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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

6 8 . 1 3 1  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572 €  

40 TEKOČI ODHODKI 482.434 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 107.419 € 

Obrazložitev konta 

V okviru sredstev za plače se načrtujejo odhodki za plače in dodatke, regres za letni dopust, 

povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske 

uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom.  

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 2016. Prav tako so zajeti tudi stroški dela zaposlenih preko programov javnih del.  

Izdatki se v letu 2018 podobni kot v 2017 zaradi zaposlitve na področju izvajanja projektov 

Interreg. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 16.900 € 

Obrazložitev konta 

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, 

prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 

javne uslužbence kot tudi zaposlene preko programa javnih del. 

402 Izdatki za blago in storitve 338.189 € 

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. 

403 Plačila domačih obresti 8.927 € 

Obrazložitev konta 

Postavka zajema odplačila obresti za najete kredite. Gre za odplačilo obstoječih kreditov za šolo, 

vodovodno omrežje in obnovo večnamenske dvorane. 

409 Rezerve 11.000 € 

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, 
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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. 

41 TEKOČI TRANSFERI 386.270 € 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 210.165 € 

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. 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 22.390 € 

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. 

413 Drugi tekoči domači transferi 153.715 € 

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 318.068 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 318.068 € 

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. 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 35.800 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 25.000 € 

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. 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 10.800 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferi zajemajo transfere javnemu zavodu OŠ Cerkvenjak - Vitomarci za 

investicije in investicijsko vzdrževanje. Občina bo večino investicij zaradi preglednosti peljala 

preko občinskega proračuna in ne preko transferjev. Edini transfer za investicijo je planiran za 

sofinanciranje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj. 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 1.154.441 €  

70 DAVČNI PRIHODKI 838.152 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 770.934 € 

Obrazložitev konta 

Največji delež med davčnimi prihodki odpade na odstopljeni vir dohodnine - občinski vir. 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 in predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen 

primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračuni za leto za leto 2018 

so narejeni na podlagi izračunov primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave, ki jih je 

posredovalo Ministrstvo za finance, v katerih je upoštevana poprečnina v višini 536 EUR. 

Finančna izravnava ni zajeta v izračunu in je zajeta v tranfernih prihodkih in za leto 2018 ni 

predvidena. 

703 Davki na premoženje 47.236 € 

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 evidenca NUSZ usklajena z evidenco registra 

nepremičnin - REN-om. 
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704 Domači davki na blago in storitve 19.982 € 

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 49.442 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 13.842 € 

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 posojih 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 

zdravstevne 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 2.500 € 

Obrazložitev konta 

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

prihodek proračunov občin. 

712 Globe in druge denarne kazni 55 € 

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 33.045 € 

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 stoška za 
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analize vode in vodnega povračila. Prav tako so med temi prihodki zajeti drugi izredni davčni 

prihodki. 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 9.570 € 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 9.570 € 

Obrazložitev konta 

V proračunu načrtujemo 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 premoženem Občine Občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah za leto 2018, ki je priloga predloga Proračuna Občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah za leto 2017 in 2018.  

V teh prihodkih je zajeto tudi vračilo posojila za stanovanje na naslovu Vitomarci 42a. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 257.278 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 157.798 € 

Obrazložitev konta 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je finančno izravnavo za leto 2017 planirala na 

osnovi podatkov Ministrstva za finance, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva. 

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 leto 2018 smo omenjena sredstva planirali v višini 3% 

nepovratnih sredstev in 2% 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. 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije 99.480 € 

Obrazložitev konta 

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

AT, SI-HU). 

Projekt Interreg DETOX (SI-HR) je že odobren in potekajo začetne dejavnosti. Obetamo si 

odobritev še ostalih dveh projektov, kjer še postopek odločanja ni zaključen. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA  1 . 1 3 7  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA  116.863 €  

50 ZADOLŽEVANJE 59.000 € 

500 Domače zadolževanje 59.000 € 

Obrazložitev konta 

V letu 2018 je predvideno dolgoročno zadolževanje občine za 59.000,00 eur povratnih sredstev v 

državnem proračunu ali  v okviru enotnega zakladniškega računa. 

Občine so na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranjuobčine 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. 2% povratnih sredstev bomo koristili za 

investicijske projekte na področju infrastrukture 

55 ODPLAČILA DOLGA 57.863 € 

550 Odplačila domačega dolga 57.863 € 

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. V letu 

2018 začnemo tudi z odplačili povratnih sredstev pridobljenih po 56. členu Zakona o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. 
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II. POSEBNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

1 . 2 2 2 . 5 7 2  €  

1000 OBČINSKI SVET  4 6 . 2 1 9  €  

01 POLITIČNI SISTEM 20.165 € 

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 

- Lokalni Energetski koncept Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

- ter ostali občinski predpisi. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izvršilni in zakonodajni organi izvršujejo program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Sveti 

Andraž  v Slovenskih goricah. Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, 

ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Sveti Andraž  v Slovenskih goricah in 

razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja 

v občini in integracijo skupnosti občank in občanov ob spoštovanju interesov vseh in ne le 

interesov posameznih interesnih skupin, zagotoviti trajnostni razvoj občine in ohranitev občine 

kot samostojnega manjšega centra z vsemi potrebnimi funkcijami. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem. 

0101 Politični sistem 20.165 € 

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 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 9.700 € 

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, 

- Odlokom 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. 

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.  
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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. 

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. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

1001008 Stroški delovanja občinskega sveta 6.600 € 

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 za odločitve občinskega sveta za 

tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. Komisije pa pripravljajo predloge in druge 

podlage za odločitve občinskega sveta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članov delovnih telesih občinskega sveta. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

- 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 10.465 € 

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. 

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. 
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1001002 Nadomestila za občinske volitve 9.465 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Potekale bodo lokalne volitve.  

 

Višina nadomestila se določi na sledeč način: 

Zneski, določeni za predsednika in tajnika občinske volilne komisije (OVK), namestnika 

predsednika in namestnika tajnika ter člane OVK in njihove namestnike, določeni v 45.a člen 

ZLV, množijo z 0,7, ker se ocenjuje, da delo na rednih volitvah zajema opravila v zvezi z 

volitvami župana v deležu 0,3 in opravila v zvezi z volitvami svetnikov v deležu 0,7. Dobljeni 

znesek se nato deli s 7, saj je v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah 7 svetnikov in množi s 

številom nadomestnih svetnikov.  Tako izračunani znesek se zaradi ohranjanja sorazmernosti s 

plačilom za člane volilnih odborov (VO) in upoštevanja »fiksnih nalog«, ki morajo biti 

opravljene, ne glede na to, v koliko enotah se izvajajo volitve, poveča za 100 % oz. pomnoži z 2 

(*).  

 

Višina nadomestila za čiščenje in najem prostora znaša 45,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

1001007 Delna povrnitev str.volilne kampanje 1.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 19.453 € 

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. 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 
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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 19.453 € 

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 1.860 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana 

in občinske uprave. 

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 

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu 

preko rednega komuniciranja. 
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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 Sv. 

Andraž, ki se objavlja na spletni strani občine, da se tako optimizirajo stroški objav. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

1004006 Spletna stran občine, mediji -  informiranje javnosti 1.560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vzdrževanje in posodabljanje spletne strani občine v letu 2017. Prav tako so na 

tej postavki planirani stroški za informiranje javnosti preko spletne strani, fb profila ipd... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 16.393 € 

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 v čim večjem 

številu pri opravljanju javnih zadev v občini. 

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. 
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1004002 Stroški ob posebnih priložnostih 4.720 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je predvidena za pogostitve ob posebnih priložnostih ali posebnih obiskih 

protokolarnega značaja (pogostitev starejših občanov, pogostitev ob dnevu državnosti...). 

Zaradi rezervacije sredstev se planira nekoliko višji znesek, ki pa najverjetneje ne bo realiziran, 

saj bo plačilo zapadlo v naslednje proračunsko leto, zaradi prireditev v mesecu decembru, ki 

bodo plačane v januarju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

1004003 Stroški promoviranja občine 3.669 € 

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". 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

1004004 Prireditve ob občinskem prazniku 7.404 € 

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. Zaradi rezervacije sredstev se planira nekoliko 

višji znesek, ki pa najverjetneje ne bo realiziran, saj bo plačilo zapadlo v  naslednje proračunsko 

leto zaradi prireditev v mesecu decembru, ki bodo plačane v januarju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

1004011 Stroški reprezentance 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške reprezentance v proračunskem letu. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.200 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov ter izdatki za pravno 

zastopanje občine. 
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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 1.200 € 

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 in cenilca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.600 € 

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

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 6.600 € 

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. 

Kazalniki so izdaja časopisa in obveščenost prebivalcev občine. 



 

 21 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 6.600 € 

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. 

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 6.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške, ki nastanejo s tiskanjem občinskega glasila Novice ter drugih storitev, 

povezanih z izdajo glasila - sejnine članom uredniškega odbora, odgovornemu uredniku, 

poštnina. 

Zaradi rezervacije sredstev se planira nekoliko višji znesek, ki pa najverjetneje ne bo realiziran, 

saj bo plačilo zapadlo v naslednje proračunskio leto, zaradi izdaje časopisa v mesecu decembru, 

ki bo plačan v januarju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

2000 NADZORNI ODBOR 2 . 9 4 5  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.945 € 

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 

/ 



 

 22 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 Fiskalni nadzor. 

0203 Fiskalni nadzor 2.945 € 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.945 € 

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. 

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

Izvedba načrtovanih nadzorov. 
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2001001 Nadomestila članom nadzornega odbora 2.678 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Na tej postavki so predvidena 

sredstva za sejnine za seje nadzornega odbora in za opravljene nadzore. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

2002001 Materialni stroški delovanja nadzornega odbora 267 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tu so predvideni stroški v zvezi z usposabljanjem nadzornega odbora medtem, ko so ostali 

materialni stroški (papir, elektrika…) zagotovljeni v sklopu občinske uprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte 

3000 ŽUPAN  4 6 . 8 9 2  €  

01 POLITIČNI SISTEM 46.892 € 

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 46.892 € 

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. 
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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 

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 46.892 € 

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). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o 

lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski 

kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o 

preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Odlok o plačah funkcionarjev, Zakon o 

integriteti in preprečevanju korupcije, Proračun občine za posamezno leto, Statut občine Sv. 

Andraž v Slov. goricah, Poslovnik o delu občinskega sveta, 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 

Dolgoročni cilj je realizacija sprejetih aktov in drugih sprejetih programov ter spremljanje 

njihovega izvajanja preko različnih informatorjev, obveščanja javnosti ter s preverjanji. 

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

V letošnjem letu bo prednostna naloga županje, 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. 

3001001 Plače, drugi izdatki in prispevki - župan 39.102 € 

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.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

3001002 Stroški reprezentance 465 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so predvideni materialni stroški reprezentance županje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

3001004 Materialni stroški delovanja župan-a/-nje 3.523 € 

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 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

3001006 Informiranje javnosti 426 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

3001007 Stroški plač podžupanov 3.376 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema strošek nagrade podžupana v tem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4000 OBČINSKA UPRAVA  1 . 0 0 7 . 5 5 5  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 88 € 

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 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike. 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 88 € 

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: 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 88 € 

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 88 € 

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 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 12.377 € 

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, 

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. 

0401 Kadrovska uprava 710 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva za nagrade za obvezno šolsko prakso, 

ki jo opravljajo dijaki in študentje pri nas 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vzpostavitev delovanja posameznikov k prepoznavnosti občine tudi z možnostjo opravljanja 

obvezne šolske prakse dijakov in študentov. 

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za plačilo nagrad v skladu z Zakonom o višini povračil 

stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ter Zneski povračil, nadomestil in drugih 

prejemkov za zaposlene v državni upravi 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev. 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 710 € 

Opis podprograma 

V tem sklopu so zajeti stroški dijakov in študentov kateri opravljajo obvezno šolsko prakso. 

Študenti in dijaki dobijo povrnjene stroške prevoza in malice. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-NPB14) 

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 21/16) 

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

Omogočanje opravljanja šolske obvezne prakse predvsem lokalnim šolarjem in vpogled in 

seznanitev v dejavnost javne uprave na lokalni ravni. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je, da opravlja šolsko prakso na občini vsaj 1 učenec.  

Merilo je število učencev na letni ravni, ki opravljajo prakso. 

4004002 Nagrade za obvezno prakso 710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so predvideni stroški nagrad za opravljane obvezne prakse dijakov in 

študentov 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

0403 Druge skupne administrativne službe 11.667 € 

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 3.000 € 

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....). 



 

 29 

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. 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 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Zaradi rezervacije sredstev se planira nekoliko višji znesek, ki pa predvidoma ne bo realiziran, 

saj bo plačilo zapadlo v naslednje proračunsko leto zaradi izvedbe v mesecu decembru, ki bodo 

plačana v januarju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 8.667 € 

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 v letu 2018 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 7.633 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške vzdrževanja obnovljene dvorane kot so ogrevanje, zavarovalne premije, 

izdelave energetske izkaznice, stroški elektrike, ogrevanja ter druge operativne odhodke iz tega 

naslova. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4004010 Ureditev stanovanj nad večnamensko dvorano 534 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirani tekoči stroški prostorov v mansardi večnamenske dvorane. Predvideno 

je dokončanje obeh stanovanj in morebitni stroški pri ureditvi prodajnih oz. najemnih razmerij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP - OB182-12-0002 

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

Višina stroškov temelji na oceni. 

4004011 Ureditev okolice večnamenske dvorane 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške zunanje ureditve okolice dvorane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 152.425 € 

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. 
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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 15.209 € 

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. 

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 1.080 € 

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 
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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 1.080 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema delež sredstev, ki jih občina sofinancira za delovanje ZRS Bistra Ptuj 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

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. 

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 

/ 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 13.929 € 

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. 

4006010 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki je planirana članarina za Lokalno akcijsko skupini (LAS) Ovtar Slovenskih 

gorica za proračunsko leto in drugi splošni materialni stroški. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4006012 Regionalna destinacijska organizacija (RDO) 729 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Regionalno destinacijske 

organizacije, v kateri sodeluje in preko katere se predstavlja občina sama, njena društva in 

organizacije ter posamezniki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4006014 Priprava regionalnih in drugih programov in projektov 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki je načrtovano plačilo zunanjim izvajalcem v primeru uspešne izvedbe projektov 

Interreg (Avstrija in Madžarska), priprava projektne dokumentacije za leta po 2018, ter izdalava 

projektne dokumentacije za Regionalno cesto R3 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. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Interreg Slovenija - Avstrija 

Interreg Slovenija - Madžarska 

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

/ 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 38.877 € 

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 38.877 € 

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 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 
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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 38.877 € 

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 2018. 

0603 Dejavnost občinske uprave 98.339 € 

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 74.683 € 

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 
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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 59.785 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Veljavna zakonodaja na področju plač. 

4006004 Materialni stroški delovanja občinske uprave 14.898 € 

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 in drugi izdatki službenih poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 23.655 € 

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. 
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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 11.888 € 

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. 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 

/ 

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

/ 

4006005 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme 11.767 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je zajeto investicijsko in tekoče vzdrževanje prostorov ter druge 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, izdelave 

energetske izkaznice, električne energije, ogrevanje, odvoza smeti in porabe vode. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 31.043 € 

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. 
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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 31.043 € 

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. 

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 31.043 € 

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. 
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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 29.218 € 

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 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 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki civilna zaščita so zajeta sredstva za delovanje civilne zaščite. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 348 € 

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. 
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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 348 € 

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 348 € 

Opis podprograma 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe in delovanje 

CIPSa. 

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 osebe, spodbujati njihovo delovno aktivnost, skrbeti za vključenost 

brezposelnih oseb na trgu dela in 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. 

Kazalniki s katerimi se bo merilo povečanje zaposljivosti je boljša zaposljivost brezposelnih 

oseb. 

4010001 Programi za boljše pogoje zaposljivosti 348 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje projekta "Center za 

informiranje in poklicno svetovanje". CIPS prioritetno izvaja naslednje naloge: informiranje in 

poklicno svetovanje za vse ciljne skupine v okolju, zbiranje in naročanje gradiv različnih 

ponudnikov gradiv v okolju v pisni ali elektronski obliki, zbiranje in izdelava informacij na 

lokalnem nivoju (o lokalnih delodajalcih, šolah, opisih poklicev, možnostih zaposlovanja, 

razpisanih delovnih mestih, lokalnih iniciativah ipd.), možnosti uporabe pisnih in računalniških 

programov za samostojno načrtovanje poklicne poti, individualno svetovanje, predavanja o 

poklicih ter pogovori z delodajalci. Sredstva se nakažejo Zavodu RS za zaposlovanje, ki ta 

projekt izvaja na podlagi podpisane pogodbe in prejetega zahtevka. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 6.723 € 

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. 

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 5.833 € 

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. 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 833 € 

Opis podprograma 

Sredstva za so namenjena podpori za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpori za 

prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske 

proizvodnje. 

4011004 Projekt - Prehranska samooskrba regije 833 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razvojna agencija Bistra je pripravila skupen projekt za več občin, ki se imenuje Prehranska 

samooskrba regije. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.000 € 

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 kmetujstvu, ter vspostaviti v 

sklopu projekta LAS Večgeneracijski center. 

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,..). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4011006 CLLD Projekti (Las)- Mladinski center 3.500 € 

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 - bo 

omogočal učinkovitejše in bolj usklajeno izvajanje razvojnih nalog urbanega in podeželskega 

območja s sodelovanjem lokalnega prebivalstva.  
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V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za pripravo in izvedbo projekta – 

Mladinski center v kletnih prostorih občinske stavbe, s katerimi bomo kandidirali na razpisih 

ukrepa CLLD v okviru LAS Ovtar. 

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. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 650 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljajo se sredstva za oskrbo zapuščenih živali, ki so najdene na področju občine, 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 650 € 

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 650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skrb za zapuščene živali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 
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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 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 42.337 € 

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 
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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 42.337 € 

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. 

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 27.337 € 

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. 

4013025 Rekonstrukcija dela odseka JP561-261 Polena-Lovski dom 22.137 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke bo občina: 

- rekonstruirala obstoječi del asfaltnega vozišča; 
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- asfaltirala makedamski del do lovskega doma; 

- uredila odvodnjavanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB182-18-0001 

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

Izračuni o višini investicije temeljijo na DIIP katerega je pripravilo podjetje FIMA d.o.o. in 

Občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, katera je pripravila popis potrebnih 

deli in oceno stroškov na podlagi cen katere se bile za primerljiva dela v letu 2016. 

4013029 Izgradnja pločnika v naselju Vitomarci - center 5.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se predvideva izgradnja pločnika od križišča pri večnamenski 

dvorani do občinske stavbe. Predvideva se izvedba pločnika maksimalne širine 1,50 v skrajnih 

primerih zaradi prostorske stiske se lahko na določenem delu tudi izvede ožji. 

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 

Višina predvidenih sredstev je doblena na podlagi ocene stroškov in cen primerljivi del v 

predhodnem letu. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 2.500 € 

Opis podprograma 

Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, primerno prometno 

signalizacijo in urejena parkirišča ter avtobusta postajališča. 

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 

Zagotoviti otrokom in ostalim udeležencem v prometu varna postajališča za vstop na avtobus. 

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

Varno postajališče in postavljena avtobusna postaja v Slavšini. 

4013015 Investicijsko vzdrž. parkirišč, avtob.postaj 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju Slavšine se namerava potaviti avtobusno postajališče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 
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13029004 Cestna razsvetljava 12.500 € 

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 12.500 € 

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 ocene primerljivih investicij. 

14 GOSPODARSTVO 121.101 € 

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 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

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 121.101 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 

promocijo občine in spodbujanje turizma 
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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 121.101 € 

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 966 € 

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". 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4014004 Interreg Slovenija - Hrvaška "DETOX" 25.255 € 

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. 

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.  
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Projekt »DETOX« se je pričel izvajati 1. oktobra 2016 in se nadaljuje v letu 2017 ter zaključi 

septembra 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" 48.781 € 

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 bodo 

izvajale v sklopu Interreg projekta Slovenija-Madžarska »ESCAPE«. Projekt »ESCAPE« je bil 

prijavljen že v prvem roku razpisa, vendar ni bil odobren. Prijavo smo s projektnimi partnerji 

ponovno vložili na drugi razpisni rok. Rezultate pričakujemo do konca leta 2016. 

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). 

4014006 Interreg Slovenija - Avstrija "CB MATCHING TRADITION" 26.199 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med 

obema državama v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se sofinanciranjo 

čezmejni projekti, ki prispevajo k razvoju sodelujočih čezmejnih regij. 

Na proračunski postavki so sredstva, ki se bodo porabila za aktivnosti, nakup opreme, 

administrativni stroški in stroški osebja, ki bodo delovali na projektu, v sklopu Programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je po 

rezultatu - odložen projekt - prijavljenem v prvem roku, s projektnimi partnerji podala vlogo na 

razpis v drugem roku. Rezultati odobrenih projektov drugega roka bodo predvidoma znani v 

začetku decembra. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB182-16-0002 - Interreg CB Matching Tradition (SI - AT). 

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

Izračun predloga porabe sredstev projekta "CB Matching tradition" temelji na DIIP in NRP. 

Ocene vključujejo vse upravičene stroške, povezane s projektom v obdobju njegovega trajanja. 
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4014007 CLLD Projekti (Las) - Medgeneracijski športni park 16.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

LAS Ovtar Slovenskih goric je skupaj z desetimi občinami članicami oblikoval Strategijo 

lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020. Ukrep CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi 

skupnost, bo omogočal učinkovitejše in bolj usklajeno izvajanje razvojnih nalog urbanega in 

podeželskega območja. 

 

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za ureditev prostora pri Podružnični osnovni 

šoli Vitomarci. Financirali se bodo stroški izvedbe aktivnosti, nakup športne opreme in ureditev 

območja v Medgeneracijski športni park. Projekt bomo prijavljali na razpis ukrepa CLLD v 

okviru LAS Ovtar. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB182-14-0007 - Medgeneracijski športni park 

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. 

4014008 Delovanje TIC 3.000 € 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 13.000 € 

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 

/ 

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. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 10.000 € 

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. 



 

 51 

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. 

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 10.000 € 

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 10.000 € 

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 2018  ponovno izvedla javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih 

naprav. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 in realizaciji  leta 2016.. 
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1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 3.000 € 

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 3.000 € 

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, 

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 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja stroške čiščenja vodotokov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 126.799 € 

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 
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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 1.299 € 

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 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 1.299 € 

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. 
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4016005 Storitve za nadomestilo stavbnih zemljišč 1.299 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki se planirajo stroški, ki nastanejo z odmero nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 120.000 € 

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 

16039001 Oskrba z vodo 120.000 € 

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. 
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4016017 Vodovod Drbetinci - navezava na nov vodovodni cevovod 120.000 € 

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 bomo 

uredili vse potrebno, da se bodo lahko gospodinjstva priključila na novi vodovod. 

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 pridobljenih predračunih in striških primerljivih 

investicij v predhodnem obdobju. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna zemljišča) 5.500 € 

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 3.500 € 

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 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za ureditev lastništva moderniziranih cest - za geodetsko izmero in vpis v kataster 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

16069002 Nakup zemljišč 2.000 € 

Opis podprograma 

Nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru 

investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z 

določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega 

premoženja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o urejanju prostora, Zakon 

ograditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih financah, Zakon o zemljiški knjigi, 

Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o stavbnih zemljiščih. 

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

Dolgoročni cilj predstavlja izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja nakupa ali 

prodaje zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega 

premoženja. 

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

Zagotovitev pogojev za nakup ali prodajo zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja 

nepremičnega premoženja občine. 

4016004 Nakup zemljišč 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za nakup zemljišč v skladu z Letnim načrtom razpolaganja 

in pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je priloga proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 125.991 € 

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 

/ 

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. 
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1702 Primarno zdravstvo 111.391 € 

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 111.391 € 

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. 

4017010 Vzdrževanje zdravstvene ambulante 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunski postavki so planirani morebitni manjši stroški za odpravo napak v  Zdravstvenem 

domu nastalih med letom. zaradi vlage. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4017011 Zdravstvena ambulanta v poslovni stavbi 111.191 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 
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1707 Drugi programi na področju zdravstva 14.600 € 

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 13.500 € 

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 zaposlitve 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 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. 
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4017006 Zdravstveno zavarov. oseb iz 15. čl. Zakona o zdravstvenem vars.
 13.500 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

17079002 Mrliško ogledna služba 1.100 € 

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 1.100 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 



 

 60 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 31.318 € 

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 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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

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 16.318 € 

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 12.850 € 

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 
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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 12.850 € 

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 

zakotavljanju sredstev v skladu z zakonom. Kljub temu je KIP pripravila nekoliko nižji proram 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

18039003 Ljubiteljska kultura 3.468 € 

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 Republike 

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 468 € 

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. 

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 

/ 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

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. 
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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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

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. 



 

 64 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

19 IZOBRAŽEVANJE 246.825 € 

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

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 160.084 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik 

varstva in vzgoje otrok. 
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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 160.084 € 

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. 

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 106.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4019002 Sofinanciranje cene za oskrbo otrok v vrtcih izven občine 46.500 € 

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. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4019003 Mat.str.in vzdrževanje opreme v vrtcu Sveti Andraž 7.584 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za materialne stroške v vrtcu Vitomarci. Največji strošek je 

strošek ogrevanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 47.641 € 

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 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 47.021 € 

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 
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zagotavljajo za materialne stroške, program nadstandard 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 30.221 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4019012 Investicija in investicijsko vzdrževanje osnovne šole Vitomarci 1.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja osnovne šole. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za materialne stroške Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka iz Ptuja, so 

planirani na podlagi proračuna za leto 2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 
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4019018 Materialni stroški OŠ Cerkvenjak (predmetna stopnja) 2.500 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4019021 Sofinanciranje izgradnje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj 10.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s pogodbo in sklepom Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah se 

bo izvedlo sofinanciranje  izgradnje OŠ Ljudevita Pivka v letih 2016, 2017 in 2018 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

19039002 Glasbeno šolstvo 620 € 

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 620 € 

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 otrok. 

Trenutno gre za sofinanciranje Glasbene šole Karola Pahorja Ptuj, Zasebne Glasbene šola v 

samostanu Svetega Petra in Pavla Ptuj. Skupno so v obe šoli skupaj vključeni 3 učenci. 

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 

/ 

1906 Pomoči šolajočim 39.100 € 

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 39.100 € 

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 

zagotovitrv finančnih spodbud uspešnim dijakom in študentom. 

Kazalniki: zagotovljen prevoz, izvedba ločenega poučevanja in spodbude uspešnim dijakom in 

študentom. 

4019004 Regresiranje šolskih prevozov 26.500 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 
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4019006 Nadstandard  - osnovna šola Vitomarci 6.000 € 

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. Od 1.9.2016 se je ponovno pojavila potreba po ločenem poučevanju v 

kombiniranem oddelku 2. in 3. razreda, kjer pa država zagotavlja manj finančnih sredstev za 

ločeno poučevanje, zato občina ponovno 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4019020 Finančne spodbude za študente 500 € 

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 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

20 SOCIALNO VARSTVO 70.245 € 

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 

/ 
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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,  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva. 

2002 Varstvo otrok in družine 3.000 € 

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 3.000 € 

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 kreator 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. 
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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. 

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 2.400 € 

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 

/ 

4020010 Sofinanciranje CSD - varna hiša 600 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 67.245 € 

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. 
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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. 

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 5.000 € 

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 5.000 € 

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. Trenutno imamo 1 uporabnika teh 

storitev, zato se planira enak znesek kot v prejšnjem proračunskem letu. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

20049002 Socialno varstvo invalidov 54.800 € 

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 domskega in nedomskega varstva invalidov. 

4020009 Financiranje družinskega pomočnika 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na novo odprta proračunska postavka, zaradi uvajanja raznolikih oblik pomoči invalidnim 

osebam. Ker prejšnja leta ni bilo potrebe po navedeni storitvi so planirana nižja sredstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4020012 Stroški storitev v zavodih za odrasle 54.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za regresiranje bivanja občanov s stalnim prebivališčem v naši občini in 

stanujejo v posebnih zavodih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

20049003 Socialno varstvo starih 3.000 € 

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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialno 

verstvenih 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. 

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 3.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4.215 € 

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 1.865 € 

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. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4020004 Pogrebni stroški 850 € 

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. 

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 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 1.500 € 

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 skaldu z Zakonom 

o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

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. 
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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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 9.927 € 

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 9.927 € 

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 
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22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 8.927 € 

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. 

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 Odpačilo dolgoročnega kredita - Vodovod 2005 221 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice, ki zapadejo 

v plačilo v letu 2018 za najeti dolgoročni kredit v letu 2005 za izgradnjo vodovoda. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice za najeti 

dolgoročni kredit za izgradnjo vodovoda v letu 2005. 

4022002 Odpačilo dolgoročnih kreditov za - OŠ 1.594 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice, ki zapadejo 

v plačilo v letu 2018 za najeta dolgoročna kredita v letu 2005 in 2006 za izgradnjo nove šole in 

vrtca. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice za najeta 

dolgoročna kredita za izgradnjo nove šole v letu 2005 in 2006. 

4022004 Odplačilo dolg.kredita - večnamenska dvorana 4.312 € 

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 letu 2018. Kredit je bil najet za obnovo večnamenske dvorane v 

Vitomarcih 



 

 79 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo ocenjenih obresti in glavnice dolgoročnega kredita za obnovo 

večnamenske dvorane v Vitomarcih. 

4022006 Odplačilo kratkoročnih kreditov 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki smo naplanirali sredstva za plačilo obresti v primeru najema 

likvidnostnega kredita v letu 2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Interreg projekt: SLO-HR " DETOX" 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v letu 2018 nastanejo v skladu s 

kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestilo za 

vodenje kredita ter stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih 

zadolževanja občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah in  Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov zadolževanja oziroma omejitev stroškov na 

način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito in v skladu z veljavno zakonodajo. 

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

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh 

obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami. 

4022005 Stroški fin.in upravljanja z dolgom 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so ocenjeni stroški, povezani z morebitnim najemom kratkoročnega 

premostitvenega kredita za tekoče poslovanje v primeru kasnejšega nakazila evropskih sredstev. 

Zajemajo se stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja, nadomestilo za vodenje kredita, 

stroški odobritve ipd 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov financiranja in 

upravljanja z dolgom ob najetju  morebitnih kratkoročnih premostitvenih kreditov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 17.010 € 

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 
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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 2.010 € 

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. 

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. 
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4023003 Proračunska rezerva 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za izločitev sredstev v rezervo občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.010 € 

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. 

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 1.010 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zaščito pred naravnimi nesrečami, za storitve Letalskega centra 

Maribor, ki izvaja obrambo pred točo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

2303 Splošna proračunska rezervacija 15.000 € 

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. 
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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 15.000 € 

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 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 10.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena iz preteklega leta. 

4023005 Akcija EUR na EUR 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so rezervirana določena sredstva za izvedbo vzdrževalnih del. Sredstva se lahko 

črpajo v primeru, da občani zberejo na lastno pobudo določena sredstva in jih za odobrena dela  

v enakem znesku doda občina. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

5000 REŽIJSKI OBRAT  1 1 8 . 9 6 1  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.200 € 

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 1.200 € 

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: 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.200 € 

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. 
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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 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja planirana sredstva za  stroške pobiranja okoljske dajatve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.655 € 

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. 

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 

0603 Dejavnost občinske uprave. 

0603 Dejavnost občinske uprave 19.655 € 

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. 
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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 14.641 € 

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 13.391 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za plače zaposlenih v deležu, ki odpade na delovanje 

režijskega obrata. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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. 

5006002 Materialni stroški za delo režijskega obrata 1.250 € 

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. 

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 

/ 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 5.014 € 

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 2.944 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

5006004 Vzdrževanje službenega vozila - kombi 2.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirani stroški vzdrževanja službenega vozila. Postavka zajema stroške 

registracije, zavarovanhja vozila, goriva, maziva indrugi potrošni material. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 12.271 € 

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. 
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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 12.271 € 

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 12.271 € 

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 12.271 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške dela programov javnih del, ki se izvajajo v okviru režijskega obrata. 

Občina se bo tudi v letu 2016 prijavila za nadaljevanje izvajanja javnih del iz leta 2016 v leto 

2017. Predvideva se 1 zaposlitev na delovnem mestu komunalni delavec in v začetku leta 1 

zaposlitev v program za občane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 69.062 € 

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 

/ 

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 69.062 € 

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 61.624 € 

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) 

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. 
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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 17.024 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva potrebna za vzdrževanje občinskih lokalnih cest. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na te proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje javnih poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 28.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je planirano zimsko vzdrževanje cest, katero zajema pluženje  in posipanje, ter 

čiščenje javnih parkirišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 poluženju in posipavanju, kar pa ni možno predvideti. 

5013007 Nepredvideni dogodki na cestah 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se planirajo izredne poškodbe cest. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so predvidena sredstva za  vzdrževanje nekategoriziranih cest v lasti Občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 predviidenih delih v tekočem letu. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 2.262 € 

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 1.762 € 

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). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 avobusnih postajališč in 

prometne signalizacije. 

5013009 Vzdrževanje parkirišč 500 € 

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 5.176 € 

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 javnae razsvetljave 5.176 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške za plačilo električne energije javne razsvetljave in 

vzdrževanje le-te. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 6.044 € 

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 

/ 

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 6.044 € 

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 1.045 € 

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 1.045 € 

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 akcije na območju 

občine. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina štroškov temelji na stroških v predhodnih letih. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 4.999 € 

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 4.453 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Stroški temljijo na stroških iz predhodnih let, predvidenimi morebitnimi povišanji cen storitev in 

pridobitvijo ponudb za dela katrea se v predhodnih letih niso opravljala. 

5015004 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 546 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

višna predvidenih stroškov temelji na  stroških predhodnih let. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 10.730 € 

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 10.730 € 

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 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 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. 

16039001 Oskrba z vodo 2.748 € 

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. 
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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 2.748 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena zagotavljanju vzdrževanja vodovodnega omrežja v občini. Gre za tekoče 

kot tudi investicijsko vzdrževanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.982 € 

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 7.982 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA - 5 7 . 8 6 3  €  

4000 OBČINSKA UPRAVA  5 7 . 8 6 3  €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 57.863 € 

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 57.863 € 

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 
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 57.863 € 

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. 

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 Odpačilo dolgoročnega kredita - Vodovod 2005 4.531 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice, ki zapadejo 

v plačilo v letu 2018 za najeti dolgoročni kredit v letu 2005 za izgradnjo vodovoda. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice za najeti 

dolgoročni kredit za izgradnjo vodovoda v letu 2005. 

4022002 Odpačilo dolgoročnih kreditov za - OŠ 17.298 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice, ki zapadejo 

v plačilo v letu 2018 za najeta dolgoročna kredita v letu 2005 in 2006 za izgradnjo nove šole in 

vrtca. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice za najeta 

dolgoročna kredita za izgradnjo nove šole v letu 2005 in 2006. 

4022004 Odplačilo dolg.kredita - večnamenska dvorana 31.222 € 

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 letu 2018. Kredit je bil najet za obnovo večnamenske dvorane v 

Vitomarcih 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo ocenjenih obresti in glavnice dolgoročnega kredita za obnovo 

večnamenske dvorane v Vitomarcih. 

4022007 Odplačilo Povratnih sredstev - 23. člen 4.812 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 začnemo z odplačevanjem povratnih sredstev dobljenih pri državnem proračunu v 

letu 2016. 

Občina vrača sredstav v polletnih obrokih. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 

OB182-08-0013 Nakup opreme za delovanje občinske uprave in sveta
 3.940 € 

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. 

OB182-08-0017 Nakup opreme za vrtec Sv. Andraž 0 € 

OB182-08-0032 Sofinanciranje nabave gasilske opreme 25.000 € 

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 stem zagotovljeno 

kvalitetno požarno varnost. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja, ker se vsako leto namenja določena sredstva za nabavo opreme. 

OB182-08-0033 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin - RO0 € 

OB182-12-0002 Ureditev stanovanj nad večnamensko dvorano 0 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je dokončati dala na dveh stanovanjih nas večnamensko dvorano in sicer: 

- položiti talne in stenske obloge v vseh prostorih (keramika, laminati); 

- izvesti fino montažo strojnih instalacij (ogrevanje, vodovod) 

- izvesti fino montažo elektro instalacij 

- izvesti slikopleskarska dela; 

- izvesti montažo notranjega stavbnega pohištva (vrat,prehodov); 
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Cilj projekta je stanovanja tako po končanju predati v uporabo (najem ali odprodajo) in 

pridobitev novi občanov. 

OB182-13-0004 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 0 € 

OB182-14-0002 Obnova večnamenskega prostora 0 € 

OB182-14-0003 Podeželski center Sveti Andraž 0 € 

OB182-14-0004 Energetska sanacija stavb 0 € 

OB182-14-0007 CLLD (Las) projekti- Medgeneracijski športni park
 16.900 € 

Namen in cilj 

Namen projekta "Medgeneracijski športni park" je celostna ureditev medgeneracijskega 

športnega parka s strateškimi usmeritvami občine na področju športa, zdravega življenjskega 

sloga in ureditve prostora. 

Cilj je uresničevanje javnega interesa na področju športa, medgeneracijsko povezovanje in 

sodelovanje, aktivno preživljanje prostega časa ter skrb za zdrav življenjski slog občanov in 

obiskovalcev. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB182-15-0001 Hrgove domačija 0 € 

OB182-15-0003 Vodovodni cevovod v naselju Vitomarci 0 € 

OB182-15-0004 Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod0 € 

OB182-15-0005 Moder LC203-390 Brezovjak- Župetinci-Novinci 0 € 

OB182-15-0008 CLLD (Las) projekti- Mladinski center 3.500 € 

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 saboj, prav tako je cilj povečati število obiskov 

turistov našega območja in omogočiti dodatne priložnosti posameznikom, društom in 

podjetnikom iz našega območja s povečanjem prodaje svojih izdelkov in posledično ustvarjanje 

dodatnih delovnih mest. 

Stanje projekta 

Projekt je še v fazi priprave nabora konkretnih projektov. 

OB182-15-0009 Sofinanciranje izgradnje OŠ Ljudevita Pivka 10.800 € 

Namen in cilj 

Namen sofinanciranja projekta OŠ Ljudevita Pivka na Ptuju je da se dokonča gradnja navedene 

osnovne šole z prilagojenim poukom. Z  sofinanciranjem projekta  bomo učencem kateri 

obiskujejo Osnovno šolo Ljudevita Pivka  omogočili primerne pogoje za učenje 
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Stanje projekta 

Projekt je  izveden in je bil predan v uporabo. Projekt je potrebno še finančno popolačati skladno 

s podpisano pogodbo. 

OB182-15-0010 Urejanje pokopališča in vežice z parkirišči 0 € 

OB182-15-0011 Priprava regionalnih in drugih programov in 

projektne dokumentacije 12.000 € 

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. 

OB182-15-0013 Ureditev prost. za potrebe uprave in OS 0 € 

OB182-15-0014 Nakup prostorov v podeželskem centru 108.336 € 

OB182-15-0015 Modernizacija JP561-171 Križišče Berlak - Nedeljko
 0 € 

OB182-16-0001 Interreg- ESCAPE (SI- HU) 48.781 € 

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 pripravljenosti. 

OB182-16-0002 Interreg CB Matchhing Tradition (SI- AT) 26.199 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je razvoj trajnostne turistične destinacije in neposredno povezati ponudnike vseh 

partnerskih območij. 

Cilj Interreg projekta je doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine na 

območju projektnih partnerjev. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljenosti. 
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OB182-16-0003 Interreg DETOX (SI-HR) 25.255 € 

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. 

OB182-16-0004 Ureditev  infrastrukture v naselju Drbetinci 132.500 € 

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 in kanalizacije; 

- izgradnja dveh avtobusnih postajališč; 

- sanirati uničene dele spodnjega ustroja; 

- ojačati zgornji ustroj  z dodatnim navozom in utrditvijo ; 

- izvesti novo asfaltno plast v debelini 6cm. 

 

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. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

Za projekt je izdelan dokumentidentifikacije investicijskega projekta - DIIP. Za projekt je bila 

leta 2002 izdelan PZI projekt širitve ceste in tremi lučmi., brez predvidenih pločnikov, 

kanalizacije in drugih komunalnih vodov, zato dokumentacija ni uporabna. 

Vsled navedenega se izvaja izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo 

kanalizacije in PZI projektna dokumentacija za ureditev komunalne infrastrukture, prevezava 

obstoječih vodovodnih priključkov, določitev trase za nizko napetostno omrežje, optično 

omrežje in javne razsvetljave z varčnimi LED svetilkami (od 18do 21 komadov). 
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OB182-17-0001 Ureditev komunalne infrastrukture v delu  naselja 

Vitomarci doh.št.36 0 € 

Namen in cilj 

Namen projekta "Ureditev komunalne infrastrukture v delu naselja Vitomarci" je : 

- odstraniti obstoječo uničeno asfaltno plast; 

- položiti novi vodovodni cevovod D110 z hdranti; 

- položiti kable za javno razsvetljavo in postaviti jeklene kandelabre z varčnimi LED lučmi; 

- sanirati uničene dele spodnjega ustroja; 

- ojačati zgornji ustroj  z dodatnim navozom in utrditvijo ; 

- izvesti novo asfaltno plast v debelini 6cm. 

 

Cilj projekta je: 

- omogočiti občanom kvalitetno oskrbo z pitno vodo; 

- zagotoviti peščem in ostalim udeležencem v prometu varnost tudi v temi; 

- v delu vasi zagotoviti požarno varnost: 

- zmanjšati stroške  vzdrževanja; 

- zagotoviti pogoje za normalno bivanje in razvoj dela naselja. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

Izdelan je dokument identifikacije investicijskega projekta  - DIIP. Izdelana je bila ocena 

invseticije. 

Izdeluje se potrebna projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD in 

izvedbo PZI. 

OB182-17-0002 Modernizacija dela odseka JP561-041 Oplot 0 € 

Namen in cilj 

Namen projekta " Modernizacija dela odseka javne poti JP561-041 Oplot" je  modernizacija  

dela odseka javne poti do odcepa cestnega priključka Rjavci 2. V tem delu se bo izvedla 

poravnava spodnjega ustroja vozišča, navoz zgornjega ustroja in utrditrv do primerne trdnosti. 

Nadalje se bo izvedla asfaltna prevleka v širini 3m in bankine širine 0.75m. Bankine bodo širše 

da bo lazja voznost kmetijskih strojev.  

 

Z modernizacijo dela odseka javne poti bo zagotovljen kvaliteten dostop občanom, kateri so 

vezani s svojimi prebivališči na ta del odseka javne poti. 

Zmanšalo se bo tekoče vzdrževanje. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

Za projekt je izdelan dokument identifikacijie investicijskega projekta - DIIP. 

Prav tako je izdelan s strani Občinske uprave Občine Sveti Andraž popis potrebnih del z oceno 

stroškov. 
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OB182-17-0003 Rekonstrukcija dela odseka  javne poti JP560-991 

Ostragovo 0 € 

Namen in cilj 

Namen projekta "Rekonstrukcija dela odseka javne poti JP560-991 Ostragovo" je rekonstruirati 

močno uničen del odseka ceste insicer: 

- odstraniti obstoječo uničeno asfaltno plast; 

- sanirati uničene dele spodnjega ustroja; 

- ojačati zgornji ustroj  z dodatnim navozom in utrditvijo ; 

- izvesti novo asfaltno plast v debelini 6cm. 

 

Cilj projekta je: 

- omogočiti občanom normalni dostop; 

- zmanjšati vzdrževanje; 

- zmanšati poškodbe na vozilih; 

- lažje in kvalitetnejše izvajanje zimske službe. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave.  

Za projekt je izdelan Dokumentidentifikacije investicijskega projekta - DIIP.  

Za projekt je izdelan popis del. 

OB182-17-0004 Ureditev infrastrukture v naselju Vitomarci-center5.200 

€ 

Namen in cilj 

Namen projekta "Ureditev infrastrukture v naselju Vitomarci - center" je ureditev infrastrukture 

od večnamenske dvorane do občinske stavbe. in sicer: 

- izvesti prevezavo obstoječih  vodovodnih priključkov na nov vodovovodni cevovod; 

- zgraditi kanalizacijsko omrežje z možnoštjo 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  solarjem zagotoviti varno pot. Z ureditvijo javne razsvetljave bomo 

primerno urdili 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 v fazi priprave. 

 Izdelana je projektna dokumentacija za kanalizacijo - preveriti je še potrebno višino trase z 

možnostjo prosto padne priključitve gospodinjstev  iz pritličja. 
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Za projekt je izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP 

OB182-18-0001 Reklonstrukcija dela odseka JP561-261 Polena-Lovski 

dom 22.137 € 

Namen in cilj 

Namen projekta "Rekonstrukcija dela odseka JP561-261 Polena lovski dom" je: 

- rekonstrirati uničen del asfaltnega cestišča 

- modernizirati del cestišča do lovskega doma z izvedbo asfaltiranja in ureditve odvodnjavanja 

 

 

Cilj navedenega projekta je: 

- urediti normalen dostop do objekata lovskega doma, kjer se izvajajo prireditve; 

- zmanjšati stroške rednega vzdrževanja; 

- lažje in kvalitetnejše izvajanje zimske službe. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave 

Ob182-18-0002 Izgradnja kanalizacije v naselju Drbetinci 0 € 

Namen in cilj 

Namen projekta "Izgradnja kanalizacije v naselju Drbetinci" je: 

- zgraditi 1.400 m kanalizacijskega omrežja; 

- zgraditi odcepe za možnost priključitve gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje 

 

Cilj projekta je zmanjšati onesnaževanja okolja. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

 

V letu 2017 bo pripravljena projektna dokumentacija in ob izvedbi investicije navezave 

obstoječih uporabnikov na novi vodovodni cevovod se bodo izvedli prečni prehodi za hišne 

priključke na kanalizacijsko omrežje. 

glavna izvedba je planirana 2019 in 2020. 

 


