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UVOD 

 

V skladu z 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – UPB 4, 

14/13 – popr., 101/13) in v skladu s 5. členom Odloka o proračunu za leto 2015 

županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah poroča občinskemu svetu o 

izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo o polletni realizaciji 

proračuna se posreduje občinskim svetnikom v vednost po pošti v pisni obliki.   

 

Proračun občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2015 je bil sprejet na 4. 

redni seji, dne 05.03.2015. Na podlagi Zakona o javnih financah in Odloka o 

proračunu občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2015 je županja v prvem 

polletju prerazporejala sredstva pravic porabe s pisnimi sklepi iz katerih je razvidno, 

na kateri proračunski postavki in kontu se pravica povečuje in na kateri se zmanjšuje.  

 

Podlage za izvrševanje občinskega proračuna so Zakon o javnih financah, Zakon o 

izvrševanju proračuna RS, Pravilnik o izvrševanju proračuna RS in ostali občinski 

predpisi. 

 

V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani stolpci: sprejeti proračun, 

veljavni proračun, polletna realizacija in indeks porabe. V obrazložitvah so prikazana 

razmerja med doseženo polletno realizacijo in veljavnim proračunom. Podatki o 

realiziranih prihodkih in odhodkih so izkazani po plačani realizaciji, kar pomeni, da 

so pod prihodke in odhodke vključena vsa plačila v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015. 
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I. SPLOŠNI DEL  

 

 

PRIHODKI 

 

Prihodki v prvi polovici leta v proračunu občine Sveti Andraž v Slov. goricah za leto 

2015 znašajo 701.556 €, kar predstavlja 55,6 % načrtovanih prihodkov za leto 2015. Iz 

podatka je razvidno, da so prihodki v prvi polovici presegli 50%. Največji vpliv na 

prihodke so imeli prihodki za investicije iz leta 2014.  

 

Če natančneje pogledamo prihodke po sklopih znašajo: 

 Davčni prihodki skupine 70 znašajo 326.173 €; od tega konto 700 - davki na 

dohodek in dobiček, ki zajemajo dohodnino – odstopljeni vir občinam 308.494 

€. Konto 703 - davki na premoženje so v višini 6.166 €, konto 704 - domači 

davki na blago in storitve znašajo 11.514 €, 

 Nedavčni prihodki, skupina 71 v skupnem znesku 36.246 € zajemajo konto 710 

– udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v znesku 7.303 €, konto 711 

– takse in pristojbine v znesku 630 €, konto 712 – globe in druge denarne kazni 

v znesku 169 € ter konto 714 – drugi nedavčni prihodki v znesku 28.144 €. 

Kapitalski prihodki – skupina 72 so v prvi polovici leta bili realizirani v višini 

711 €, in zajemajo prihodke od prodaje stanovanja, 

 Transferni prihodki skupine 74 pa zajemajo konto 740 – transferni prihodki iz 

drugih javnofinančnih institucij v znesku 338.424 €, sem spadajo prejeta 

sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, kar predstavljajo prejeta 

sredstva iz javnih skladov, prejeta od Zavoda za zaposlovanje za delež 

sofinanciranja programa javnih del in delež sofinanciranja skupne občinske 

uprave ter namenska sredstva požarne takse, ki jih prejme Prostovoljno 

gasilsko društvo Vitomarci za investicije. V skupini teh kontov so evidentirana 

tudi prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 758 € in izhajajo iz 

naslova delitvene bilance z Mestno občino Ptuj. Podskupina kontov 741 – 

prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 

so bila realizirana v višini 266.551€ iz naslova projekta Modernizacije cest v 

občini Sv. Andraž.  
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ODHODKI 

 

Odhodki proračuna v prvem polletju znašajo 378.803 €. Odhodki so ob polletju 

realizirani v višini 34,7 %, . Največji vzrok za manjšo realizacijo je realizacija na 

skupini 42 investicijski odhodki, kjer je realizacija 15,7%. Ker za leto 2015 ni bilo 

pripravljenih projektov, kateri bi se lahko začeli izvajati se v prvi polovici leta se 

izvajajo aktivnosti priprave potrebne dokumentacije, da se bodo lahko začrtane 

investicije v proračunu za leto 2015 začele tudi izvajati. 

Podrobneje so odhodki razdeljeni po skupinah in sicer : 

 Tekoči odhodki skupina 40 znašajo 185.266 € ali 40,1% in sicer konto 400 – 

plače in drugi izdatki zaposlenim 51.313 €, konto 401 – prispevki delodajalcev 

za socialno varnost 7.887 €, konto 402 - izdatki za blago in storitve 123.361 € in 

konto 403 - plačila domačih obresti, kjer so zajete obresti od dolgoročnih 

kreditov v višini 2.705 €, 

 Odhodki skupine 41, ki predstavljajo tekoče transfere so realizirani v znesku 

148.756 €, in sicer konto 411 -  transferi posameznikom in gospodinjstvom 

88.593 €,  na kontu 412 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v ni 

bilo realizacije do 30.6.2015. Postavka bo realizirana po zaključenih postopkih 

in sklenjenih pogodbah predvidoma v mesecu avgustu. Konto 413 - drugi 

domači transferi v znesku 60.163 €, 

 Investicijski odhodki, skupine 42 v prvem polletju znašajo 44.781 € in  v 

večjem delu predstavljajo nakup zemljišč, nakup opreme (kombi,..), plačila 

priprave potrebne dokumentacije za bodoče projekte.  

 

V računu financiranja je prikazano odplačilo dolga v prvem polletju za obstoječe 

kredite v skupnem znesku 179.093 €. V tem je zajeto odplačilo kratkoročnega kredita 

za modernizacijo cest najetega pri CP Ptuj v višini 157.399 € in 21.694 € odplačila 

glavnice dolgoročnih kreditov. 
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II. POSEBNI DEL  

 

Posebni del odhodkov je prikazan za naslednje občinske organe: 

 

1000: Občinski svet 

2000: Nadzorni odbor 

3000: Župan 

4000: Občinska uprava 

5000: Režijski obrat 

 

Predlagatelj finančnega načrta: 1000 OBČINSKI SVET  

  

01  POLITIČNI SISTEM 

Na tem področju je bilo  do 30.6.2015 porabljenih 3.402 € in sicer za stroške sej članom 

občinskega sveta, komisij in odborov, 2.577 €, kar predstavlja 28 % realizacijo. V 

višini 825 € je bilo porabljenih za delno povrnitev stroškov volilne kampanje. Sejnine 

so se obračunavale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, ter članov drugih občinskih 

organov v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.   

 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Na tem področju je bilo do 30.6.2015 porabljenih 10.913 € in sicer za prenovo spletne 

strani občine skupaj z gostovanjem in vzdrževanjem 606 €.  

Za pogostitve ob posebnih priložnostih kot je med drugim srečanje starejših občanov, 

darila in aranžmaje je bilo porabljenih 1.484 €. Za stroške promoviranja občine pa je 

bilo porabljenih 619 €. Stroški prireditev ob občinskem prazniku so znašali 4.330 € in 

predstavljajo prevzete obveznosti iz preteklega leta (pogostitev, oglasi, fotografiranje, 

plakete, aranžmaji,…). Stroški reprezentance so znašali 78 €.  

Stroški storitev odvetnika in sodne takse so v prvem polletju znašali 3.797 €. 

 

 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Tukaj pa so planirani stroški, nastali s tiskanjem in izdajo občinskega glasila Novice 

občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki v prvi polovici leta znašajo 1.990 €. 
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Predlagatelj finančnega načrta: 2000 NADZORNI ODBOR 

 

 

 

02  EKONOMSKA IN FIKSALNA ADMINISTRACIJA 

Za izplačilo sejnin članom nadzornega odbora v prvem polletju je bilo porabljenih 

4.115 € od tega za sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.115 € in 3.000 € za 

izvedeno notranjo revizijo s strani revizorske hiše.  
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Predlagatelj finančnega načrta: 3000 ŽUPAN 

 

 

01 POLITIČNI SISTEM 

Na tem področju je bilo do 30.6.2015 porabljenih 20.351 € in sicer: 

 plača, drugi izdatki in prispevki na plačo župana so bili v prvi polovici leta 

realizirani v višini 9.407 €, 

 stroški reprezentance v višini 264 €, 

 materialni stroški delovanja županje 1.074 €, 

 informiranje javnosti v višini 39 € za stroške pošiljanja, 

 stroški plače podžupana v višini 1.376 €, 

 nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije županje v višini 3.991 €, 

 plačilo nadomestila po prenehanju funkcije bivšemu županu Franci Krepša v 

višini 4.199 €. 

 

 

Predlagatelj finančnega načrta: 4000 OBČINSKA UPRAVA  

 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Na tem področju proračunske porabe so zajeti stroški, ki nastajajo v zvezi s 

poslovanjem, to so provizije Uprave za javna plačila, Davčni upravi RS in bančne 

storitve in so v prvi polovici leta znašali  32 €. 

 

 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Na tem področju so stroški v prvi polovici leta znašali 4.794 € in sicer: 

 opravljanje obvezne šolske prakse  415 €, 

 obdaritev otrok ob Božiču 1.096 €, 

 materialni stroški in stroški vzdrževanja dvorane (ogrevanje, zavarovalne 

premije, tehnično varovanje, električna energija) v višini 1.811 €,  

 

 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

V sklopu tega področja proračunske porabe so zajeta: 

 plačila sofinanciranja za delovanje ZRS Bistra Ptuj v višini 450 €, 

 postavka za združenje lokalnih skupnosti je realizirana v višini 822 € in zajema 

članarine za Skupnost občin Slovenije in Združenje občin. 

 stroški za delovanje Regionalne destinacijske organizacije pa znašajo v tem 

obdobju 364 €, 

 postavka delovanje zvez občin zajema stroške delovanja skupne občinske 

uprave občin Spodnjega Podravja kateri znašajo 8.252 €, 
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 za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih v občinski upravi je bilo 

porabljenih 27.571 €, 

 za materialne stroške delovanja občinske uprave, ki zajemajo stroške materiala 

in storitev, kamor spadajo: pisarniški material in druge splošne storitve, 

strokovna literatura, stroški telekomunikacij, poštnin, kotizacij za seminarje, 

dnevnic, stroškov prevoza in drugih izdatkov službenih poti je bilo skupaj 

porabljenih 15.109 €. V te stroške so zajeta tudi plačila študentom za delo 

preko studenskega servisa, 

 za računalniško obdelavo in informatiko je bilo porabljenih 5.619 € in sicer za 

vzdrževanje licenčne programske opreme (Microsoft, Cadis, Comland,..), 

računalnike storitve (HKOM povezava; Realis PISO,..) in nakup potrebne 

programske opreme, 

 za storitve in material za vzdrževanje upravnih prostorov  je bilo porabljenih 

6.162€  (servis plinske peči,  čistilni material, stroški energije, vode, 

komunalnih storitev, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje prostorov in 

opreme).  

 

 

07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Iz tega področja je bilo prostovoljnemu gasilskemu društvu, ki skrbi za izvajanje 

požarne varnosti in materialne stroške izplačanih v prvi polovici leta 4.059 € in 

transfer medobčinski gasilski zvezi v višini 663 € in predstavlja 50 % realizacijo 

postavk. 

 

 

10  TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

V prvi polovici leta na tej postavki ni bilo porabe sredstev, katera so namenjena za 

sofinanciranje projekta »Center za informiranje in poklicno svetovanje« (CIPS). 

 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Realizacije na tem področju proračunske porabe v prvem polletju še ni. Na 

proračunski postavki vzdrževanje gozdnih cest je bila pogodba z Ministrstvom za 

kmetijstvo o sofinanciranju projekta vzdrževanja gozdnih cest podpisana v mesecu 

juliju.  

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Na postavki  modernizacija cest vitomarška  vas, kateri projekt je prijavljen za 

črpanje sredstev iz 21. člena ZFO še v prvi polovici leta ni  bilo porabe.  
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14 GOSPODARSTVO 

V okviru spodbujanja razvoja turizma in gostinstva je proračunska postavka Hrgova 

domačija. V prvem polletju je bilo porabljenih 1.415 € stroškov za popravilo slamnate 

strehe na obeh objektih.  

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Na tem sklopu je bilo v prvi polovici leta porabljenih 3.000 € na postavki Idejne 

zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih vod za izvedbo natančnega letalskega 

posnetka dela občine. Druge porabe na tem sklopu v prvi polovici leta ni bilo. 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  

     DEJAVNOST 

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je bilo v 

prvem polletju porabljenih 37.338 € in sicer: 

 3.123 € je bilo porabljeni za vzpostavitev evidence NUSZ in uskladitev z REN, 

kot zahteva veljavna zakonodaja,  

 Program opremljanja stavbnih zemljišč se pripravlja vendar še porabe v  prvi 

polovici leta na tej postavki ni bilo, 

 V prvi polovici so bila v 92, 5 % porabljena sredstva za nakup zemljišč in sicer 

v višini 34.215 €. Nakup zemljišč se je izvedel skladno s sprejetim letnim 

načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za namene izgradnje 

poslovnega centra v Vitomarcih.  

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Na področju zdravstvenega varstva je  bilo v prvi polovici leta porabljenih  10.651 € 

ali 61,9 %. Zaradi slabega stanja zdravstvene ambulante v notranjosti zaradi vlage je 

bilo nujno potrebno izvesti beljenje sten. Za ta namen je bilo porabljenih 1.533 €.  V  

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 je bilo v prvem polletju porabljenih  9.118 €. 

Povečana poraba sredstev na tej postavki je zato, ker občina Sveti Andraž v letu 2014 

ni redno poravnavala obveznosti in jih je bilo potrebno pokriti v letu 2015. 

V okviru financiranja mrliško ogledne službe pa so bile poravnane obveznosti z 

naslova mrliških ogledov v višini 272 €. 

 

 

 

 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Za sofinanciranje Knjižnice Ivana Potrča Ptuj (nakup knjižnega gradiva in delovanje 

bibliobusa) je bilo v prvi polovici leta porabljenih 2.624 €.  
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Za delovanje in izvajanje programov ljubiteljske kulture, ki jih izvaja Sklad RS za 

ljubiteljsko kulturne dejavnost, v katerem sodelujejo tudi naša društva ter druge 

programe so se je v prvem polletju porabila vsa sredstva na postavki in sicer v višini 

468 €. 

 

Sredstva za sofinanciranje občinskih društev – na področju kulture, športa in ostalih 

dejavnosti še niso bila razdeljena, saj so javni razpisi bili izvedeni v prvem polletju, 

vendar še niso bile pogodbe podpisane in sredstva nakazana. To se bo izvedlo 

predvidoma v mesecu avgustu, takoj ko bodo pogodbe podpisane.  

 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

Na področju izobraževanje je bilo v prvi polovici leta porabljenih 116.783 € ali 52,5% 

od tega: 

 sredstva v višini 47.026 € za sofinanciranje cene programov vrtca in plačilo 

razlike med ceno programov in plačili staršev v vrtcu Sv. Andraž,  

 sredstva v višini 15.730 € za sofinanciranje cene programov vrtcev in plačila 

razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev izven domače občine, 

 v prvem polletju je bilo porabljenih 2.029 € za materialne stroške in 

vzdrževanje opreme v vrtcu Sveti Andraž ( ogrevanja vrtca v višini 1.189 € ter 

zavarovalne premije v višini 298 €. Nabavljena je bila posteljnina za vrtec v 

višini 542 €, 

 stroški  izvajanja nadstandardnih programov v POŠ Vitomarci, so znašali v 

prvem polletju 4.367 €, medtem ko so materialni stroški za osnovno šolo 

(električna energija, stroški ogrevanja, voda, odvoz odpadkov, varovanje) in 

drugi materialni stroški bili realizirani v višini 23.261, 

 v okviru investicijskega vzdrževanja se je morala skladno s odločbo 

inšpektorja urediti kompletna varnostna razsvetljava v prostorih POŠ in vrtca,  

 za materialne stroške drugih osnovnih šol – OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj je bilo 

v prvem polletju porabljenih 511 €, 

 materialni stroški naših učencev zadnjih razredov osnovne šole v matični šoli 

Cerkvenjak pa so bili refundirani na podlagi zahtevkov v višini 243 €, 

 Za zagotavljanje sredstev za glasbeno izobraževanje, in sicer za zagotavljanje 

stroškov za uporabo prostora in opreme je bilo porabljenih 381 €, 

 za prevoze osnovnošolskih otrok v OŠ Vitomarci in na matično šolo v 

Cerkvenjak so v prvem polletju znašali 14.692 €, 

 za regresiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo dr. 

Ljudevita Pivka na Ptuj in v OŠ Lenart v Slovenskih goricah pa je bilo 

porabljenih 1.234 €.  
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20 SOCIALNO VARSTVO 

Na postavki »Pomoč staršem ob rojstvu otroka« je bilo porabljenih 751 € in 

predstavlja denarno pomoč šestim novorojenčkom. Za sofinanciranje dejavnosti 

pomoči na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Ptuj v prvem polletju ni bilo 

izplačanih sredstev. 

medtem ko so sredstva za izvajanje pomoči socialno šibkim kategorijam občanov v 

okviru varne hiše znašala v enakem obdobju 230 €. Trenutno noben občan oz. 

občanka ne uporablja storitve Centra za socialno delo Ptuj »pomoč na domu«. 

Sredstva za regresiranje bivanja oseb v posebnih zavodih so znašala 28.445€, socialno 

varstvo starejših pa 821 €.   

V okviru področja proračunske porabe »socialno varstvo materialno ogroženih« je 

bilo v prvem polletju porabljenih 738 € proračunskih sredstev za namene 

subvencioniranja najemnine.  

Na postavki, kjer so rezervirana sredstva za pogrebne stroške občanov brez svojcev, 

ki bi takšne stroške poravnali, v prvem poletju ni bilo porabe. Prav tako in bilo 

porabe še na postavka sofinanciranja programa za odvisnike od nedovoljenih drog.  

 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

V Tem sklopu so zajeta porabljena sredstva za pokrivanje obresti in odplačila najetih 

kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. Tako je bilo v prvi polovici leta 2015 za 

pokrivanje stroškov obresti porabljenih 2.807 € in sicer za: 

 plačilo obresti za najeti dolgoročni kredit za izgradnjo vodovoda v letu 2005 v 

višini 113 €, 

 plačilo obresti za najeta dolgoročna kredita za izgradnjo nove šole v letu 2005 

in 2006 v višini 1.000 €, 

 plačilo obresti najeta dolgoročna kredita za obnovo večnamenske dvorane v 

višini 1.591 €, 

 za plačilo obresti za kratkoročni kredit kateri je bil najet pri CP Ptuj in je bil že 

vrnjen pa občina ni prejela zahtevka za plačilo obresti. 

 

Za najete dolgoročne kredite  je bilo do 30.6.2015 odplačane glavnice v skupni višini 

179.093 € in sicer: 

 1.743 € za odplačilo glavnice za dolgoročni kredit za Vodovod 2005 najet v 

višini 62.735 € z ročnostjo odplačila zadnjega obroka 31.1.2021, 

 7.943 € za odplačilo glavnice za dolgoročni kredit za OŠ Vitomarci: 

-  najet kredit v višini 304.623 € z ročnostjo odplačila zadnjega obroka  

31.1.2032, 

-  najet kredit v višini 62.735 € z ročnostjo odplačila zadnjega obroka 31.12.2020 

 12.008 € za odplačilo glavnice za dolgoročni kredit za večnamensko dvorano 

Vitomarci: 

- Najet kredit v višini 200.000 € z ročnostjo odplačila zadnjega obroka 

31.1.2027 
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-  Najet kredit v višini 163.900 € z ročnostjo odplačila zadnjega obroka 

30.6.2023 

 157.399 € za odplačilo kratkoročnega kredita najetega pri CP Ptuj za 

preplastitve lokalnih cest in javnih poti 

 

Občina sveti Andraž v Slovenskih goricah ima na dan 30.6.2015 še za odplačati 

544.724€ glavnice in pripadajoče obresti. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Za zaščito pred naravnimi nesrečami so bila v  prvem polletju porabljena vsa 

planirana sredstva v višini 769 € za varstvo pred točo katero izvaja letalski center 

Maribor.  

Splošna proračunska rezervacija pa se je porabljala za prerazporeditve sredstev, ki so 

razvidne iz prerazporeditev. 

 

 

 

Predlagatelj finančnega načrta: 5000 REŽIJSKI OBRAT 

 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Na tem področju proračunske porabe so zajeti stroški, ki nastajajo v zvezi s 

storitvami pobiranja občinskih dajatev (manipulativni stroški pobiranja okoljske 

dajatve) in znašajo v prvi polovici leta 572 €. 

 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

To področje zajema stroške  za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenega v 

režijskem obratu na področju komunalnih del, materialne stroške za delo režijskega 

obrata, nakup in vzdrževanje opreme. V ta namen je bilo v prvi polovici leta 2015 

porabljenih 12.252 €, od tega: 

 za plačo, druge izdatke in prispevke zaposlenega v režijskem obratu je bilo v 

prvi polovici leta 2015 porabljenih 6.840 €, 

 Materialni stroški za delo režijskega obrata zajemajo stroške materiala in 

storitev ter stroške prevoza delavca. V prvi polovici tega leta je bilo za ta 

namen porabljenih 645 €, 

 4.767 € za nakup in vzdrževanje opreme in zgradb režijskega obrata zajema 

servis kosilnic, ureditev dovozne poti do deponije za sol in pesek ter nabavo 

dodatne kosilnice na nitko.  Največji strošek je bil nakup vozila KIA K2500 

kateri je znašal 3.838 €.  
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10  TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Na tem sklopu je bilo v prvem polletju porabljenih 11.465 € za plače, druge izdatke in 

prispevke za javna dela, katerih del nam po pogodbi refundira Zavod za 

zaposlovanje. Preko programov javnih del sta zaposleni dve osebi.  

 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Za vzdrževanje  lokalnih cest je bilo porabljenih 7.455 € od tega je bilo za krpanje 

udarnih jam v letu 2014 plačanih 6.903 € (CP Ptuj). Za vzdrževanje javnih poti je bilo 

porabljenih 6.482€ znaša od tega za izvedbo bankin 3.811€ in 2.672€ za sanacijo 

makadamskih vozišč in odvodnjavanja. Preostanek porabljenih sredstev na 

vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti je bil porabljen za nakup goriva za drobno 

orodje in barve za barvanje mostov. Za redno letno vzdrževanje banke cestnih 

podatkov je bilo po pogodbi plačanih 422€. 

Za zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je bilo porabljenih 13.840€ za 

pluženje, posipavanje in odstranjevanje zimske opreme. 

Na postavki za vzdrževanje prometne signalizacije je bilo porabljenih 153€ za obnovo 

prometnih znakov. Na postavki javna razsvetljava je bilo porabljenih 1.883€ za 

stroške el. energije in vzdrževanja. 

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Na postavki sanacija odpadkov  je bilo do 30.6.2015 porabljenih 845€ za izvedbo 

čistilne akcije »Očistimo Slovenijo«.  Sredstva so bila porabljena za odvoz zbranih 

odpadkov, nakup rokavic in vreč za smeti, ter malico za udeležence. 

Postavka stroškov delovanja čistilne naprave znaša 1.387 €, predstavlja pa v večini 

porabljeno električno energijo (943€) ter stroške vzdrževanja za čistilno napravo v 

višini 444 €. 

V sklopu tega podprograma je odprta tudi postavka vzdrževanja kanalizacijskega 

omrežja, ki zajema stroške električne energije za prečrpališče in znaša v prvem 

polletju 148 €. 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  

     DEJAVNOST 

 

Postavka vzdrževanja vodovodnega omrežja v prvi polovici leta znaša 1.035€ in 

predstavlja nujna vzdrževalna dela na območju glavnega vodovodnega omrežja.  

Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške veže so realizirani v višini 155 €.  



 13 

 

Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji 

 

 

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu občine 

Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2015 so bile s sklepi županje opravljene 

določene prerazporeditve sredstev znotraj bilance prihodkov in odhodkov v 

posebnem delu proračuna. Pregled opravljenih prerazporeditev je v prilogi. 

Skupna višina proračuna se zaradi opravljenih prerazporeditev na podlagi sklepov 

županje ne spreminja in ostaja v sprejeti višini. Sredstva proračunske rezervacije so 

bila porabljena v okviru prerazporeditev sredstev med posameznimi proračunskimi 

postavkami. 

 

 

 

Pripravil:       Županja: 

Miran Čeh       Darja Vudler   
 
 
 

 

 

 

Priloga: 
1x Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev 
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