo režijskega obrata 812 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so planirana za materialne stroške delovanja režijskega obrata 
kot so pisarniški material (pošiljanje posebnih položnic), drugi splošni material in stroške 
prevoza, ki bodo nastali ob delovanju režijskega obrata - vzdrževanju javnih površin, 
občinskih javnih cest, upravljanja s pokopališčem ter na področju oskrbe s pitno vodo in 
odvajanju, čiščenju odpadnih voda. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena višine stroškov temelji na realiziranih stroških preteklih let. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 4.247 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, 
za zavarovanje objektov, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o 
izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranitev uporabne vrednosti objektov, zagotovitev normalnih pogojev za delo 
zaposlenih s strankami, zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje režijski obrat, dobavljena potrebna nova 
oprema, dobavljena energija za ogrevanje (plin) in elektrika, dobavljena voda in odvoženi 
odpadki, zavarovano premoženje občine. 

5006003 Vzdrževanje opreme in zgradb režijskega obrata 1.760 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in zgradb, ki so potrebne pri 
opravljanju nalog, ki so prenesene v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem 
področju režijskega obrata v Občini  Sveti Andraž v Slovenskih goricah na režijski obrat.   
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena višine stroškov temelji na realizaciji v preteklih letih. 

5006004 Vzdrževanje službenega vozila - kombi 2.487 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirani stroški vzdrževanja službenega vozila. Postavka zajema stroške 
registracije, zavarovanja vozila, goriva, maziva in drugi potrošni material. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena višina stroškov je določena na podlagi stroškov predhodnih let. 
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.339 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja odpiranja 
novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zmanjševanje deleža brezposelnih oseb, ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje 
zaposljivih skupin brezposelnih oseb in spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju 
zaposlitev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja. 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 13.339 € 

Opis glavnega programa 

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih 
mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, 
izboljšanje izobrazbene strukture brezposelnih oseb ter zmanjšanje števila 
brezposelnih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je predvsem v tem, da zmanjšamo socialno ogroženost in stisko brezposelnih 
oseb. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

10039001 Povečanje zaposljivosti 13.339 € 

Opis podprograma 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe - javna 
dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Aktivirati brezposelne in njihovo socializacijo, spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 

5010001 Stroški dela programov javnih del 13.339 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške dela programov javnih del, ki se izvajajo v okviru režijskega 
obrata. Občina se je v letu 2018 prijavila za nadaljevanje izvajanja javnih del iz leta 2018 
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v leto 2019. Predvideva se 1 zaposleni na delovnem mestu urejanje in vzdrževanje javnih 
površin ter občinskih cest.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za izračun porabljenih sredstev v prvih petih mesecih je sklenjena pogodba 
med občino in delojemalcem št.1101-1/2018-24, izračun porabljenih sredstev za 
nadaljnih šest mesecev pa je predviden porabljen znesek za novega zaposlenega. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 89.171 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter 
področje železniške infrastrukture, in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske 
cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne železniške 
infrastrukture. Zajema tudi področje letališke in vodne infrastrukture. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je predvsem v gradnji in ohranjanju že obstoječe infrastrukture. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 89.171 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje 
občinskih cest, cestno prometne signalizacije, sredstva za investicijsko vzdrževanje in 
gradnjo občinskih cest, cestno razsvetljavo ter investicijska vlaganja v telekomunikacije. 
Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno 
prometno signalizacijo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. 
Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje 
prometne varnosti in zagotavljanje prevoznosti 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v 
cestnem prometu.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
13029003 Urejanje cestnega prometa, 

13029004 Cestna razsvetljava. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 81.258 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje 
lokalnih cest in javnih poti ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, mostovi, varovalne ograje) 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne 
infrastrukture. Dolgoročni cilj je nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v 
vsakem letnem času ter zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi 
zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa 

5013001 Vzdrževanje lokalnih cest 26.047 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva potrebna za vzdrževanje občinskih lokalnih 
cest. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina stroškov temelji na oceni predvidenih vzdrževalnih del v letu povzetih po cenah iz 
predhodnega leta. 

5013002 Vzdrževanje javnih poti 19.383 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na te proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje javnih poti. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina stroškov temelji na oceni predvidenih vzdrževalnih del v letu povzetih po cenah iz 
predhodnega leta. 

5013006 Zimsko vzdrž. obč. cest 26.328 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je planirano zimsko vzdrževanje cest, katero zajema pluženje  in posipanje, 
ter čiščenje javnih parkirišč. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina predvideni proračunskih sredstev temelji na oceni stroškov v predhodnih letih.  
Višina stroškov je zelo odvisna od potrebe po pluženju in posipavanju, kar pa ni možno 
predvideti. 

5013007 Nepredvideni dogodki 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se planirajo izredne poškodbe cest. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni iz predhodnih let. 
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5013008 Vzdrževanje nekategoriziranih cest 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so predvidena sredstva za  vzdrževanje nekategoriziranih cest v lasti 
Občine. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

višina potrebnih sredstev je določena na podlagi stanja nekategoriziranih cestnih 
odsekov, stroškov v predhodnih letih in predvidenih delih v tekočem letu. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 1.483 € 

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, 
avtobusnih postajališč, neprometnih znakov in obvestilnih tabel. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje 
ukrepov s področja prometne varnosti, pripravo občinskih predpisov s področja 
kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, gradnjo, investicijsko 
vzdrževanje ter tekoče vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč, prometne 
signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih tabel. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč, upravljanje in 
tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih tabel. 

5013003 Vzdrževanje prometne signalizacije in avt.postaj 1.283 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so predvideni izdatki za vzdrževanje prometne signalizacije 
za lokalne ceste in javne poti (prometni zanki, ogledala in drugo). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

višina predvidenih sredstev temelji na oceni po potrebi vzdrževanja avtobusnih 
postajališč in prometne signalizacije. 

5013009 Vzdrževanje parkirišč 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih parkirišč (krpanje, talne označbe, 
prometna signalizacija,..) 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni nujno potrebnih vzdrževalnih del na javnih 
parkiriščih. 
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13029004 Cestna razsvetljava 6.430 € 

Opis podprograma 

Podprogram cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne 
razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem 
prometu, Odlok o občinskih cestah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjševanje porabe električne energije  za javno razsvetljavo, prilagoditev objektov in 
naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja, zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z 
izboljšanjem vidljivosti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi 
usmeritvami, posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi 
varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in 
ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

5013004 Vzdrževanje javne razsvetljave 6.430 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške za plačilo električne energije javne razsvetljave in 
vzdrževanje le-te.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena višina sredstev za tekoče vzdrževanje in stroške električne energije je 
določena na podlagi stroškov predhodnih let in predvidenih nujnih vzdrževalnih del. 

14 GOSPODARSTVO 800 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva 
potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj 
turizma in gostinstva. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Promocija kraja in turistične ponudbe. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 800 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva 
za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvoj turizma:  

 uvajanje novih turističnih produktov,  
 povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, 
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 izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma, 
 označitev turističnih točk (kažipoti, table, ipd.). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je sproti urejati območje občine. 

14039001 Promocija občine 800 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje turističnih 
prireditev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti, praznične okrasitve), 
ter investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.To leto načrtujemo na 
tem področju projekte preko Lokalne akcijske skupine. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju turizma. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti 
območja občine kot turističnega območja. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe. 

5014001 Vzdrževanje simbolov občine 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za nakup zastav na novi investiciji v 
Drbetincih, menjavi zastav pred Podružnično OŠ Vitomarci, dotrajane zastave na 
občinski stavbi. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predloga porabe sredstev temelji na raziskavi trga in pridobivanju ponudb. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
 6.127 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe varovanja okolja in naravne dediščine zajema naloge za varstvo in 
izboljšanje stanja okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in 
naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Namen varstva okolja je spodbujanje in 
usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človeško 
zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Proračunska postavka ni vezana na posebne dolgoročne projekte. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj občine je v izboljšanju stanja kanalizacijskega omrežja, zbiranju odpadkov 
in ustreznem odstranjevanju le teh  ter zmanjšanju količin odloženih komunalnih 
odpadkov (osveščanje in obveščanje ljudi preko obvestil in plakatov). 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor. 
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 6.127 € 

Opis glavnega programa 

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja 
predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. 
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in z odpadno vodo 
ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v preprečevanju odlaganja odpadkov na mestih, ki ni namenjeno za 
odlaganje odpadkov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in 
izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje 
porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo 
potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje 
obremenjevanja okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 623 € 

Opis podprograma 

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov 
ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa 
zajema zbiranje, prevažanje, obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, 
skladiščenje, prevoz, obdelava, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti 
izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki 
bi čezmerno obremenjevali okolje. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo obdelave mešanih komunalnih odpadkov in 
predelave ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, 
zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjšanje 
deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje črnih odlagališč.  V 
celotnem sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje 
odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih 
aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. 

5015001 Sanacija odpadkov 623 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške, ki nastanejo z odvozom mešanih komunalnih 
odpadkov v času akcije, ter stroške manjšega obroka za udeležence vsakoletne čistilne 
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akcije na območju občine. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina stroškov temelji na stroških v predhodnih letih. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.504 € 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki kot to določa Odlok 
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o vodah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: zavarovanje vodotokov in podtalnice, zdravstvena varnost prebivalstva 
pred odpadnimi vodami, preprečevanje onesnaženosti okolja. Z dograditvijo sistema 
odvajanja in čiščenja voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem. 
Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje 
nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje 
vodnih virov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljskih standardov na področju 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter dograditev čistilne naprave in 
kanalizacije. 

5015003 Stroški čistilne naprave 4.829 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške električne energije za delovanje čistilne naprave in tekočega 
vzdrževanja, odvoza blata izvedba in izvedba potrebnih analiz. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški temeljijo na stroških iz predhodnih let, predvidenimi morebitnimi povišanji cen 
storitev in pridobitvijo ponudb za dela katera se v predhodnih letih niso opravljala. 

5015004 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 675 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki pa se planirajo sredstva za električno energijo prečrpališča in 
tekoče vzdrževanje, ter  vzdrževanje  na kanalizacijskem omrežju v Vitomarcih. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina predvidenih stroškov temelji na  stroških predhodnih let. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.404 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V okviru tega področja občina vrši 
naslednje dejavnosti: vodi postopno izdelavo oz. dopolnitve in spremembe prostorskih 
aktov v skladu z določili zakonodaje. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, 
Nacionalni program varstva okolja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za 
učinkovito gospodarjenje in gradnjo. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1603 Komunalna dejavnost 14.404 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, 
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje 
naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Sveti Andraž v Slovensk ih 
goricah. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti. Gre za izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih 
vodovnih sistemov in posodabljanjem obstoječih. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. 

16039001 Oskrba z vodo 8.331 € 

Opis podprograma 

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb in objektov v katerih se 
zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o 
oskrbi s pitno vodo na območju občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Odlok o 
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organiziranju in izvajanju lokalne gospodarske javne službe - oskrba s pitno vodo na 
območju občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah s koncesijo. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne 
oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci 
oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

5016002 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 8.331 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema: 

 Zagotavljanje sredstev za nujna investicijska vlaganja na vodovodnem omrežju  v  
vodovodnem sistemu - Izvaja Komunalno podjetje na celotnem sistemu; 

 Vzdrževanje katastra -pogodba Komunala Ptuj 

 Popravilo hidrantov   

 Vzorčenje na vodovodnem sistemu Novinci 

 Vodno povračilo za vodovodni sistem Novinci 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB182-19-0004 Investicijska vlaganja v v vodovodno omrežje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina predvidenih sredstev temelji na podpisanih pogodbah, sklepih in predvidenih 
dodatnih vlaganjih. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.073 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zgledno vzdrževano in urejeno pokopališče in okolica pokopališča. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti z razpoložljivimi sredstvi investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo 
pokopališč in infrastrukture. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z urejenimi 
pokopališči. 

5016004 Pokopališče in mrliška vežica 6.073 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se planirajo sredstva za stroške električne energije, čistilnega materiala 
in drugega splošnega materiala potrebnega za nemoteno uporabo mrliške vežice in 
urejenost pokopališča.  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina potrebnih sredstev temelji na stroških v predhodnih letih in oceni morebitnega 
povišanja cen storitev. 
 

  



 

 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I I .  N AČ RT R A ZVO JN IH  
PR O GR A MO V  

  



 

 99 

III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

OB182-08-0013 Nakup opreme za delovanje občinske uprave in sveta 
obdobje 2015-2018 647 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je nabavljanje potrebne opreme za delo občinske uprave. Računalniško 
strojno in programsko opremo je potrebno nenehno nadgrajevati oziroma zamenjat. 

 

Cilj projekta je imeti občinsko upravo opremljeno v taki meri, da bo sposobna slediti vedno 
novim zahtevam in standardom z čim manj zaposlenimi, hkrati pa nuditi tudi kvaliteten 
servis občanom. 
Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. Vsako leto se nabavlja določena strojna in programska oprem 
, ker je amortizacijska stopnja računalniške opreme 50%. Prav tako se izvaja menjava 
dotrajane druge oprem. 

4004015 Računalniška obdelava in informatika 647 € 

420202 Nakup računalnikov in programske opreme 647 € 

OB182-08-0032 Sofinanciranje nabave gasilske opreme 75.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je da se  vsako leto vlaga določena sredstva za nabavo gasilske opreme 
in se tako poskuša slediti sodobnim trendom razvoja gasilstva v občini. 
 

Cilj projekta je imeti opremljen in usposobljeno gasilsko društvo v občini in s tem 
zagotovljeno kvalitetno požarno varnost. 
Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja, ker se vsako leto namenja določena sredstva za nabavo 
opreme. 

4007001 Sredstva za dejavnost PGD 75.000 € 

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 

proračunski uporabniki 75.000 € 

OB182-15-0008 CLLD (Las) proj-Večgeneracijski center 41.221 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je izboljšati prepoznavnost Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
izboljšati pogoje bivanja naših občanom s tem, da uredimo ustrezen prostor za druženje 
različnih generacij in skupin.  
Cilji projekta so zagotoviti prostor za druženje in aktivno preživljanje časa, prostor za 
izvedbo aktivnosti, ki bo povezoval vse generacije med seboj, prav tako je cilj povečati 
število obiskov turistov našega območja in omogočiti dodatne priložnosti posameznikom, 
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društvom in podjetnikom iz našega območja s povečanjem prodaje svojih izdelkov in 
posledično ustvarjanje dodatnih delovnih mest. 
Stanje projekta 

Projekt je bil s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja odobren in je v fazi 
izvedbe. 

4011006 CLLD Projekti (Las)- Večgeneracijski center 41.221 € 

420204 Nakup drugega pohištva 5.200 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 36.021 € 

OB182-15-0011 Priprava regionalnih in drugih programov in 

projektne dokumentacije 6.720 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je pripraviti kvalitetno projektno dokumentacijo na podlagi  katere se 
bodo lahko kvalitetno izvajali projekti in po možnosti pridobivala dodatna sredstva. 
 

Cilj je imeti v naprej pripravljeno dokumentacijo s katero se bomo lahko hitro prijavili na 
morebitne razpise. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. Pripravljajo se projektne naloge na podlagi katerih bodo lahko izvajalci 
kvalitetno izdelali projektno in drugo potrebno dokumentacijo. 

4006014 Priprava regionalnih in drugih programov in projektov 6.720 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.720 € 

OB182-15-0014 Nakup prostorov v poslovno stanovanjski stavbi40.000 € 

4017011 Zdravstvena ambulanta v poslovni stavbi 40.000 € 

420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 35.000 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000 € 

OB182-16-0001 Interreg- ESCAPE (SI- HU) 6.807 € 

Namen in cilj 

Namen Interreg projekta Slovenija-Madžarska "ESCAPE" je obnoviti kulturno in naravno 
dediščino in posledično pospešiti razvoj turistične panoge na območju Občine Sv. 
Andraž. 
Cilj projekta je povečati privlačnost in čezmejno povezovanje trajne turistične ponudbe 
partnerskih območij, zaščita kulturne in naravne dediščine z razvojem turističnega 
produkta in storitev na sodelujočih območjih. 
Stanje projekta 

Interreg projekt je v fazi izvajanja. 
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4014005 Interreg Slovenija - Madžarska "ESCAPE" 6.807 € 

400000 Osnovne plače 49 € 

402402 Stroški prevoza v državi 736 € 

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 2.864 € 

402999 Drugi operativni odhodki 3.158 € 

OB182-16-0003 Interreg DETOX (SI-HR) 2.026 € 

Namen in cilj 

Namen Interreg projekta Slovenija-Hrvaška "DETOX" je povezati razdrobljeno ponudbo 
kulturne dediščine na območju Občine Sv. Andraž v Slov. goricah in partnerskih območjih 
ter "razstrupiti" stresno preobremenjenega človeka. 
Splošni cilj projekta je aktivno ohraniti etnološko dediščino podeželjskega območja, jo 
vključiti v turistični produkt "EtnoTour" - ki bo razvit v sklopu projekta ter jo promovirati 
turistom in obiskovalcem. 

Stanje projekta 

Interreg projekt Slovenija-Hrvaška "DETOX" se izvaja. 

4014004 Interreg Slovenija - Hrvaška "DETOX" 2.026 € 

400000 Osnovne plače 2.026 € 

OB182-16-0004 Ureditev  infrastrukture v naselju Drbetinci 302.991 € 

Namen in cilj 

Namen projekta "Ureditev  infrastrukture v delu naselja Drbetinci" je : 

- Prevezava obstoječik uporabnikov na novo zgrajen vodovodni cevovod; 
- položievi kablov za javno razsvetljavo in postavitev jeklenih kandelabrov z varčnimi 
LED lučmi; 
- urediti odvodnjavanje; 

- razširiti cesto iz 3m  na 3,5m+2x0,5m ; 
- pripraviti traso za izgradnjo pločnika; 
- izgradnja dveh avtobusnih postajališč; 
- sanirati uničene dele spodnjega ustroja; 
- ojačati zgornji ustroj  z dodatnim navozom in utrditvijo ; 
- izvesti novo asfaltno plast v debelini 7cm. 

 

Cilj projekta je: 

- omogočiti občanom kvalitetno oskrbo z pitno vodo; 
- zagotoviti peščem in ostalim udeležencem v prometu varnost tudi v temi;: 
- zmanjšati stroške  vzdrževanja; 
- zagotoviti pogoje za normalno bivanje in razvoj dela naselja. 
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Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. V letu 2018 je bil izveden javni razpis in izbran izvajalec del. V 
jeseni 2018 so se začela dela tudi izvajati in bodo dokončana v letu 2019. 
 

4013026 Ureditev javne razsvetljave v naselju Drbetinci 61.515 € 

420401 Novogradnje 60.915 € 

420801 Investicijski nadzor 600 € 

4013031 Rekonstrukcija Drbetinci LCc203371,JP561151 in 561281 66.100 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 60.500 € 

420801 Investicijski nadzor 600 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000 € 

4016017 Vodovod Drbetinci - navezava na nov vodovodni cevovod 175.376 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 171.731 € 

420801 Investicijski nadzor 3.045 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 600 € 

OB182-17-0004 Ureditev infrastrukture v naselju Vitomarci-center389 € 

Namen in cilj 

Namen projekta "Ureditev infrastrukture v naselju Vitomarci - center" je ureditev 
infrastrukture od večnamenske dvorane do Bar rola. in sicer: 
- izvesti prevezavo obstoječih  vodovodnih priključkov na nov vodovovodni cevovod; 
- zgraditi kanalizacijsko omrežje z možnostjo priključitve uporabnikov ob trasi; 
- zgraditi pločnik z robnikom širine 1,5m ozirom v izjemnih primerih izvesti zožitve; 
- rekonstruirati javno razsvetljavo - postavitev jeklenih kandelabrov z varčno LED 
razsvetljavo in položenim kablom v zemljo; 
- urediti cesto širine 4m+2x0,5m. 
Cilj projekta je občanom zagotoviti kvalitetno storitev oskrbe z pitno vodo, ustaviti 
onesnaževanje okolja, odpadne vode speljati v obstoječo čistilno napravo in očistiti. Z 
izgradnjo pločnika pešcem, še posebaj  šolarjem zagotoviti varno pot. Z ureditvijo javne 
razsvetljave bomo primerno utrdili varno hojo pešcem v temi, povečala se bo varnost 
premoženja.  Z rekonstrukcijo vozišča pa se bo uredilo odvodnjavanje cestišča, varnost 
udeležencev (posebaj motoristov in kolesarjev), hkrati pa se bodo zmanjšali stroški 
vzdrževanja. 
 

Stanje projekta 

Projekt je gradbeno zaključen. V letu 2019 je potrebno pridobiti še uporabno dovoljenje 
in objekt predati v uporabo. 
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4015010 Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci- center 389 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 389 € 

OB182-18-0006 Šolski čebelnjak 414 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je povečati turistično ponudbo kraja in ozaveščanje prebivalstva ter 
obiskovalcev o kulturni dediščini ter varovanju okolja.  
Stanje projekta 

Občina Sv. Andraž v Slov. goricah kot projektni partner z aktivnostmi sodeluje pri projektu 
Šolski čebelnjak katerega vodilni partner je Čebelarsko društvo Vitomarci. Projekt je v 
fazi izvedbe. 

4011007 CLLD Projekti (Las) Šolski čebelnjak 414 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 414 € 

OB182-18-0010 Izgradnja kolesarske poti meja Čagona-Drbetinci-

Vitomarci-meja Trnovska vas 17.139 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je ob lokalni cesti zgraditi kolesarsko pot od meje z občino Trnovska vas 
skozi naselje Drbetinci do meje z Občino Cerkvenjak. Projekt je celovit za območje 
RASG. Z dokončanjem projekta v vseh sodelujočih občinah bodo na območju Slovenskih 
goric ve kolesarske poti med seboj povezane. 

 

Cilj projekta je za kolesarje zagotoviti varno pot in se povezati z kolesarsko cesto v 
Trnovski vasi, ter skupaj z Občino Cerkvenjak in sosednjimi občinami povezati kolesarske 
poti na območju Slovenskih goric. 
 

4013030 Izgradnja kolesarske poti meja Čagona-Drbetinci-Vitomarci-meja 

Trnovska vas 17.139 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 17.139 € 

OB182-18-0011 CLLD Projekti (LAS) - NOVI 500 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je ohranjanje kulturne dediščin, povečati turistični potencial območja 
občine, povečati varnost obiskovalcev in prebivalcev. Cilj je povezati sodelujoče projektne 
partnerje ter razširiti turistično ponudbo območja občine. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi ocenjevanja. 



 

 104 

4014012 CLLD Projekti (Las) -NOVI 500 € 

402999 Drugi operativni odhodki 500 € 

OB182-19-0001 Nakup opreme za delovanje občinske uprave, 
občinskega sveta in potrebe v javnih objektih v obdobju 2 5.496 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je nabava potrebne opreme za občinski svet, občinsko upravo in javne 
objekte. 

 

Cilj projekta je da bodo lahko vsi organi opravljali svoje delo hitreje in kvalitetnejše. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave 

4004005 Vzdrževanje in materialni stroški dvorane 700 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 700 € 

4004015 Računalniška obdelava in informatika 1.670 € 

420202 Nakup računalnikov in programske opreme 1.670 € 

4006005 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme 3.126 € 

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.100 € 

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 800 € 

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 900 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 326 € 

OB182-19-0002 Izgradnja kanalizacije Vitomarci Rola-Občina z 
prečrpališčem 55.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je zgraditi kanalizacijsko omrežje od Bar Rola - občinske zgradbe z 
prečrpališčem. 

Cilj projekta je možnost priključitve vseh objektov ob trasi na kanalizacijsko omrežje in s 
tem zmanjšanje onesnaževanje okolja. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 
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4015011 Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci Rola - Občina z 
prečrpališčem 55.000 € 

420401 Novogradnje 53.000 € 

420801 Investicijski nadzor 900 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.100 € 

OB182-19-0003 Development of security and defense solutions for 

protection and education 2.500 € 

Namen in cilj 

Namen mednarodnega projekta je boja proti radikalizaciji, ki vodi v terorizem in nasilni 
ekstremizem, povečanje policijskega sodelovanja, preprečevanje kriminala ter boj proti 
kriminalu. Cilj projekta je povečati zaščito in reševanje na območju občine. 
Stanje projekta 

Projekt je v fazi prijave. 

4007004 Razvoj varnostnih in obrambnih rešitev za zaščito in izobraževanje2.500 

€ 

400000 Osnovne plače 1.000 € 

402402 Stroški prevoza v državi 500 € 

402999 Drugi operativni odhodki 1.000 € 

OB182-19-0004 Investicijska vlaganja v v vodovodno omrežje 6.581 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je izvesti nujna investicijska vlaganja v vodovodni sistem in s tem 
zmanjšanja izgub vode. 

 

Z projektom se zagotavlja vedno kvalitetnejšo oskrbo prebivalcev z pitno vodo. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. 

5016002 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 6.581 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.581 € 

OB182-19-0005 Priprava regionalnih in drugih programov in 

projektne dokumentacije v obdobju 2019-2022 12.874 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je pripraviti potrebno projektno in drugo dokumentacijo za možnost 
prijave na javne razpis za pridobitev sredstev. 

 

Cilj projekta je kvalitetno izdelana dokumentacija na podlagi katere se bodo lahko izvajale 
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nadaljne aktivnosti. 

4006014 Priprava regionalnih in drugih programov in projektov 12.874 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 12.874 € 

OB182-19-0006 Rekonstrukcija vodovoda v javni poti JP560-991 

Ostragovo 49.573 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je rekonstruirati odsek vodovoda v delu naselja Drbetinci (Ostragovo) 
kjer so občani še vedno priključeni na stari vodovodni sistem. 

Cilj projekta je zagotoviti občanom v tem delu naselja kvalitetno oskrbo z pitno vodo. 
Občina pa bo lahko v doglednem času stari sistem vodovoda opusti in s tem zmanjša 
stroške vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

4016023 Rekonstrukcija vodovoda Ostragovo 49.573 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 48.223 € 

420801 Investicijski nadzor 900 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 450 € 
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Predlog Kadrovskega načrta za leto 2019 

 

PREDLAGATELJ: Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PRAVNA PODLAGA: 

- 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),  

- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni 
list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09),  

- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sv. Andraž v Slov. goricah 61/15). 
 

VRSTA POSTOPKA: Postopek za sprejem proračuna – 81. -90. člen Poslovnika občinskega 
sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PREDLOG SKLEPA: Kadrovski načrt se sprejema v sklopu proračuna. 
 
 
 
 
 

Županja, 
Darja Vudler 

 

 

 

 

 

Priloge: Predlog Kadrovskega načrta za leto 2019 



 

 

Obrazložitev: 
 
V skladu z določili od 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih se skupaj s proračunom za 
tekoče leto predloži občinskemu svetu predlog kadrovskega načrta. Na podlagi Pravilnika o 
vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov se navede število zaposlenih 
na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega 
načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. S 
kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu 
in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.  
Glede na to, da se proračun lokalne skupnosti sprejema le za naslednje leto, je predlog 
kadrovskega načrta temu prilagojen. 
Dovoljeno število zaposlenih se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene in sicer: 

- število funkcionarjev, 
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU, 
- število zaposlenih za nedoločen čas, 
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne 

uslužbence. 
   
Med proračunskim obdobjem se v skladu s 45. Členom ZJU 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 novo zaposlitev.    
 

II. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2019 
 
Po predlogu kadrovskega načrta se predvideva eno uradniško mesto za določen čas – direktor 
občinske uprave, eno uradniško mesto za nedoločen čas – svetovalka za družbene dejavnosti in 
eno delovno mesto komunalni delavec II. Županja in podžupan, ki so funkcionarji v pravilniku o 
sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi občine niso zajeti, je pa županja zajeta v 
kadrovskem načrtu. Strokovno tehnični komunalni delavec II ima sklenjeno delovno razmerje za 
nedoločen čas, Strokovni sodelavec VI je zaposlen na projektih do izteka Interreg projekta.   
 
Predlog kadrovskega načrta za leto 2019 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, 
usklajen s predlogom proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2019.   
 
V proračunu je predviden tudi študentski in dijaški praktični pouk. S tem občina omogoča 
opravljanje obvezne prakse študentom in dijakom, saj za opravljanje obvezne prakse večkrat v 
gospodarstvu ni dovolj posluha. Poskrbi pa tudi s tem, da se dijaki med počitnicami srečajo z 
delom in s tem koristno izrabijo svoj prosti čas. 
 
V proračunu je predviden še program javnih del, ki je bil prijavljen in odobren na prvem razpisu 
za javna dela.  
 
Nekatere naloge izvaja občina preko skupne občinske uprave. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je v ohranjanju knjižničarske in gledališke dejavnosti. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039003 Ljubiteljska kultura 

 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 13.145 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega načrtovana sredstva na proračunskih postavkah za namen 
zagotavljanja knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu o knjižničarstvu, in sicer za 
Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o zavodih,   

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,   
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,   
 Zakon o knjižničarstvu,   
 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,  
 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in  Kolektivna 

pogodba za javni sektor. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Občanom čim bolj približati želeno literaturo. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva 
ter dostop do čim večjega obsega storitev. 

4018004 Sofinanciranje delovanja knjižnice 13.145 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje Knjižnice Ivana Potrča Ptuj 
(nakup knjižnega gradiva in delovanje bibliobusa ter sredstva za plače zaposlenim). 
Proračunska postavka se povišuje glede na pretekla leta zaradi opozorila Ministrstva 
glede obveze po zagotavljanju sredstev v skladu z zakonom. Kljub temu je KIP pripravila 
nekoliko nižji program od zakonsko zahtevanega. Na kolegiju županov je bilo 
dogovorjeno, da se za celotno območje občin plačuje enak znesek po prebivalcu, ker je 
izjema Mestna občina Ptuj, ki plačuje višji znesek. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirajo se zneski glede na prejeti letni plan Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. 

18039003 Ljubiteljska kultura 3.668 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih 
društev, programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. 
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PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2019 

 
Zap. 
št. 

Skupina kadrov Število 
zaposlenih 
na  
31.12.2018 

Dovoljeno 
število 
zaposlenih 
na  
dan 
31.12.2019 

Dovoljeno  
število 
zaposlenih 
na dan  
31.12.2020 

Dovoljeno 
število 
zaposlenih 
na dan  
31.12.2021 

0. 1 2 3  4 5 

1 
FUNKCIONARJI 

1 1 1 1 

1.1. Župan/-ja  
1 
 

1 1 1 

2. 
URADNIKI 

2 2 1 1 

2.1. VII tarifni razred 
 
2 

2 2 2 

3. 
STROKOVNO –  

TEHNIČNI DELAVCI 
2 2 1 1 

3.1 VII tarifni razred 1 1 - - 

3.2 VI tarifni razred - - - - 

3.3 V tarifni razred - - - - 

 IV tarifni razred - - - - 

3.4 II tarifni razred 1 1 1 1 

3.5 I tarifni razred - - - - 

4. 
PRIPRAVNIKI 

- 1 1 1 

4.1. Pripravniki - 1 1 1 

5. Skupaj(1+2+3+4) 5 5 4 4 
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5006001 Stroški dela za režijski obrat 14.863 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za plače zaposlenih v deležu, ki odpade na delovanje 
režijskega obrata. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi kadrovskega načrta in zakonskih zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati zaposlene osebe. Zaposlena oseba v tem letu en plačilni razred višje, zato 
planirana višja poraba sredstev.  

5006002 Materialni stroški za delo režijskega obrata 812 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so planirana za materialne stroške delovanja režijskega obrata 
kot so pisarniški material (pošiljanje posebnih položnic), drugi splošni material in stroške 
prevoza, ki bodo nastali ob delovanju režijskega obrata - vzdrževanju javnih površin, 
občinskih javnih cest, upravljanja s pokopališčem ter na področju oskrbe s pitno vodo in 
odvajanju, čiščenju odpadnih voda. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena višine stroškov temelji na realiziranih stroških preteklih let. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 4.247 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, 
za zavarovanje objektov, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi,  

 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,  

 Zakon o izvrševanju proračuna,  
 Zakon o javnih naročilih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranitev uporabne vrednosti objektov, zagotovitev normalnih pogojev za delo 
zaposlenih s strankami, zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje režijski obrat, dobavljena potrebna nova 
oprema, dobavljena energija za ogrevanje (plin) in elektrika, dobavljena voda in odvoženi 
odpadki, zavarovano premoženje občine. 

5006003 Vzdrževanje opreme in zgradb režijskega obrata 1.760 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in zgradb, ki so potrebne pri 
opravljanju nalog, ki so prenesene v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem 
področju režijskega obrata v Občini  Sveti Andraž v Slovenskih goricah na režijski obrat.   
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18049004 Programi drugih posebnih skupin 11.000 € 

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje programov ostalih občinskih društev kot so neprofitne organizacije 
in ostala društva. Sredstva se razdeljujejo na podlagi javnega razpisa. 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  
 Zakon o društvih,  
 Zakon o varstvu kulturne dediščine. 
 Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev v Občini Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah in Pravilnik o dodeljevanju sredstev za javne prireditev in akcije, ki 
pospešujejo razvoj in promocijo v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja 
občanov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izvedba prireditev za občane. Kazalniki: vključenost občanov v družabno 
življenje v občini. 
 

4018010 Sofinanciranje ostalih dejavnosti - razpis 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje ostalih dejavnosti občinskih 
društev. Navedeni programi se financirajo na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci na 
podlagi razpisa v skladu s Pravilnikom o vrednotenju programov organizacij in društev v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiran je znesek, ki je enak preteklim letom.  

4018012 Posebni projekti društev - razpis 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju posebnih projektov 
društev, ki se razdelijo na podlagi občinskega javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o 
dodeljevanju sredstev za javne prireditev in akcije, ki pospešujejo razvoj in promocijo v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiran je znesek, ki je enak preteklim letom.  

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.000 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na 
področju športne in mladinske dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v pospeševanju športnih aktivnosti. 



   

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  
OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 

 ZA LETO 2019 

 

I. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA: 
ID    Katastrska 

občina  
Okvirna površina 
v m2 

Vrsta 

nepremičnine 

Predvidena 

sredstva v 

EUR 

/ 

 

Posamezni 

del v stavbi - 

novogradnji 

na parc. št. 
345/3, 345/1 

Vitomarci  m² zdravstvene 

ambulante + 30 m2 

zobozdravstvene 

ambulante 

+ pripadajoče 
funkcionalno 

zemljišče + 
pripadajoči skupni 
prostori 

Poslovni 

prostor – 

zdravstvena 

ambulanta 

40.000,00 

 SKUPAJ    40.000,00 

 

Zap. št.,  
vrsta nepremičnine 
zemljišče/stavba/del 

stavbe/zemljišče s stavbo  

Lokacija navedba občine, 
podatki o nepremičnini  

Okvirna 

velikost v 

m² 

Planirana 

sredstva v 

EUR 

Zemljišča Občina Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, 

parc. št.  
1069/5, 1068/4 obe k.o. 343-

Vitomarci 

  

 

 

238 m2 

 

 

 

870,00  

Zemljišče  Občina Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, 

parc. št. 172/34 k.o. Drbetinci 

259 m2  

260,00 

 

 

I. RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM: 
Zap. št.,  
vrsta nepremičnine 
zemljišče/stavba/del 

stavbe/zemljišče s 
stavbo) 

Lokacija navedba občine, podatki 
o nepremičnini  

Okvirna 

velikost v 

m² 

Planirana 

sredstva v 

EUR 

Zemljišča Občina Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah, 

parc. št.  
68/4  

 

68/1  

  

 

 

586 m2 

 

Kmetijsko 

 

 

7.500,00 

 

 

870,00  



   

obe k.o. 344-Drbetinci 256,23 m2 

Zazidalno 

108,77 m2 

Zemljišča Občina Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah parc. št. / , / , /  
vse k.o. Vitomarci 

Stavbno 

 

2.203 

 

 

 

40.000,00 

Zemljišče Občina Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah parc. št. 783/13 k.o. Drbetinci 

Kmetijsko  

260 m2 

260,00 

Zemljišče  Občina Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah parc. št. 794/2 k.o. Drbetinci 

Kmetijsko  

834 m2 

834,00  

SKUPAJ 8.370,00 

EUR 

 

Številka:  
Datum:  

Obrazložitev 

Stvarno premoženje občine obsegajo premičnine in nepremičnine. Ravnanje s 
stvarnim premoženjem občine urejata Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti Uradni list RS, št. /  in Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uradni list RS, št. / , 
42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1). 

 

PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA: 
- V letu 2019 se načrtuje podpis pogodbe in polog za nakup zdravstvene in 

zobozdravstvene ambulante v novem poslovnem centru. 

- Parceli 1069/5 in 1068/4 obe k.o. Vitomarci – gre za cesto pod šolo, se bosta 
zamenjali s parcelo 68/1 k.o. Drbetinci. 

- Parcela 172/34 k.o. Drbetinci – gre za premik ceste in se v enaki površini 
zamenja s parcelo 783/13 k.o. Drbetinci.  

 

RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM: 
Nepremičnina, parc. št. /  k.o. Drbetinci v izmeri 365 m2  se bo zamenjala s 

parcelama 1069/5 in 1068/4 obe k.o. Vitomarci – gre za cesto pod šolo. Parcela 68/4 v 

izmeri 586 m2 k.o. 344 Drbetinci se je prodala na podlagi programa iz leta 2018 in je 

bila sklenjena pogodba, dejanski prenos bo v 2019. Gre za nepremičnini za kmetijsko 
zadrugo Vitomarci. 

 

Nepremičnine št. / , / , /  vse k.o. Vitomarci se nameravajo prodati 
investitorju poslovno stanovanjskega centra.  

 

Parcela /  k.o. Drbetinci se v enaki površini zamenja s parcelo /  k.o. 
Drbetinci – gre za premik ceste.  

 



   

Parcela št. /  k.o. Drbetinci se bo zamenjala z izravnavo mej v križišču za zgornje 
Drbetince.  

 

 

Darja Vudler, 

županja 



 
OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, SLOVENIJA 

Telefon: +386 (0)2 757 95 30 

E-pošta: info@svandraz.si, Splet: www.sv-andraz.si  

 

 

 

Na podlagi . člena Statuta občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah Uradni vestnik 
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah /  je Občinski svet občine Sveti Andraž 
v Slov. goricah na ___. redni seji dne _____ sprejel naslednji 

 

 

SKLEP 

 

 

1. Predlog Proračuna občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 9 je primeren 

za drugo obravnavo. 

2. Občinski svet daje predlog proračuna za leto 9 z vsemi dodatnimi deli v 15 

dnevno javno razpravo, ki traja od 1.2.2019 do 15.2.2019 do 24:00. 

3. Predlog proračuna z vsemi dokumenti se objavi na spletni strani občine, vsem 
zainteresiranim strankam pa se zagotovi neposreden dostop do dokumentov v 

prostorih občinske uprave Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
4. V času javne razprave se pripombe in predlogi dajo pisno in se naslovijo na 

županjo. 
5. Sklep prične veljati takoj. 

 

Datum:  

Številka:  
 

 

 

Županja  
Darja Vudler 

 

mailto:info@svandraz.si
http://www.sv-andraz.si/

