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Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah 

Občinski svet     

Vitomarci 71,                                                                               Vitomarci, 28. februar 2019 

2255 Vitomarci                     Št.: 007-2/2019-3 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

4. redne seje občinskega sveta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki je 

potekala v četrtek 28. februarja 2019 ob 18:05 uri v sejni sobi občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

Sejo je sklicala in vodila županja občine Darja Vudler. 

Seja je bila snemana. 

 

Prisotni: Darja Vudler, Tomaž Toš, Jani Druzovič, Vilma Firbas, Mateja Šamperl, 
Stanko Fras; 

Opravičila sta se: Andrej Vršič in Vida Štuhec Kuri 
Drugi prisotni: ga Alenka Korpar direktorica Skupne občinske uprave Spodnjega 

Podravja, ki je ob 18:32 sejo zapustila, direktor občinske uprave Miran Čeh, Gordana 

Šori in Petra Breznik, ki je pisala zapisnik. 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika ter sprejetih sklepov 3. redne seje;  

3. Pregled realiziranih sklepov 3. redne seje; 

4. DIIP Rekonstrukcija vodovoda v javni poti JP560-991 Ostragovo; 

5. DIIP Modernizacija drugega dela odseka JP561-041 Oplot; 

6. DIIP Rekonstrukcija JP560-011 Sveti Andraž (Črna gora); 
7. Predlog Proračuna za leto 2019 –  druga obravnava; 

8. Predlog Proračuna za leto 2020 –  druga obravnava; 

9. Letni program Kulture za leti 2019 in 2020; 

10. Letni program Športa za leti 2019 in 2020; 
11. Predlog Sklepa o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019; 
12. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah; 

13. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah; 

14. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele v Občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah; 

15. Osnutek Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - prva obravnava; 

16. Osnutek Poslovnika Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - prva 

obravnava; 
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17. Predlog Sklepa o določitvi cene programov vrtca 2019 v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah; 

18. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o najemu dvoran, telovadnic, sejnih 

sob in ostalih prostorov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah; 
19. Tekoče zadeve: poročilo županje; 
20. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda: 
 

Županja je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je seja sveta sklepčna in 
predlagala, da se 4., 5. in 6. točka umaknejo z dnevnega reda in da se predhodno 

obravnavajo 12., 13. in 14. točka ostale točke se preštevilčijo. 

 

Županja je dala dnevni red s spremembami na glasovanje. Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 

članov OS. Za je glasovalo 5 članov občinskega sveta, 0 proti. Dnevni red, je bil soglasno 
potrjen. 

 

2. Pregled in potrditev zapisnika ter sprejetih sklepov 3. redne seje: 

 

Županja je dala zapisnik v predloženi obliki na razpravo in glasovanje. Pri glasovanju je  bilo 

navzočih 5 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 5 članov, 0 proti. Zapisnik 3. redne seje je 

bil soglasno potrjen. 

 

3. Pregled in potrditev realiziranih sklepov 3. redne seje: 

 

Sklep št.: 14: Občinski svet občine Sveti Andraž v Slov. goricah sprejme naslednji 
sklep: 

1. Predlog Proračuna občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2019 je primeren 
za drugo obravnavo. 

2. Občinski svet daje predlog proračuna za leto 2019 z vsemi dodatnimi deli v 15 

dnevno javno razpravo, ki traja od 1.2.2019 do 15.2.2019 do 24:00. 

3. Predlog proračuna z vsemi dokumenti se objavi na spletni strani občine, vsem 
zainteresiranim strankam pa se zagotovi neposreden dostop do dokumentov v 

prostorih občinske uprave Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
4. V času javne razprave se pripombe in predlogi dajo pisno in se naslovijo na 

županjo. 
5. Sklep prične veljati takoj. 
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Sklep št.: 15: Občinski svet občine Sveti Andraž v Slov. goricah sprejme naslednji 

sklep: 

1. Predlog Proračuna občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2020 je primeren 
za drugo obravnavo. 

2. Občinski svet daje predlog proračuna za leto 2020 z vsemi dodatnimi deli v 15 
dnevno javno razpravo, ki traja od 1.2.2019 do 15.2.2019 do 24:00. 

3. Predlog proračuna z vsemi dokumenti se objavi na spletni strani občine, vsem 
zainteresiranim strankam pa se zagotovi neposreden dostop do dokumentov v 

prostorih občinske uprave Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
4. V času javne razprave se pripombe in predlogi dajo pisno in se naslovijo na 

županjo. 
5. Sklep prične veljati takoj. 

 

Sklep št. 16: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 
Spremembe Sklepa o določitvi cene programov vrtca v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah v vsebini kot je predlagano, pri čemer se naroči zavodu, da 
ponovno poda natančnejši izračun ekonomske cene. 
 

Sklep št. 17: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Sklep 

o soglasju k podaljšanju koncesije za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti – 

nega in patronaža na domu v vsebini kot je predlagano. 

 

Sklep št. 18: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 
Spremembo Sklepa o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora 
javnega glasila Novice Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah v vsebini kot je 

predlagana. 

 

Ugotovljeno je, da so bili vsi sklepi 3. redne seje potrjeni in realizirani. 

 

4. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah: 

 

Županja je odprla 4. točko dnevnega reda Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in povabila Alenko Korpar 

direktorico Skupne občinske uprave Spodnje Podravje, da predstavi odlok.  

Županja je odprla razpravo. 
 

K razpravi se je prijavil Jani Druzovič, ki ga je zanimalo za katera območja to velja.   
 

 



Zapisnik 4. redne seje 

4 

 

Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:  
 

Sklep št. 19: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 
osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, ker na osnutek Odloka ni bilo pripomb se je osnutek spremenil v 

predlog in Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Odlok o 
določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

v vsebini kot je predlagan. 

 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 5 članov občinskega 
sveta, 0 proti. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

5. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah: 

 

Županja je odprla 5. točko dnevnega reda Odlok o določitvi takse za obravnavanje 
zasebnih pobud v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in povabila Alenko 

Korpar direktorico Skupne občinske uprave Spodnje Podravje, da predstavi odlok.  

Županja je odprla razpravo. 
Na razpravo se je prijavil Jani Druzovič.  

Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:  
 

Sklep št. 20: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 
osnutek Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, ker na osnutek Odloka ni bilo pripomb se je osnutek 

spremenil v predlog in Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
sprejme Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud v Občini Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah v vsebini kot je predlagan. 

 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 5 članov občinskega 
sveta, 0 proti. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

6. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele v 

Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah: 
 

Županja je odprla 6. točko dnevnega reda Odlok o območjih obveznega soglasja za 
spreminjanje meje parcele v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in povabila 
Alenko Korpar direktorico Skupne občinske uprave Spodnje Podravje, da predstavi 

odlok. Ga. Alenka Korpar je predstavila odlok in spremenjen del odloka iz gradiva, 

ki zajema tudi grafični del. 
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Županja je odprla razpravo. 
K razpravi se ni prijavil nihče. 
 

Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:  

 

Sklep št. 21: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 

osnutek Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah s spremembami, ki so bile podane na seji, 

ker na osnutek Odloka ni bilo pripomb se je osnutek spremenil v predlog in Občinski 
svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Odlok o območjih obveznega 
soglasja za spreminjanje meje parcele v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah s 

spremembami, ki so bile podane na seji. 

 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 5 članov občinskega 
sveta, 0 proti. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

7. Predlog Proračuna za leto 2019 –  druga obravnava: 

 

Županja je odprla 7. točko dnevnega reda. Županja je v nadaljevanju podala 

obrazložitve glede postopka obravnave proračuna Občine Sveti Andraž Slovenskih 
goricah za leto 2019. Povedala je, da je bil predlog proračuna obravnavan na seji vseh 
odborov oz. delovnih teles in v javni razpravi in da ni bila podana nobena pisna 

pobuda za spremembo proračuna. Upoštevane so bile pobude, ki so bile 
izpostavljene na prejšnji seji. 

Županja je odprla razpravo. 
 

K razpravi so se prijavili: Tomaž Toš (PGD in trajanje odplačevanja kreditov), Vilma 

Firbas (Šolski čebelnjak, klet občinske stavbe in Investicija v Drbetincih) in Jani 

Druzovič (odvajanje odpadnih voda in Športni park, ki gredo v obdobje 2020). 

 

Županja je povabila k besedi Gordano Šori, ki je podala pojasnila glede načrtovanih 
projektov. 

Županja je povedala še, da se kadrovski načrt in plan razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem nista spremenila. Poudarila je še potrebo rednem vzdrževanju šolskih 
prostorov. 
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Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:  
 

Sklep št. 22: Občinski svet občine Sveti Andraž v Slov. goricah sprejme Proračun 

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2019 v predlagani vsebini. 

 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 članov OS. Za je glasovalo 5 članov občinskega sveta, 0 
proti. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

8. Predlog Proračuna za leto 2020 –  druga obravnava: 

 

Županja je odprla 8. točko dnevnega reda. Županja je v nadaljevanju podala osnovne 

spremembe proračuna Občine Sveti Andraž Slovenskih goricah za leto 2020. Županja 
je povedala še, da se kadrovski načrt in plan razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem nista spremenila. 

Županja je odprla razpravo. 
Na razpravo se ni prijavil nihče. 

 

Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:  
 

Sklep št. 23: Občinski svet občine Sveti Andraž v Slov. goricah sprejme Proračun 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2020 v predlagani vsebini. 

 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 članov OS. Za je glasovalo 5 članov občinskega sveta, 0 
proti. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

9. Letni program kulture za leti 2019 in 2020: 

Županja je odprla 9. točko dnevnega reda Letni program kulture za leti 2019 in 2020. 

Županja je povabila Petro Breznik, da je predstavila Letni program kulture za leti 
2019 in 2020. 

 

Županja je odprla razpravo. 
 

Na razpravo so se prijavili Jani Druzovič, Tomaž Toš in Vilma Firbas. Direktor je 

podal pojasnila, da naj se podajo konkretni predlogi za spremembe pravilnikov. 

 

Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:  
 

Sklep št. 24: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Letni 

program kulture za leti 2019 in 2020 v vsebini kot je predlagan. 

 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 članov OS. Za je glasovalo 5 članov občinskega sveta, 0 

proti. Sklep je bil sprejet. 
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10. Letni program športa za leti 2019 in 2020: 

Županja je odprla 10. točko dnevnega reda Letni program športa za leti 2019 in 2020 

Županja je povabila Petro Breznik, da je predstavila Letni program športa za leti 2019 
in 2020. 

 

Županja je odprla razpravo. 
K razpravi se ni prijavil nihče. 
Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:  
 

Sklep št. 25: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Letni 

program športa za leti 2019 in 2020 v vsebini kot je predlagan. 

 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 5 članov občinskega 
sveta, 0 proti. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

11. Predlog Sklepa o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019: 

 

Županja je odprla 11. točko dnevnega reda Predlog Sklepa o izhodiščni vrednosti 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019, kjer se 

točka ni spremenila od 2007. 

Županja je odprla razpravo. 
Na razpravo se ni prijavil nihče. 
Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:  
 

Sklep št. 26: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Sklep 

o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2019 v vsebini kot je predlagan. 

 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 5 članov občinskega 
sveta, 0 proti. Sklep je bil soglasno sprejet. 

12. Osnutek Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - prva 

obravnava: 

 

Županja je odprla 12. točko dnevnega reda in predstavila Osnutek Statuta Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

Županja je odprla razpravo. 
Na razpravo se ni prijavil nihče. 
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Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:  

Sklep št. 27: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 
Osnutek Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v vsebini kot je 

predlagan in da je primeren za drugo obravnavo. 

 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 5 članov občinskega 
sveta, 0 proti. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

13. Osnutek Poslovnika Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - prva 

obravnava: 

 

Županja je odprla 13. točko dnevnega reda in predstavila Osnutek Poslovnika Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

Županja je odprla razpravo. 
Na razpravo se ni prijavil nihče. 
Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:  

Sklep št. 28: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 
Osnutek Poslovnika Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v vsebini kot je 

predlagan in da je primeren za drugo obravnavo. 

 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 5 članov občinskega 
sveta, 0 proti. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

14. Predlog Sklepa o določitvi cene programov vrtca 2019 v Občini Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah: 

 

Županja je odprla 14. točko dnevnega reda in predstavila Predlog Sklepa o določitvi 
cene programov vrtca 2019 v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

 

Županja je odprla razpravo. 
Na razpravo se ni prijavil nihče. 
Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:  

Sklep št. 29: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Sklep 
o določitvi cene programov vrtca 2019 v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v 

vsebini kot je predlagan. 

 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 5 članov občinskega 
sveta, 0 proti. Sklep je bil soglasno sprejet. 
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15. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o najemu dvoran, telovadnic, 

sejnih sob in ostalih prostorov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah: 
 

Županja je odprla 15. točko dnevnega reda in predstavila Predlog Pravilnika o 

dopolnitvi Pravilnika o najemu dvoran, telovadnic, sejnih sob in ostalih prostorov v 

Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in predstavila spremembo, ki bo veljala od 
1. 5. 2019 naprej, to je brezplačni najem prostorov za vsa društva v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah. 
 

Županja je odprla razpravo. 

Na razpravo se ni prijavil nihče. 
Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:  

Sklep št. 30: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o najemu dvoran, telovadnic, sejnih sob in ostalih 

prostorov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v vsebini kot je predlagan. 

 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 5 članov občinskega 
sveta, 0 proti. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

16. Tekoče zadeve:  
 

Poročilo županje: 
-v Drbetincih se investicija izvaja; 

- odstranitev bankomata 

- 6. 4. 2019 čistilna akcija 

- 12. 4. 2019 srečanje novorojenčkov 

- ogled gasilskega vozila 

 

17. Pobude in vprašanja svetnikov: 
 

          K razpravi se ni prijavil nihče. 

          Seja je bila končana ob 19:48 uri.  

 

Zapisnik zapisala:                 Županja občine: 
  Petra Breznik                  Darja Vudler 
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          Pregled in potrditev realiziranih sklepov 4. redne seje: 

 

Sklep št. 19: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 
osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, ker na osnutek Odloka ni bilo pripomb se je osnutek spremenil v 

predlog in Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Odlok o 
določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

v vsebini kot je predlagan. 

 

Sklep št. 20: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 
osnutek Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, ker na osnutek Odloka ni bilo pripomb se je osnutek 

spremenil v predlog in Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
sprejme Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah v vsebini kot je predlagan. 

 

Sklep št. 21: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 

osnutek Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah s spremembami, ki so bile podane na seji, 

ker na osnutek Odloka ni bilo pripomb se je osnutek spremenil v predlog in Občinski 
svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Odlok o območjih obveznega 
soglasja za spreminjanje meje parcele v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah s 

spremembami, ki so bile podane na seji. 

 

Sklep št. 22: Občinski svet občine Sveti Andraž v Slov. goricah sprejme Proračun 

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2019 v predlagani vsebini. 

 

Sklep št. 23: Občinski svet občine Sveti Andraž v Slov. goricah sprejme Proračun 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2020 v predlagani vsebini. 

 

Sklep št. 24: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Letni 

program kulture za leti 2019 in 2020 v vsebini kot je predlagan. 

 

Sklep št. 25: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Letni 

program športa za leti 2019 in 2020 v vsebini kot je predlagan. 

 

Sklep št. 26: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Sklep 

o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2019 v vsebini kot je predlagan. 
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Sklep št. 27: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 
Osnutek Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v vsebini kot je 

predlagan in da je primeren za drugo obravnavo. 

 

Sklep št. 28: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 

Osnutek Poslovnika Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v vsebini kot je 

predlagan in da je primeren za drugo obravnavo. 

 

Sklep št. 29: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme Sklep 
o določitvi cene programov vrtca 2019 v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v 

vsebini kot je predlagan. 

 

Sklep št. 30: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejme 
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o najemu dvoran, telovadnic, sejnih sob in ostalih 

prostorov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v vsebini kot je predlagan. 

 

Ugotovljeno je, da so bili vsi sklepi 4. redne seje potrjeni in realizirani. 

 



 

 

 

 

 

 

4. PREGLED IN POTRDITEV 

ZAPISNIKA TER SPREJETIH 

SKLEPOV 1. DOPISNE SEJE 

 

 

 

 

 

 



Občina Sv. Andraž v Slov. goricah 

Vitomarci 71                    Vitomarci, 26. marec 2019 

2255 Vitomarci                   Št.: 007-3/2019-7 

Z A P I S N I K 

 

1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sv. Andraž v Slov. goricah ki je potekala 

od četrtka 21. 3. 2019 do torka 26. 3. 2019 do 12. ure. 

 

Sejo je sklicala županja občine Darja Vudler 

 

Sejo sklicala: 

županja: Darja Vudler,  

 

Prisotni (glasovali): 

svetniki: Jani Druzovič, Tomaž Toš, Vilma Firbas, Mateja Šamperl, Vida Štuhec Kuri 
 

Zapisnikar: Petra Breznik 

 

Dnevni red :  

1. Predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah in Občino Juršinci 

2. Predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah in Občino Destrnik 

3. Predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah in Občino Cerkvenjak 

 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda: 
Ugotovi se, da je seja sveta sklepčna, saj je glasovala več kot polovica članov 
občinskega sveta.  

 

1. Predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah in Občino Juršinci: 
 

Sklep št. 31: Občinski svet potrdi predlog Sklepa o spremembi poteka meje med 

Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Občino Juršinci v vsebini, kot je predlagan. 
 

Do 12. ure, dne 26. 3. 2019 je glasovalo 5 svetnikov, zato je bilo pri glasovanju navzočih 5 

članov. Vseh 5 članov je soglašalo s predlogom sklepa, 0 svetnikov ni glasovalo proti, zato je 

predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in 

Občino Juršinci soglasno sprejet. 

 

 

 

 



 

2. Predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah in Občino Destrnik: 

 

Sklep št. 32: Občinski svet potrdi predlog Sklepa o spremembi poteka meje med 

Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Občino Destrnik v vsebini, kot je 

predlagan. 
 

Do 12. ure, dne 26. 3. 2019 je glasovalo 5 svetnikov, zato je bilo pri glasovanju navzočih 5 

članov. Vseh 5 članov je soglašalo s predlogom sklepa, 0 svetnikov ni glasovalo proti, zato je 

predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in 
Občino Destrnik soglasno sprejet. 

 

3. Predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah in Občino Cerkvenjak: 

 

Sklep št. 33: Občinski svet potrdi predlog Sklepa o spremembi poteka meje med 

Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Občino Cerkvenjak v vsebini, kot je 

predlagan. 

 

Do 12. ure, dne 26. 3. 2019 je glasovalo 5 svetnikov, zato je bilo pri glasovanju navzočih 5 

članov. Vseh 5 članov je soglašalo s predlogom sklepa, 0 svetnikov ni glasovalo proti, zato je 

predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in 
Občino Cerkvenjak soglasno sprejet. 

 

 

Zapisnik zapisala:        Županja občine: 
Petra Breznik        Darja Vudler 



 

 

 

 

 

 

 

5. PREGLED REALIZIRANIH 

SKLEPOV 1. DOPISNE SEJE 

 

 

 

 

 

 



Pregled in potrditev sklepov 1. dopisne seje ki je potekala 

od 21. 3. 2019 do torka 26. 3. 2019 do 12. ure 

 

Sklep št. 31: Občinski svet potrdi predlog Sklepa o spremembi poteka meje med 

Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Občino Juršinci v vsebini, kot je predlagan. 

 

Sklep št. 32: Občinski svet potrdi predlog Sklepa o spremembi poteka meje med 

Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Občino Destrnik v vsebini, kot je 

predlagan. 

 

Sklep št. 33: Občinski svet potrdi predlog Sklepa o spremembi poteka meje med 

Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Občino Cerkvenjak v vsebini, kot je 

predlagan. 

 

Ugotovljeno je, da so bili vsi sklepi 1. dopisne seje potrjeni in realizirani. 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. INFORMACIJA O 

VARNOSTNIH POJAVIH NA 

OBMOČJU OBČINE SVETI 
ANDRAŽ V SLOVENSKIH 

GORICAH V LETU  2018 

 

 

 

 

 

 



Predlog Sklepa – 5. redna seja, 23. 5. 2019 

 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

OBČINSKI SVET 

 

 
Predlog sklepa o sprejemu informacije o varnostnih pojavih na območju Občine 

Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu  2018 

 

PREDLAGATELJ: Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah 

PRAVNA PODLAGA:  

- 16. člen Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15). 

VRSTA POSTOPKA: Postopek za sprejem sklepa na podlagi Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PREDLOG SKLEPA: 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
(Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15), Občinski svet 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, na svoji 5. redni seji, dne 23. 5. 2019 

sprejme sklep o sprejemu informacije o varnostnih pojavih na območju Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah v letu  2018. 

 

 

Darja VUDLER l.r., 

županja  
Občine Sveti Andraž  
v Slovenskih goricah  

 

 

 

 

 

Priloge:  Sklep o sprejemu Informacije o varnostnih pojavih na območju Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu  2018 



Predlog Sklepa – 5. redna seja, 23. 5. 2019 

 

16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15), Občinski svet Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, na svoji 5. redni seji, dne 23. 5. 2019 sprejme  

 

S K L E P 

 

Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejeme Informacijo o 

varnostnih pojavih na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu  

2018. 

 

Številka: 007- 

Datum: 23. 5. 2019 

 

Darja Vudler,  

    županja  
                                                                                                            Občine Sveti Andraž  

                                                                                                              v Slovenskih goricah 

 



Osojnikova cesta 29, 2250 Ptuj T: 02 780 91 00 

 F: 02 780 91 17  

 E: pp_ptuj.pumb@policija.si 

 www.policija.si 

 

 

Številka: 0071-17/2018/16  (3F693-66) 

Datum: 17. 3. 2019 

 
 
 
 

 
 

INFORMACIJA O VARNOSTNIH POJAVIH 

NA OBMOČJU  

OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH V LETU  2018 

 
 
 
 
 
 
 

Ptuj, marec 2019 

 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah 
Vitomarci 71 
 
2255 Vitomarci  
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METODOLOŠKA POJASNILA 
 

V statističnem prikazu varnostnih razmer na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
so zajeti podatki, ki so bili do 15. 1. 2019 vneseni v evidence policije. Ker se podatki ažurirajo 
tedensko, se zaradi naknadnih vnosov in dopolnitev spreminjajo in imajo zato zgolj informativni 
značaj.  
 
Pri interpretaciji podatkov je potrebno upoštevati: 
 

 podatki o kaznivih dejanjih se nanašajo na območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah; časovno jih opredeljuje datum, ko je policija podala ovadbo; 

 
 za preiskana kazniva dejanja se štejejo tista, ki jih je preiskala policija in tista, pri katerih 

je bil osumljenec znan takoj ob zaznavi kaznivega dejanja; 
 

 podatki o stanju prometne varnosti, prekrških zoper javni red in mir in drugih prekrških 
se nanašajo na območje, na katerem je bil prekršek storjen; 

 
 vsi podatki, ki so vezani na območje storitve, se nanašajo na območje Občine Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah; 
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I.  UVOD 

 
Naše naloge smo v preteklem letu opravljali skladno z našim poslanstvom: policija v 
sodelovanju s posamezniki in skupnostmi zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje, 
odkriva in preiskuje kriminaliteto, zagotavlja javni red in mir, varuje državno mejo in prispeva k 
varnosti cestnega prometa. Hkrati s tem smo sledili tudi viziji slovenske policije: policija se s 
svojim strokovnim znanjem in kakovostnimi storitvami uspešno sooča z varnostnimi izzivi in 
zagotavlja visoko stopnjo varnosti. 
 
Skladno s poslanstvom in vizijo smo torej pomagali ljudem, skrbeli za njihovo varnost in varnost 
premoženja. Dodatno pozornost smo namenili pojavom, ki so v javnosti negativno izstopali in 
vplivali na počutje ljudi in varnostne razmere. Skrbeli smo tudi za izvedbo nalog, ki so bile 
posredovane preko varnostno posvetovalnih teles ali posameznikov iz lokalnih skupnosti. 
 
Vsem, ki so se nahajali na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah smo zagotavljali 
pogoje za varno bivanje, delo in razvedrilo, s tem pa smo nedvomno dali svoj doprinos h 
kvaliteti bivanja. 
 
Na delo policije in oceno varnostnih razmer na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah so v letu 2018 odločilno vplivala dogajanja v naseljenih delih občine, na gradbiščih, 
objektih za športne, kulturne in zabavne prireditve ter delo v zvezi z gostinskimi lokali ter 
predvsem z javnimi prireditvami.  
 
Varnostne razmere v minulem letu ocenjujemo kot ugodne in stabilne, za takšno stanje ima 
nedvomno zasluge tudi delo Sveta za preventivo in vzgojo, Društva upokojencev in drugih   
organov in društev v lokalni skupnosti. 
 
Tudi pravočasno in dobro načrtovanje ter organiziranje dela na območju občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah je prispevalo k ugodnemu stanju varnosti. Dodatno pozornost smo namenili 
zagotavljanju ustrezne ravni varnosti na javnih zbiranjih in obravnavanju kršitev, povezanih z 
nasiljem v družini. Sledili smo načelu sorazmernosti in zakonitega poseganja v človekove 
pravice in svoboščine, s ciljem zagotavljanja javne in zasebne varnosti. 
 
Podatki na posameznih področjih dela Policijske postaje na območju Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah kažejo naslednjo podobo: 
 

 V letu 2018 smo obravnavali 14 (14) kaznivih dejanj, od katerih smo na Okrožno 
državno tožilstvo na Ptuju podali 14 (14) ovadb. Od tega smo jih preiskali 10 (12) kar 
predstavlja 71,4% raziskanost kaznivih dejanj, za katere smo že podali kazenske 
ovadbe. Pri tem smo obravnavali največ kaznivih dejanj s področja splošne 
kriminalitete. 

 

 Na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah smo v letu 2018 obravnavali 13 
(14) kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja. 
Od tega smo obravnavali 7 (9) kršitev Zakona o prekrških zoper javni red in mir, 2 (0) 
kršitvi Zakona o orožju, 1 kršitev Zakona o tujcih,  1 kršitev Zakona o osebni izkaznici, 1 
kršitev Zakona o prijavi prebivališča, in 1 (1) kršitev Zakona o zaščiti živali.  

 

 V letu 2018 smo na cestah Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah obravnavali 10 
(9) prometnih nesreč, med temi pa ni bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom, 1 
prometna nesreča je imela za posledico hudo telesno poškodbo, 3 (2) prometne 
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nesreče so imele za posledico lahko telesno poškodbo, 6 (7) prometnih nesreč pa se je 
končalo z materialno škodo. 

 

 Področje izvajanja predpisov o tujcih in nadzora državne meje ocenjujemo kot dobro. 
Kršitev nismo obravnavali. 

 
 

II.  ŠTEVILO  VARNOSTNIH POJAVOV NA TEMELJNIH VARNOSTNIH PODROČJIH 

 

1.  KRIMINALITETA 

 
V letu 2018 smo obravnavali 14 (14) kaznivih dejanj, od katerih smo na Okrožno državno 
tožilstvo na Ptuju podali 14 (14) ovadb. Od tega smo jih preiskali 10 (12) kar predstavlja 71,4% 
raziskanost kaznivih dejanj, za katere smo že podali kazenske ovadbe. Pri tem smo obravnavali 
največ kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete. 

1.1.  Splošna  kriminaliteta 

 
Na področju splošne kriminalitete smo v letu 2018 obravnavali 13 kaznivih dejanj za katera smo 
na okrožno državno tožilstvo podali kazenske ovadbe. Od podanih kazenskih ovadb na okrožno 
državno tožilstvo smo 76,9% uspešno preiskali. 
 
Policisti smo ob zaznavi teh pojavov poostrili nadzor v strnjenih naseljih in cestah, ki povezujejo 
druge občine, posebej proti R. Madžarski.  

1.2. Gospodarska kriminaliteta 

 
V okviru gospodarske kriminalitete smo obravnavali 1 kaznivo dejanje.    

1.3. Kazniva dejanja zoper premoženje 

 
V tej kategoriji smo skupno obravnavali 5 (4) kaznivih dejanj.  
  
V letu 2018 je bilo storjenih 2 (1) kaznivo dejanje Tatvine, 1 (1) kaznivo dejanje Velike tatvine, 1 
(2) kaznivo dejanje Goljufije in 1 (0) kaznivo dejanje Poškodovanje tuje stvari.  
 
1.4. Kazniva dejanja zoper življenje in telo 

V tej kategoriji smo skupno obravnavali 1 kaznivo dejanje. 

1.5. Kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine 

 
Navedenih kaznivih dejanj nismo obravnavali. 
   
1.6. Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke 

V tej kategoriji smo obravnavali 5 (7) kaznivih dejanj, in sicer 3 (5) kazniva dejanja Nasilje v 
družini, 2 (1) kaznivi dejanji Zanemarjanje otroka in surovo ravnanje. 

1.7. Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost 

 
Navedenih kaznivih dejanj nismo obravnavali. 
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1.8. Kazniva dejanja zoper človekovo zdravje 

 
Navedenih kaznivih dejanj nismo obravnavali.  

1.9. Kazniva dejanja zoper pravni promet 

 
Navedenih kaznivih dejanj nismo obravnavali. 

1.10 Kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost 

 
Navedenih kaznivih dejanj nismo obravnavali.  
 

1.11 Kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost in javna pooblastila 
 
Navedenih kaznivih dejanj nismo obravnavali. 
 
1.12 Kaznivo dejanje zoper javni red in mir 
  
Navedenih kaznivih dejanj nismo obravnavali. 
 

 
2.  JAVNI RED IN MIR 

 
Na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah smo v letu 2018 obravnavali 12 (14) 
kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja.  
 
Od tega smo obravnavali 7 (9) kršitev Zakona o prekrških zoper javni red in mir, 2 (4) kršitve 
Zakona o zasebnem varovanju, 1 (0) kršitev Zakona o osebni izkaznici, 1 (0) kršitev Zakona o 
prijavi prebivališča in 1 (1) kršitev Zakona o zaščiti živali.  
 
V letu 2018 smo na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah obravnavali 2 (3) 
dogodka, od tega 1 nenadno smrt in 1 delovno nesrečo.       
 
 

3.  PROMETNA VARNOST 

 
V letu 2018 smo na cestah Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah obravnavali 10 (9) 
prometnih nesreč, med temi pa ni bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom, 1 prometna nesreča 
je imela za posledico hudo telesno poškodbo, 3 (2) prometne nesreče so imele za posledico 
lahko telesno poškodbo, 6 (7) prometnih nesreč pa se je končalo z materialno škodo. 
 
Za blažje posledice pri prometnih nesrečah lahko kot vzrok  pripisujemo predvsem upoštevanje 
omejitve hitrosti voznikov vozil v prometu in delovanja policije, ki s svojo prisotnostjo in 
ukrepanjem dosega cilje, zadane v svojem letnem načrtu. Pri tem ne gre zanemariti predlogov, 
ki jih je podala lokalna skupnost ter tudi nova aplikacija s katero ljudje sporočajo predloge za 
izboljšanje stanja prometne varnosti. 
 
 
3. 1 Ukrepi policistov  
 
Na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah je bilo v letu 2018 ugotovljenih 15 (27)  
kršitev s področja cestno prometnih predpisov. Zoper kršitelje cestno prometnih predpisov smo 
na okrajno sodišče podali 1 (10) obdolžilni predlog, na kraju prekrška smo izrekli globo v 8 (15) 
primerih. Zoper 4 (0) osebe smo izdali odločbe v hitrem postopku, ter 2 (2) osebama je bilo 
izrečeno opozorilo. 
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Pri kršitvah izstopajo 4 (1) kršitve nepravilna stran/smer vožnje, 2 (7) kršitev vožnje pod vplivom 
alkohola in še nekaj drugih kršitev.   
 
Po končanih novoletnih praznikih in počitnicah smo pred Osnovno šolo Vitomarci, izvajali 
preventivno akcijo »VARNO NA POTI V ŠOLO IN DOMOV« in pri tem opozarjali učence na 
upoštevanje prometnih pravil in skrbeli za njihovo varnost.  
 
Izvajali smo tudi druge preventivne aktivnosti, ki so potekale v sklopu akcij policije »BODI 
VIDEN BODI PREVIDEN«, »VARNOST PEŠCEV V CESTNEM PROMETU«, »UPORABA 
VARNOSTNEGA PASU«, »ALKOHOL DRUGS«, »SEATBELT«. 
 
Na Osnovni šoli Vitomarci smo preko celega leta izvajali obširni preventivni projekt »POLICIST 
LEON SVETUJE«.     
 
 
4.  IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 

 
Področje izvajanja predpisov o tujcih in nadzora državne meje ocenjujemo kot dobro. V letu 
2018 smo na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah kršitev nismo obravnavali.  
 
Nadzor nad izvajanjem predpisov nad tujci in nedovoljenimi migracijami smo izvajali z rednimi 
oblikami dela, predvsem z delom policistov, ki so posebej zadolženi za to področje. Zraven tega   
smo izvedli več poostrenih nadzorov v zvezi problematike tujcev, predvsem v smislu odkrivanja 
oseb, ki organizirano spravljajo ljudi čez državno mejo oziroma jih zaposlujejo in jih ne prijavljajo 
pristojnim organom. 
 
Poostrene nadzore smo izvajali na krajih, kjer tujska problematika najbolj izstopa (gradbišča, 
pridelovalci sadja in zelenjave). 
  
Ugotavljamo, da je tovrstna problematika prisotna, predvsem pri nedovoljeni migraciji tujcev, ki 
naše območje predvsem tranzitirajo oziroma ga uporabljajo za navezavo stikov z osebami, ki se 
ukvarjajo z ilegalnim spravljanjem oseb čez državno mejo. Prav tako zaznavamo kršitve Zakona 
o tujcih tudi pri zaposlovanju tujcev oz. prijavi njihovega bivanja v R. Sloveniji, ko opravljajo 
razne dobičkonosne dejavnosti v naši državi.  
 
Ocenjujemo, da je področje mejne problematike in tujcev obvladljivo, manjše število kršitev v 
zadnjih letih pripisujemo dejstvu, da se nekatere sekundarne gospodarske dejavnosti, v katerih 
je bila zaposlena večina tujcev, izvajajo v bistveno manjšem obsegu kot pred nekaj leti. 
 
 

5.  SODELOVANJE POLICIJE Z JAVNOSTJO 

 
V letu 2018 smo se usmerili predvsem v sodelovanje z domačimi institucijami na lokalni ravni. 
Tako smo redno in intenzivno sodelovali z občinskimi organi, člani gasilskega društva, člani 
društva upokojencev in drugih društev na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Želimo pa, da bi ponovno zaživel varnostni sosvet Občine, kateri zadnjih nekaj let ni deloval.  
  
Naš odnos do javnosti smo gradili predvsem na kakovostni policijski storitvi in si tako prizadevali 
za pozitivno javno mnenje  
 
 
6.  POLICIJSKO DELO V SKUPNOSTI 
 
Z vidika partnerskega sodelovanja in policijskega dela v skupnosti vodja policijskega okoliša 
sodeluje pri delu SPVCP Sveti Andraž v Slovenskih goricah in z organi občine. Izvajali smo 
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preventivne nadzore prometa, kakor tudi stanja s področja splošne varnosti ljudi in premoženja 
v okolici Vitomarcev predvsem ob zadnjih dnevih pouka pred prazniki in počitnicami.   
 
Izvajali smo še druge preventivne projekte, kot so akcije »Stopimo iz teme«, »Hitrost ubija« in 
»Varna šolska pot«.  
 
 
III. ZAKLJUČEK 

 
Glede na predstavljene podatke ocenjujemo, da so bile varnostne razmere na območju Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2018 stabilne in ugodne. Pri ocenjevanju razmer je 
pomembno poudariti vlogo in pomen Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, Društva upokojencev, vseh Prostovoljnih gasilskih društev gasilske 
zveze Trnovska vas - Vitomarci in ostalih društev. S konkretnim sodelovanjem smo opravili 
vrsto aktivnosti, na temelju katerih smo ustrezno oblikovali naše skupne cilje in tako prispevali k 
ugodnim varnostim razmeram na območju občine.  
 
Naše poslanstvo je pomagati ljudem, skrbeti za njihovo varnost in varnost premoženja. Temeljni 
cilj je zagotavljanje notranje varnosti in prevzemanje svojega dela odgovornosti za globalno 
varnost. Naše aktivnosti bomo zato tudi v prihodnje usmerjali v obvladovanje nevarnih in 
motečih varnostnih pojavov ter pokrivanje varnostno obremenjenih območji.  
 
Zavedamo se, da je policija za lokalno skupnost storitveni organ, ki izvaja in nudi svoje usluge 
na področju varnosti lokalne skupnosti. Na osnovi poznavanja regionalne oziroma lokalne 
problematike in doseženih rezultatih dela v letu 2018 bomo zagotavljali opravljanje nalog tako, 
da bomo dosegli naslednje prednostne naloge, ki smo si jih zastavili za leto 2019: 
 
1. izboljšanje odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete in ogledne 

dejavnosti; 
2. zagotoviti učinkovito preiskovanja gospodarske kriminalitete in kaznivih dejanj z elementi 

korupcije; 
3. zagotoviti učinkovito omejevanje prometa s prepovedanimi drogami; 
4. zagotoviti učinkovito preprečevanje prodaje in ponudbe alkoholnih pijač in pijač, ki so jim 

dodane alkoholne pijače, osebam, mlajšim od 18 let in osebam, ki kažejo očitne znake 
opitosti od alkohola; 

5. zagotoviti kvalitetne ukrepe za zmanjšanje problematike hitrosti in alkohola v cestnem 
prometu;  

6. zagotoviti učinkovito obvladovanje tujske problematike; 
7. zagotoviti učinkovito odzivnost na nujne interventne dogodke;  
 
Upoštevajoč navedena izhodišča bomo tudi v letu 2019 in naprej sledili našemu poslanstvu in 
viziji, kot izhodišče našega delovanja pa bomo zadržali načelo, da ni dejanja, ki ne bi zaslužilo 
pozornosti policije in njenega ukrepanja.  
 
V sodobnem svetu se čedalje bolj poudarja kakovost življenja, ta pa je v marsičem odvisna od 
razmerij med ljudmi v soseski in od varnosti v lokalni skupnosti. Nedvomno je stopnja varnosti in 
brezskrbnosti eno izmed osrednjih vprašanj, ki določa počutje kogarkoli. Ranljivost ljudi, z 
varnostnega vidika, je vedno največja tam, kjer živijo. Ravno zaradi tega moramo tja usmerjati 
svoje delo. Soseska in skupnost pa so predvsem ljudje, ki so bodisi povzročitelji bodisi 
oškodovanci. Zato so predvsem ljudje tisti, ki jim bo tudi v bodoče veljala naša pozornost. 
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Pripravil: 
Robert Rojko 
vodja policijskega okoliša 
višji policist I     
                                                      

 

  

 Aleš Hanžekovič, mag. 
 komandir 

 višji policijski inšpektor III 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ODLOK O ZAKLJUČNEM 
RAČUNU PRORAČUNA 

OBČINE SVETI ANDRAŽ V 
SLOVENSKIH GORICAH ZA 

LETO 2018 

 

 

 

 

 



 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

OBČINSKI SVET 

 

 
Predlog sklepa o potrditvi Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah za leto 2018 

  

PREDLAGATELJ: Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PRAVNA PODLAGA:  

- tretji odstavek 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 

ZIPRS1617 in 13/18), 

- 16. člen Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15). 

VRSTA POSTOPKA: Postopek za sprejem sklepov na podlagi Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PREDLOG SKLEPA: 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
(Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15), Občinski svet 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, na svoji 5. redni seji, dne 23. 5. 2019  sprejme 

Sklep o potrditvi Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah za leto 2018. 

 

 

Darja VUDLER l.r., 

županja  
Občine Sveti Andraž  
v Slovenskih goricah  

 

 

 

 

 

Priloge: Sklep o potrditvi Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah za leto 2018 



Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 

ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine  Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15) je 

občinski svet na ___, dne _________ sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE  
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2018 

 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za 
leto 2018. 

 

2. člen 

Proračun občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah je za leto 2018 realiziran v 

naslednjih zneskih: 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/Podskupina kontov V EUR 

ZR 2018 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.257.584,17  

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 920.223,62  

70 DAVČNI PRIHODKI 868.227,20  

700 Davki na dohodek in dobiček 789.748,00  

703 Davki na premoženje 52.967,58  

704 Domači davki na blago in storitve 25.158,65  

706 Drugi davki in prispevki 352,97 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  51.996,42  

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 22.383,45 

711 Takse in pristojbine 2.033,86  

712 Globe in druge denarne kazni 761,60  

714 Drugi nedavčni prihodki 26.817,51  

72 KAPITALSKI PRIHODKI 83.157,97  

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 83.157,97  

74 TRANSFERNI PRIHODKI 254.202,58  

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 75.589,37 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 178.613,21  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.246.962,46  

40 TEKOČI ODHODKI 485.694,82  

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 122.664,29  

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 20.332,69  

402 Izdatki za blago in storitve 339.172,88  

403 Plačila domačih obresti 3.024,96  

409 Rezerve 500  

41 TEKOČI TRANSFERI 357.070,48  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 198.144,63 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 22.193,65  

413 Drugi tekoči domači transferi 136.732,20  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 370.746,59  

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 370.746,59  

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 33.450,57  

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 25.000,00  

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 8.450,57  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 10.621,71 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   

  



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Skupina/Podskupina kontov V EUR 

ZR 2018 

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

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 

0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki 

imajo premoženje v svoji lasti 
0 

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

0 

 

 C. RAČUN FINANCIRANJA 

Skupina/Podskupina kontov V EUR 

ZR 2018 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 45.805,00  

50 ZADOLŽEVANJE 45.805,00  

500 Domače zadolževanje 45.805,00  

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 57.863,27 

55 ODPLAČILA DOLGA 57.863,27  

550 Odplačila domačega dolga 57.863,27  

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) --1.436,56  

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -12.058,27  

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -10.621,71  

  

SREDSTVA NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 262.605,64  

 

3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2018 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz 
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 

bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in 

drugih izdatkov proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2009. 
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan  
prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  

 

4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2018 se 

objavi v Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

Št.: 

Kraj, datum 

 Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

  Darja Vudler, županja 

 





Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

Vitomarci 71, 

2255 Vitomarci 

: 02 / 757 95 30   

e-mail: info@svandraz.si 

E-stran: www.sv-andraz.si 
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Vitomarci, marec 2019 



REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2018

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
Sprejeti

2018

Proračun
2018

Proračun
2018

Realizacija
(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)
IndeksVeljavni

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 1.257.584,171.271.537,301.271.537,30 100,098,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 920.223,62917.420,80917.420,80 100,0100,3

70 DAVČNI PRIHODKI 868.227,20865.592,80865.592,80 100,0100,3

700 Davki na dohodek in dobiček 789.748,00789.748,00789.748,00 100,0100,0
7000 Dohodnina 789.748,00789.748,00789.748,00 100,0100,0

703 Davki na premoženje 52.967,5852.544,8052.544,80 100,0100,8
7030 Davki na nepremičnine 44.131,5043.395,6643.395,66 100,0101,7

7032 Davki na dediščine in darila 1.893,362.509,002.509,00 100,075,5

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 6.942,726.640,146.640,14 100,0104,6

704 Domači davki na blago in storitve 25.158,6523.300,0023.300,00 100,0108,0
7044 Davki na posebne storitve 48,7848,7848,78 100,0100,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 25.109,8723.251,2223.251,22 100,0108,0

706 Drugi davki in prispevki 352,970,000,00 ------
7060 Drugi davki in prispevki 352,970,000,00 ------

71 NEDAVČNI PRIHODKI 51.996,4251.828,0051.828,00 100,0100,3

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 22.383,4529.012,0029.012,00 100,077,2
7102 Prihodki od obresti 1.742,772.650,002.650,00 100,065,8

7103 Prihodki od premoženja 20.640,6826.362,0026.362,00 100,078,3

711 Takse in pristojbine 2.033,862.100,002.100,00 100,096,9
7111 Upravne takse in pristojbine 2.033,862.100,002.100,00 100,096,9

712 Globe in druge denarne kazni 761,60762,00762,00 100,0100,0
7120 Globe in druge denarne kazni 761,60762,00762,00 100,0100,0

Stran 1 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
Sprejeti

2018

Proračun
2018

Proračun
2018

Realizacija
(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)
IndeksVeljavni

714 Drugi nedavčni prihodki 26.817,5119.954,0019.954,00 100,0134,4
7141 Drugi nedavčni prihodki 26.817,5119.954,0019.954,00 100,0134,4

72 KAPITALSKI PRIHODKI 83.157,9782.242,0082.242,00 100,0101,1

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 83.157,9782.242,0082.242,00 100,0101,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 82.748,1382.242,0082.242,00 100,0100,6

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 409,840,000,00 ------

74 TRANSFERNI PRIHODKI 254.202,58271.874,50271.874,50 100,093,5

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 75.589,37120.836,50120.836,50 100,062,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 74.913,87120.161,00120.161,00 100,062,3

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 675,50675,50675,50 100,0100,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 178.613,21151.038,00151.038,00 100,0118,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 500,000,000,00 ------

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 178.113,21151.038,00151.038,00 100,0117,9

Stran 2 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
Sprejeti

2018

Proračun
2018

Proračun
2018

Realizacija
(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)
IndeksVeljavni

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.246.962,461.358.599,141.358.599,14 100,091,8
40 TEKOČI ODHODKI 485.694,82518.261,15518.261,15 100,093,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 122.664,29128.097,76128.097,76 100,095,8

4000 Plače in dodatki 110.721,22116.152,81116.152,81 100,095,3

4001 Regres za letni dopust 5.471,165.263,955.263,95 100,0103,9

4002 Povračila in nadomestila 6.298,276.451,006.451,00 100,097,6

4004 Sredstva za nadurno delo 173,64230,00230,00 100,075,5

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 20.332,6918.584,5018.584,50 100,0109,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10.262,489.531,009.531,00 100,0107,7

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 8.109,997.390,007.390,00 100,0109,7

4012 Prispevek za zaposlovanje 244,98217,50217,50 100,0112,6

4013 Prispevek za starševsko varstvo 112,68106,00106,00 100,0106,3

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.602,561.340,001.340,00 100,0119,6

402 Izdatki za blago in storitve 339.172,88363.445,76361.894,76 100,493,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 88.903,5196.855,4696.855,46 100,091,8

4021 Posebni material in storitve 24.379,1624.729,8024.729,80 100,098,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50.361,0351.437,2451.437,24 100,097,9

4023 Prevozni stroški in storitve 2.673,112.714,962.714,96 100,098,5

4024 Izdatki za službena potovanja 8.258,818.148,358.148,35 100,0101,4

4025 Tekoče vzdrževanje 85.013,8793.369,2593.369,25 100,091,1

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.871,301.932,101.932,10 100,096,9

4029 Drugi operativni odhodki 77.712,0984.258,6082.707,60 101,994,0

403 Plačila domačih obresti 3.024,963.684,133.684,13 100,082,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 3.024,963.684,133.684,13 100,082,1

Stran 3 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
Sprejeti

2018

Proračun
2018

Proračun
2018

Realizacija
(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)
IndeksVeljavni

409 Rezerve 500,004.449,006.000,00 74,28,3
4090 Splošna proračunska rezervacija 0,003.449,005.000,00 69,00,0

4091 Proračunska rezerva 500,001.000,001.000,00 100,050,0

41 TEKOČI TRANSFERI 357.070,48386.966,56386.966,56 100,092,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 198.144,63211.780,00211.780,00 100,093,6

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 3.000,003.000,003.000,00 100,0100,0

4119 Drugi transferi posameznikom 195.144,63208.780,00208.780,00 100,093,5

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.193,6522.623,0022.623,00 100,098,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.193,6522.623,0022.623,00 100,098,1

413 Drugi tekoči domači transferi 136.732,20152.563,56152.563,56 100,089,6
4130 Tekoči transferi občinam 23.949,4632.113,0732.113,07 100,074,6

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 10.606,0110.700,0010.700,00 100,099,1

4132 Tekoči transferi v javne sklade 405,50467,50467,50 100,086,7

4133 Tekoči transferi v javne zavode 93.463,68100.939,99100.939,99 100,092,6

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 8.307,558.343,008.343,00 100,099,6

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 370.746,59419.173,28419.173,28 100,088,5

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 370.746,59419.173,28419.173,28 100,088,5
4201 Nakup prevoznih sredstev 2.714,402.714,402.714,40 100,0100,0

4202 Nakup opreme 26.341,3130.097,7430.097,74 100,087,5

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 270.076,51296.603,07296.603,07 100,091,1

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 63.546,9366.327,6666.327,66 100,095,8

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0,00646,60646,60 100,00,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.067,4422.783,8122.783,81 100,035,4

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 33.450,5734.198,1534.198,15 100,097,8

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 25.000,0025.000,0025.000,00 100,0100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 25.000,0025.000,0025.000,00 100,0100,0

Stran 4 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
Sprejeti

2018

Proračun
2018

Proračun
2018

Realizacija
(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)
IndeksVeljavni

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 8.450,579.198,159.198,15 100,091,9
4320 Investicijski transferi občinam 6.422,768.300,008.300,00 100,077,4

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.027,81898,15898,15 100,0225,8

Stran 5 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
Sprejeti

2018

Proračun
2018

Proračun
2018

Realizacija
(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)
IndeksVeljavni

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

-87.061,84 10.621,71-87.061,84 100,0---

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-86.027,71 11.903,90-86.027,71 100,0---

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

12.193,09 77.458,3212.193,09 100,0635,3

Stran 6 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Proračun
Sprejeti

2018

Proračun
2018

Proračun
2018

Realizacija
(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)
IndeksVeljavni

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,000,000,00 ------
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 ------
750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ------

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ------

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

0,00 0,000,00 ------

Stran 7 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

C. RAČUN FINANCIRANJA

Proračun
Sprejeti

2018

Proračun
2018

Proračun
2018

Realizacija
(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)
IndeksVeljavni

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 45.805,0045.805,0045.805,00 100,0100,0
50 ZADOLŽEVANJE 45.805,0045.805,0045.805,00 100,0100,0
500 Domače zadolževanje 45.805,0045.805,0045.805,00 100,0100,0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 45.805,0045.805,0045.805,00 100,0100,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 57.863,2756.645,3156.645,31 100,0102,2
55 ODPLAČILA DOLGA 57.863,2756.645,3156.645,31 100,0102,2

550 Odplačila domačega dolga 57.863,2756.645,3156.645,31 100,0102,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 53.051,1351.833,1751.833,17 100,0102,4

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 4.812,144.812,144.812,14 100,0100,0

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

-97.902,15 -1.436,56-97.902,15 100,01,5

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -10.840,31 -12.058,27-10.840,31 100,0111,2

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 87.061,84 -10.621,7187.061,84 100,0---

262.605,64XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 0,00262.605,64

Stran 8 od 8



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2018

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - OBČINSKI SVET
Proračun

Sprejeti
2018

Proračun
2018

Veljavni

Proračun
2018

Realizacija

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(2)/(1)
Indeks

1000 OBČINSKI SVET 48.185,5649.821,0748.270,07 99,8 103,2

22.708,8601 POLITIČNI SISTEM 21.367,9221.367,92 106,3 100,0
22.708,860101 Politični sistem 21.367,9221.367,92 106,3 100,0

13.704,7701019001 Dejavnost občinskega sveta 12.107,9412.107,94 113,2 100,0
100,001001004 Financiranje političnih strank 100,00100,00 100,0 100,0

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

9.909,181001008 Stroški delovanja občinskega sveta 8.189,948.189,94 121,0 100,0
9.261,244029 Drugi operativni odhodki 7.542,007.542,00 122,8 100,0

647,944202 Nakup opreme 647,94647,94 100,0 100,0

1.817,581001009 Stroški delovanja odborov in komisij 1.818,001.818,00 100,0 100,0
1.817,584029 Drugi operativni odhodki 1.818,001.818,00 100,0 100,0

1.878,011001010 Stroški delovanja vaških odborov 2.000,002.000,00 93,9 100,0
1.878,014021 Posebni material in storitve 2.000,002.000,00 93,9 100,0

9.004,0901019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 9.259,989.259,98 97,2 100,0
8.177,861001002 Nadomestila za občinske volitve 8.207,988.207,98 99,6 100,0

515,354020 Pisarniški in splošni material in storitve 540,35540,35 95,4 100,0
601,804022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 606,63606,63 99,2 100,0
84,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 84,0084,00 100,0 100,0

6.976,714029 Drugi operativni odhodki 6.977,006.977,00 100,0 100,0

Stran: 1 od 24



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - OBČINSKI SVET
Proračun

Sprejeti
2018

Proračun
2018

Veljavni

Proračun
2018

Realizacija

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(2)/(1)
Indeks

826,231001007 Delna povrnitev str.volilne kampanje 1.052,001.052,00 78,5 100,0
826,234020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.052,001.052,00 78,5 100,0

17.018,1304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 19.983,1518.432,15 92,3 108,4
17.018,130403 Druge skupne administrativne službe 19.983,1518.432,15 92,3 108,4

2.889,6804039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.889,992.889,99 100,0 100,0
300,001004001 Uradne objave občine 300,00300,00 100,0 100,0

300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00300,00 100,0 100,0

2.589,681004006 Spletna stran občine, mediji -  informiranje javnosti 2.589,992.589,99 100,0 100,0
2.589,684020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.589,992.589,99 100,0 100,0

10.410,3704039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 13.298,3513.298,35 78,3 100,0
2.751,981004002 Stroški ob posebnih priložnostih 3.560,003.560,00 77,3 100,0

2.751,984020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.560,003.560,00 77,3 100,0

3.535,201004003 Stroški promoviranja občine 4.319,354.319,35 81,9 100,0
3.535,204020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.750,003.750,00 94,3 100,0

0,004024 Izdatki za službena potovanja 69,3569,35 0,0 100,0
0,004029 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 0,0 100,0

3.563,531004004 Prireditve ob občinskem prazniku 4.819,004.819,00 74,0 100,0
3.479,544020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.694,004.694,00 74,1 100,0

83,994022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 125,00125,00 67,2 100,0

559,661004011 Stroški reprezentance 600,00600,00 93,3 100,0
559,664020 Pisarniški in splošni material in storitve 600,00600,00 93,3 100,0

3.718,0804039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.794,812.243,81 165,7 169,1
3.718,081004005 Upravljane premoženja 3.794,812.243,81 165,7 169,1

3.718,084029 Drugi operativni odhodki 3.794,812.243,81 165,7 169,1

Stran: 2 od 24



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - OBČINSKI SVET
Proračun

Sprejeti
2018

Proračun
2018

Veljavni

Proračun
2018

Realizacija

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(2)/(1)
Indeks

3.019,5016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.020,003.020,00 100,0 100,0
3.019,501602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 3.020,003.020,00 100,0 100,0

3.019,5016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 3.020,003.020,00 100,0 100,0
3.019,501016003 Planski akti in geodetske storitve 3.020,003.020,00 100,0 100,0

3.019,504021 Posebni material in storitve 3.020,003.020,00 100,0 100,0

5.439,0718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.450,005.450,00 99,8 100,0
5.439,071803 Programi v kulturi 5.450,005.450,00 99,8 100,0

5.439,0718039004 Mediji in avdiovizualna kultura 5.450,005.450,00 99,8 100,0
5.439,071018001 Tiskanje občinskih novic 5.450,005.450,00 99,8 100,0

4.009,594020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.009,594.009,59 100,0 100,0
182,594022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 182,86182,86 99,9 100,0

1.246,894029 Drugi operativni odhodki 1.257,551.257,55 99,2 100,0

Stran: 3 od 24



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000 - NADZORNI ODBOR
Proračun

Sprejeti
2018

Proračun
2018

Veljavni

Proračun
2018

Realizacija

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(2)/(1)
Indeks

2000 NADZORNI ODBOR 4.191,254.600,004.600,00 91,1 100,0

4.191,2502 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.600,004.600,00 91,1 100,0
4.191,250203 Fiskalni nadzor 4.600,004.600,00 91,1 100,0

4.191,2502039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.600,004.600,00 91,1 100,0
4.191,252001001 Nadomestila članom nadzornega odbora 4.600,004.600,00 91,1 100,0

4.191,254029 Drugi operativni odhodki 4.600,004.600,00 91,1 100,0

Stran: 4 od 24



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000 - ŽUPAN
Proračun

Sprejeti
2018

Proračun
2018

Veljavni

Proračun
2018

Realizacija

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(2)/(1)
Indeks

3000 ŽUPAN 43.222,8345.602,7945.602,79 94,8 100,0

43.222,8301 POLITIČNI SISTEM 45.602,7945.602,79 94,8 100,0
43.222,830101 Politični sistem 45.602,7945.602,79 94,8 100,0

43.222,8301019003 Dejavnost župana in podžupanov 45.602,7945.602,79 94,8 100,0
39.155,163001001 Plače, drugi izdatki in prispevki - župan 41.013,7941.013,79 95,5 100,0

32.086,484000 Plače in dodatki 33.274,0033.274,00 96,4 100,0
842,794001 Regres za letni dopust 842,79842,79 100,0 100,0
900,264002 Povračila in nadomestila 1.156,001.156,00 77,9 100,0

2.603,014010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.900,002.900,00 89,8 100,0
2.274,914011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.371,002.371,00 96,0 100,0

96,234012 Prispevek za zaposlovanje 97,0097,00 99,2 100,0
32,044013 Prispevek za starševsko varstvo 33,0033,00 97,1 100,0

319,444015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 340,00340,00 94,0 100,0

604,233001002 Stroški reprezentance 965,00965,00 62,6 100,0
604,234020 Pisarniški in splošni material in storitve 965,00965,00 62,6 100,0

3.156,063001004 Materialni stroški delovanja župan-a/-nje 3.198,003.198,00 98,7 100,0
236,674010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 240,00240,00 98,6 100,0
533,744022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 534,00534,00 100,0 100,0

1.981,704024 Izdatki za službena potovanja 1.984,001.984,00 99,9 100,0
39,004025 Tekoče vzdrževanje 50,0050,00 78,0 100,0

335,004029 Drugi operativni odhodki 360,00360,00 93,1 100,0
29,954202 Nakup opreme 30,0030,00 99,8 100,0

307,383001006 Informiranje javnosti 426,00426,00 72,2 100,0
195,204020 Pisarniški in splošni material in storitve 276,00276,00 70,7 100,0
112,184022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150,00150,00 74,8 100,0

Stran: 5 od 24



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Proračun

Sprejeti
2018

Proračun
2018

Veljavni

Proračun
2018

Realizacija

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(2)/(1)
Indeks

4000 OBČINSKA UPRAVA 1.004.524,281.098.582,561.100.133,56 91,3 99,9

63,6802 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 88,0088,00 72,4 100,0
63,680202 Urejanje na področju fiskalne politike 88,0088,00 72,4 100,0

63,6802029001 Urejanje na področju fiskalne politike 88,0088,00 72,4 100,0
63,684002001 Plačila stroškov plačilnega prom. in bančnih storitev 88,0088,00 72,4 100,0

63,684029 Drugi operativni odhodki 88,0088,00 72,4 100,0

10.029,5804 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.021,4011.021,40 91,0 100,0
0,000402 Informatizacija uprave 646,60646,60 0,0 100,0

0,0004029001 Informacijska infrastruktura 646,60646,60 0,0 100,0
0,004004001 Informacijska infrastruktura 646,60646,60 0,0 100,0

0,004207 Nakup nematerialnega premoženja 646,60646,60 0,0 100,0

10.029,580403 Druge skupne administrativne službe 10.374,8010.374,80 96,7 100,0

1.663,9004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.664,001.664,00 100,0 100,0
1.663,904004009 Obdaritev otrok 1.664,001.664,00 100,0 100,0

1.413,904021 Posebni material in storitve 1.414,001.414,00 100,0 100,0
250,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00250,00 100,0 100,0

8.365,6804039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 8.710,808.710,80 96,0 100,0
7.295,104004005 Vzdrževanje in materialni stroški dvorane 7.484,637.484,63 97,5 100,0

1.163,344020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.348,001.348,00 86,3 100,0
42,204021 Posebni material in storitve 45,0045,00 93,8 100,0

4.422,044022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.423,004.423,00 100,0 100,0
1.070,464025 Tekoče vzdrževanje 1.070,631.070,63 100,0 100,0

597,064202 Nakup opreme 598,00598,00 99,8 100,0

1.070,584004010 Ureditev stanovanj nad večnamensko dvorano 1.226,171.226,17 87,3 100,0
1.070,584204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.226,171.226,17 87,3 100,0

Stran: 6 od 24



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Proračun

Sprejeti
2018

Proračun
2018

Veljavni

Proračun
2018

Realizacija

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(2)/(1)
Indeks

129.187,9306 LOKALNA SAMOUPRAVA 157.892,68157.892,68 81,8 100,0
7.120,510601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 19.821,9919.821,99 35,9 100,0

1.169,8706019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in 
službam

1.169,991.169,99 100,0 100,0

1.169,874006007 Delovanje ZRS Bistra Ptuj 1.169,991.169,99 100,0 100,0
1.169,874133 Tekoči transferi v javne zavode 1.169,991.169,99 100,0 100,0

171,6006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 200,00200,00 85,8 100,0
171,604006009 Združenje lokalnih skupnosti 200,00200,00 85,8 100,0

171,604029 Drugi operativni odhodki 200,00200,00 85,8 100,0

5.779,0406019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 18.452,0018.452,00 31,3 100,0
1.651,934006010 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.652,001.652,00 100,0 100,0

1.651,934029 Drugi operativni odhodki 1.652,001.652,00 100,0 100,0

121,244006012 Regionalna destinacijska organizacija (RDO) 800,00800,00 15,2 100,0
121,244133 Tekoči transferi v javne zavode 800,00800,00 15,2 100,0

4.005,874006014 Priprava regionalnih in drugih programov in projektov 16.000,0016.000,00 25,0 100,0
4.005,874208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.000,0016.000,00 25,0 100,0

23.949,460602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 32.113,0732.113,07 74,6 100,0

23.949,4606029002 Delovanje zvez občin 32.113,0732.113,07 74,6 100,0
23.949,464006006 Delovanje zvez občin 32.113,0732.113,07 74,6 100,0

23.949,464130 Tekoči transferi občinam 32.113,0732.113,07 74,6 100,0
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98.117,960603 Dejavnost občinske uprave 105.957,62105.957,62 92,6 100,0

78.354,0806039001 Administracija občinske uprave 82.994,3782.994,37 94,4 100,0
62.900,994006001 Plače, drugi izdatki in prispevki - javni uslužbenci 64.762,3764.762,37 97,1 100,0

47.281,244000 Plače in dodatki 47.800,0047.800,00 98,9 100,0
2.528,374001 Regres za letni dopust 2.528,372.528,37 100,0 100,0
2.484,864002 Povračila in nadomestila 3.570,003.570,00 69,6 100,0

97,524004 Sredstva za nadurno delo 230,00230,00 42,4 100,0
4.193,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.250,004.250,00 98,7 100,0
3.359,124011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.410,003.410,00 98,5 100,0

103,954012 Prispevek za zaposlovanje 104,00104,00 100,0 100,0
47,404013 Prispevek za starševsko varstvo 50,0050,00 94,8 100,0

672,554015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 680,00680,00 98,9 100,0
2.132,984024 Izdatki za službena potovanja 2.140,002.140,00 99,7 100,0

15.453,094006004 Materialni stroški delovanja občinske uprave 18.232,0018.232,00 84,8 100,0
8.226,064020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.315,0010.315,00 79,8 100,0
1.791,524021 Posebni material in storitve 2.030,002.030,00 88,3 100,0
3.520,414022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.600,003.600,00 97,8 100,0

0,004024 Izdatki za službena potovanja 87,0087,00 0,0 100,0
1.915,104029 Drugi operativni odhodki 2.200,002.200,00 87,1 100,0

19.763,8806039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 22.963,2522.963,25 86,1 100,0
10.719,824004015 Računalniška obdelava in informatika 10.761,2510.761,25 99,6 100,0

2.959,124020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.997,622.997,62 98,7 100,0
4.741,934025 Tekoče vzdrževanje 4.095,534.095,53 115,8 100,0
1.348,104026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.348,101.348,10 100,0 100,0
1.670,674202 Nakup opreme 2.320,002.320,00 72,0 100,0

9.044,064006005 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme 12.202,0012.202,00 74,1 100,0
653,044020 Pisarniški in splošni material in storitve 949,00949,00 68,8 100,0

5.633,214022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.117,006.117,00 92,1 100,0
826,854025 Tekoče vzdrževanje 828,00828,00 99,9 100,0

1.930,964202 Nakup opreme 4.308,004.308,00 44,8 100,0
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33.043,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 33.043,0033.043,00 100,0 100,0
33.043,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 33.043,0033.043,00 100,0 100,0

33.043,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 33.043,0033.043,00 100,0 100,0
31.718,004007001 Sredstva za dejavnost PGD 31.718,0031.718,00 100,0 100,0

6.718,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 6.718,006.718,00 100,0 100,0
25.000,004315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 25.000,0025.000,00 100,0 100,0

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

1.934,3611 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 2.640,002.640,00 73,3 100,0
1.460,151102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1.500,001.500,00 97,3 100,0

1.460,1511029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.500,001.500,00 97,3 100,0
1.460,154011003 Izobraževanje na temo kmetijstva 1.500,001.500,00 97,3 100,0

1.460,154020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,001.500,00 97,3 100,0

474,211103 Splošne storitve v kmetijstvu 900,00900,00 52,7 100,0

474,2111039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 900,00900,00 52,7 100,0
474,214011005 Skrb za zapuščene in zavržene živali 900,00900,00 52,7 100,0

439,204026 Poslovne najemnine in zakupnine 500,00500,00 87,8 100,0
35,014029 Drugi operativni odhodki 400,00400,00 8,8 100,0

0,001104 Gozdarstvo 240,00240,00 0,0 100,0

0,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 240,00240,00 0,0 100,0
0,004011002 Vzdrževanje gozdnih cest 240,00240,00 0,0 100,0

0,004025 Tekoče vzdrževanje 240,00240,00 0,0 100,0
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88.775,8413 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 90.183,0590.183,05 98,4 100,0
88.775,841302 Cestni promet in infrastruktura 90.183,0590.183,05 98,4 100,0

74.368,8913029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 75.183,0575.183,05 98,9 100,0
48.462,394013016 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 48.946,0548.946,05 99,0 100,0

47.882,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 48.365,6648.365,66 99,0 100,0
580,394208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 580,39580,39 100,0 100,0

6.113,794013029 Izgradnja pločnika v naselju Vitomarci - center 6.444,006.444,00 94,9 100,0
6.113,794204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.114,006.114,00 100,0 100,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 330,00330,00 0,0 100,0

19.792,714013031 Rekonstrukcija Drbetinci LCc203371,JP561151 in 561281 19.793,0019.793,00 100,0 100,0
19.792,714204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.793,0019.793,00 100,0 100,0

14.406,9513029004 Cestna razsvetljava 15.000,0015.000,00 96,1 100,0
0,004013026 Ureditev javne razsvetljave v naselju Drbetinci 500,00500,00 0,0 100,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 500,00500,00 0,0 100,0

14.406,954013028 Rekonstrukcija javne razsvetljave v naselju Vitomarci- center 14.500,0014.500,00 99,4 100,0
14.406,954204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.500,0014.500,00 99,4 100,0

180.706,4514 GOSPODARSTVO 184.274,22184.274,22 98,1 100,0
180.706,451403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 184.274,22184.274,22 98,1 100,0

180.706,4514039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 184.274,22184.274,22 98,1 100,0
1.961,264014003 Hrgova domačija 1.963,091.963,09 99,9 100,0

1.341,094020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.341,091.341,09 100,0 100,0
450,174022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 452,00452,00 99,6 100,0
170,004025 Tekoče vzdrževanje 170,00170,00 100,0 100,0
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51.619,064014004 Interreg Slovenija - Hrvaška "DETOX" 53.890,7753.890,77 95,8 100,0
4.581,314000 Plače in dodatki 8.213,148.213,14 55,8 100,0

446,254002 Povračila in nadomestila 0,000,00 --- ---
38,064004 Sredstva za nadurno delo 0,000,00 --- ---

408,784010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,000,00 --- ---
327,504011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0,000,00 --- ---
13,884012 Prispevek za zaposlovanje 0,000,00 --- ---
4,634013 Prispevek za starševsko varstvo 0,000,00 --- ---

103,144015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0,000,00 --- ---
21.269,254020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.269,6621.269,66 100,0 100,0
2.580,204021 Posebni material in storitve 2.580,202.580,20 100,0 100,0
1.258,774024 Izdatki za službena potovanja 1.168,001.168,00 107,8 100,0

15.136,374029 Drugi operativni odhodki 15.208,8515.208,85 99,5 100,0
5.450,924202 Nakup opreme 5.450,925.450,92 100,0 100,0

124.137,734014005 Interreg Slovenija - Madžarska "ESCAPE" 121.968,92121.968,92 101,8 100,0
7.651,494000 Plače in dodatki 7.738,677.738,67 98,9 100,0

744,604002 Povračila in nadomestila 0,000,00 --- ---
38,064004 Sredstva za nadurno delo 0,000,00 --- ---

680,554010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,000,00 --- ---
545,214011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0,000,00 --- ---
23,064012 Prispevek za zaposlovanje 0,000,00 --- ---
7,664013 Prispevek za starševsko varstvo 0,000,00 --- ---

187,994015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0,000,00 --- ---
14.554,054020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.554,0514.554,05 100,0 100,0
1.134,604021 Posebni material in storitve 1.134,601.134,60 100,0 100,0
2.885,364024 Izdatki za službena potovanja 2.700,002.700,00 106,9 100,0

30.965,324029 Drugi operativni odhodki 31.121,8231.121,82 99,5 100,0
13.908,884202 Nakup opreme 13.908,8813.908,88 100,0 100,0
50.810,904204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.810,9050.810,90 100,0 100,0

2.988,404014008 Delovanje TIC 3.073,873.073,87 97,2 100,0
488,404020 Pisarniški in splošni material in storitve 573,87573,87 85,1 100,0

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

0,004014010 Interreg Adrion- Patchwork 3.377,573.377,57 0,0 100,0
0,004029 Drugi operativni odhodki 3.377,573.377,57 0,0 100,0
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29.280,1515 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 29.673,4229.673,42 98,7 100,0
29.280,151502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 29.673,4229.673,42 98,7 100,0

29.280,1515029002 Ravnanje z odpadno vodo 29.673,4229.673,42 98,7 100,0
2.400,004015007 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 2.400,002.400,00 100,0 100,0

2.400,004119 Drugi transferi posameznikom 2.400,002.400,00 100,0 100,0

1.534,504015009 Izgradnja kanalizacije v naselju Drbetinci 1.535,001.535,00 100,0 100,0
1.534,504204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.535,001.535,00 100,0 100,0

25.345,654015010 Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci- center 25.738,4225.738,42 98,5 100,0
23.956,234204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 23.959,0023.959,00 100,0 100,0
1.389,424208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.779,421.779,42 78,1 100,0

162.592,1816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 192.368,96192.368,96 84,5 100,0
1.005,891602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.006,001.006,00 100,0 100,0

1.005,8916029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 1.006,001.006,00 100,0 100,0
1.005,894016005 Storitve za nadomestilo stavbnih zemljišč 1.006,001.006,00 100,0 100,0

1.005,894020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.006,001.006,00 100,0 100,0

161.586,291603 Komunalna dejavnost 189.362,96189.362,96 85,3 100,0

161.293,3316039001 Oskrba z vodo 189.070,00189.070,00 85,3 100,0
95.240,704016017 Vodovod Drbetinci - navezava na nov vodovodni cevovod 116.569,00116.569,00 81,7 100,0

93.634,454204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 114.962,00114.962,00 81,5 100,0
1.606,254208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.607,001.607,00 100,0 100,0

32.675,864016019 Vodovod Vitomarci center- navezava na nov vodovodni cevovod 39.122,0039.122,00 83,5 100,0
6.810,724021 Posebni material in storitve 6.811,006.811,00 100,0 100,0

25.865,144204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.811,0030.811,00 84,0 100,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500,001.500,00 0,0 100,0
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33.376,774016022 Zamenjava cevovoda na delu odseka JP561-261 Polena-Lovski dom 33.379,0033.379,00 100,0 100,0
32.891,264204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.892,0032.892,00 100,0 100,0

485,514208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 487,00487,00 99,7 100,0

292,9616039004 Praznično urejanje naselij 292,96292,96 100,0 100,0
292,964016021 Novoletna okrasitev 292,96292,96 100,0 100,0

292,964020 Pisarniški in splošni material in storitve 292,96292,96 100,0 100,0

0,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 2.000,002.000,00 0,0 100,0

0,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 2.000,002.000,00 0,0 100,0
0,004013020 Ureditev lastništva LC in JP 2.000,002.000,00 0,0 100,0

0,004029 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 0,0 100,0

11.881,3917 ZDRAVSTVENO VARSTVO 12.100,0012.100,00 98,2 100,0
11.881,391707 Drugi programi na področju zdravstva 12.100,0012.100,00 98,2 100,0

10.606,0117079001 Nujno zdravstveno varstvo 10.700,0010.700,00 99,1 100,0
10.606,014017006 Zdravstveno zavarov. oseb iz 15. čl. Zakona o zdravstvenem vars. 10.700,0010.700,00 99,1 100,0

10.606,014131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 10.700,0010.700,00 99,1 100,0

1.275,3817079002 Mrliško ogledna služba 1.400,001.400,00 91,1 100,0
1.275,384017001 Financiranje mrliško ogledne službe 1.400,001.400,00 91,1 100,0

1.010,834133 Tekoči transferi v javne zavode 1.100,001.100,00 91,9 100,0
264,554135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 300,00300,00 88,2 100,0
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34.586,8318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 34.804,9034.804,90 99,4 100,0
19.675,341803 Programi v kulturi 19.804,9019.804,90 99,4 100,0

15.097,8918039001 Knjižničarstvo in založništvo 15.164,4015.164,40 99,6 100,0
15.097,894018004 Sofinanciranje delovanja knjižnice 15.164,4015.164,40 99,6 100,0

12.383,494133 Tekoči transferi v javne zavode 12.450,0012.450,00 99,5 100,0
2.714,404201 Nakup prevoznih sredstev 2.714,402.714,40 100,0 100,0

4.577,4518039003 Ljubiteljska kultura 4.640,504.640,50 98,6 100,0
1.578,504018002 Kulturne dejavnosti 1.640,501.640,50 96,2 100,0

183,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 183,00183,00 100,0 100,0
405,504132 Tekoči transferi v javne sklade 467,50467,50 86,7 100,0
990,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 990,00990,00 100,0 100,0

2.998,954018009 Sofinanciranje kulturnih dejavnosti - razpis 3.000,003.000,00 100,0 100,0
2.998,954120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.000,00 100,0 100,0

10.914,561804 Podpora posebnim skupinam 11.000,0011.000,00 99,2 100,0

10.914,5618049004 Programi drugih posebnih skupin 11.000,0011.000,00 99,2 100,0
7.999,954018010 Sofinanciranje ostalih dejavnosti - razpis 8.000,008.000,00 100,0 100,0

7.999,954120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,008.000,00 100,0 100,0

2.914,614018012 Posebni projekti društev - razpis 3.000,003.000,00 97,2 100,0
2.914,614120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.000,00 97,2 100,0

3.996,931805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.000,004.000,00 99,9 100,0

3.996,9318059001 Programi športa 4.000,004.000,00 99,9 100,0
3.996,934018011 Sofinanciranje športnih dejavnosti - razpis 4.000,004.000,00 99,9 100,0

3.996,934120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00 99,9 100,0
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269.624,8219 IZOBRAŽEVANJE 287.821,80287.821,80 93,7 100,0
184.398,111902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 198.794,00198.794,00 92,8 100,0

184.398,1119029001 Vrtci 198.794,00198.794,00 92,8 100,0
150.563,654019001 Sofinanciranje cene za oskrbo otrok v vrtcu Sv. Andraž 151.400,00151.400,00 99,5 100,0

101.794,584119 Drugi transferi posameznikom 102.900,00102.900,00 98,9 100,0
48.769,074133 Tekoči transferi v javne zavode 48.500,0048.500,00 100,6 100,0

24.424,364019002 Sofinanciranje cene za oskrbo otrok v vrtcih izven občine 37.500,0037.500,00 65,1 100,0
15.495,114119 Drugi transferi posameznikom 23.600,0023.600,00 65,7 100,0
8.929,254133 Tekoči transferi v javne zavode 13.900,0013.900,00 64,2 100,0

9.410,104019003 Mat.str.in vzdrževanje opreme v vrtcu Sveti Andraž 9.894,009.894,00 95,1 100,0
500,104021 Posebni material in storitve 90,0090,00 555,7 100,0

8.200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.200,008.200,00 100,0 100,0
710,004025 Tekoče vzdrževanje 968,00968,00 73,4 100,0

0,004029 Drugi operativni odhodki 36,0036,00 0,0 100,0
0,004202 Nakup opreme 600,00600,00 0,0 100,0

48.953,361903 Primarno in sekundarno izobraževanje 51.677,8051.677,80 94,7 100,0

47.933,9919039001 Osnovno šolstvo 50.657,8050.657,80 94,6 100,0
37.827,774019008 Materialni stroški za osnovno šolo Vitomarci 37.217,8037.217,80 101,6 100,0

660,594020 Pisarniški in splošni material in storitve 600,00600,00 110,1 100,0
19.411,944022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19.794,8519.794,85 98,1 100,0
2.407,664025 Tekoče vzdrževanje 2.524,802.524,80 95,4 100,0

13.319,774133 Tekoči transferi v javne zavode 13.400,0013.400,00 99,4 100,0
2.027,814323 Investicijski transferi javnim zavodom 898,15898,15 225,8 100,0

1.387,264019012 Investicija in investicijsko vzdrževanje osnovne šole Vitomarci 1.640,001.640,00 84,6 100,0
164,764021 Posebni material in storitve 400,00400,00 41,2 100,0
712,584025 Tekoče vzdrževanje 730,00730,00 97,6 100,0
509,924202 Nakup opreme 510,00510,00 100,0 100,0

0,004019016 Materialni stroški drugih osnovnih šol 700,00700,00 0,0 100,0
0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 700,00700,00 0,0 100,0
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2.296,204019018 Materialni stroški OŠ Cerkvenjak (predmetna stopnja) 2.800,002.800,00 82,0 100,0
2.296,204133 Tekoči transferi v javne zavode 2.800,002.800,00 82,0 100,0

6.422,764019021 Sofinanciranje izgradnje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj 8.300,008.300,00 77,4 100,0
6.422,764320 Investicijski transferi občinam 8.300,008.300,00 77,4 100,0

1.019,3719039002 Glasbeno šolstvo 1.020,001.020,00 99,9 100,0
1.019,374019007 Sofinanciranje glasbene šole 1.020,001.020,00 99,9 100,0

1.019,374133 Tekoči transferi v javne zavode 1.020,001.020,00 99,9 100,0

36.273,351906 Pomoči šolajočim 37.350,0037.350,00 97,1 100,0

36.273,3519069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 37.350,0037.350,00 97,1 100,0
25.683,374019004 Regresiranje šolskih prevozov 26.000,0026.000,00 98,8 100,0

25.683,374119 Drugi transferi posameznikom 26.000,0026.000,00 98,8 100,0

3.974,594019006 Nadstandard  - osnovna šola Vitomarci 4.500,004.500,00 88,3 100,0
3.974,594133 Tekoči transferi v javne zavode 4.500,004.500,00 88,3 100,0

5.865,394019015 Regresiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami 6.100,006.100,00 96,2 100,0
5.865,394119 Drugi transferi posameznikom 6.100,006.100,00 96,2 100,0

750,004019020 Finančne spodbude za študente 750,00750,00 100,0 100,0
750,004119 Drugi transferi posameznikom 750,00750,00 100,0 100,0

48.059,3920 SOCIALNO VARSTVO 52.403,0052.403,00 91,7 100,0
3.470,002002 Varstvo otrok in družine 3.600,003.600,00 96,4 100,0

3.470,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 3.600,003.600,00 96,4 100,0
3.000,004020001 Pomoč staršem ob rojstvu otroka 3.000,003.000,00 100,0 100,0

3.000,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 3.000,003.000,00 100,0 100,0
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470,004020010 Sofinanciranje CSD - varna hiša 600,00600,00 78,3 100,0
470,004133 Tekoči transferi v javne zavode 600,00600,00 78,3 100,0

44.589,392004 Izvajanje programov socialnega varstva 48.803,0048.803,00 91,4 100,0

39.986,2520049002 Socialno varstvo invalidov 42.600,0042.600,00 93,9 100,0
39.986,254020012 Stroški storitev v zavodih za odrasle 42.600,0042.600,00 93,9 100,0

39.986,254119 Drugi transferi posameznikom 42.600,0042.600,00 93,9 100,0

2.813,2320049003 Socialno varstvo starih 3.000,003.000,00 93,8 100,0
2.813,234020013 Socialno varstvo starejših 3.000,003.000,00 93,8 100,0

2.813,234119 Drugi transferi posameznikom 3.000,003.000,00 93,8 100,0

1.560,3320049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 2.973,002.973,00 52,5 100,0
1.218,634020003 Drugi družinski prejemki 1.573,001.573,00 77,5 100,0

15,004119 Drugi transferi posameznikom 30,0030,00 50,0 100,0
1.203,634120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.543,001.543,00 78,0 100,0

0,004020004 Pogrebni stroški 1.000,001.000,00 0,0 100,0
0,004119 Drugi transferi posameznikom 1.000,001.000,00 0,0 100,0

341,704020015 Subvencioniranje najemnin 400,00400,00 85,4 100,0
341,704119 Drugi transferi posameznikom 400,00400,00 85,4 100,0

229,5820049005 Socialno varstvo zasvojenih 230,00230,00 99,8 100,0
229,584020014 Sofinanciranje programa za odvisnike od nedovoljenih drog 230,00230,00 99,8 100,0

229,584120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 230,00230,00 99,8 100,0
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3.251,2922 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.809,134.809,13 67,6 100,0
3.251,292201 Servisiranje javnega dolga 4.809,134.809,13 67,6 100,0

3.251,2922019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 3.809,133.809,13 85,4 100,0
58,434022001 Odplačilo dolgoročnega kredita - Vodovod 2005 90,0090,00 64,9 100,0

58,434031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 90,0090,00 64,9 100,0

1.548,884022002 Odplačilo dolgoročnih kreditov za - OŠ 1.594,131.594,13 97,2 100,0
85,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---

1.463,884031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 1.594,131.594,13 91,8 100,0

1.643,984022004 Odplačilo dolg. kredita - večnamenska dvorana 2.125,002.125,00 77,4 100,0
141,334029 Drugi operativni odhodki 125,00125,00 113,1 100,0

1.502,654031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 2.000,002.000,00 75,1 100,0

0,0022019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.000,001.000,00 0,0 100,0
0,004022005 Stroški fin.in upravljanja z dolgom 1.000,001.000,00 0,0 100,0

0,004029 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 0,0 100,0

1.507,3923 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.459,007.010,00 21,5 77,9
1.507,392302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2.010,002.010,00 75,0 100,0

500,0023029001 Rezerva občine 1.000,001.000,00 50,0 100,0
500,004023003 Proračunska rezerva 1.000,001.000,00 50,0 100,0

500,004091 Proračunska rezerva 1.000,001.000,00 50,0 100,0

1.007,3923029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.010,001.010,00 99,7 100,0
1.007,394023002 Zaščita pred naravnimi nesrečami 1.010,001.010,00 99,7 100,0

1.007,394021 Posebni material in storitve 1.010,001.010,00 99,7 100,0
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0,002303 Splošna proračunska rezervacija 3.449,005.000,00 0,0 69,0

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 3.449,005.000,00 0,0 69,0
0,004023001 Splošna proračunska rezervacija 3.449,005.000,00 0,0 69,0

0,004090 Splošna proračunska rezervacija 3.449,005.000,00 0,0 69,0
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5000 REŽIJSKI OBRAT 146.838,54159.992,72159.992,72 91,8 100,0

1.471,6402 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.471,641.471,64 100,0 100,0
1.471,640202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.471,641.471,64 100,0 100,0

1.471,6402029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.471,641.471,64 100,0 100,0
1.471,645002001 Nadomestila za pobiranje občinskih dajatev 1.471,641.471,64 100,0 100,0

1.471,644021 Posebni material in storitve 1.471,641.471,64 100,0 100,0

18.961,6706 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.151,9619.151,96 99,0 100,0
18.961,670603 Dejavnost občinske uprave 19.151,9619.151,96 99,0 100,0

14.886,1806039001 Administracija občinske uprave 14.905,0014.905,00 99,9 100,0
14.075,115006001 Stroški dela za režijski obrat 14.093,0014.093,00 99,9 100,0

10.075,654000 Plače in dodatki 10.077,0010.077,00 100,0 100,0
1.050,004001 Regres za letni dopust 1.050,001.050,00 100,0 100,0

864,764002 Povračila in nadomestila 865,00865,00 100,0 100,0
986,514010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 987,00987,00 100,0 100,0
766,744011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 772,00772,00 99,3 100,0

1,534012 Prispevek za zaposlovanje 10,0010,00 15,3 100,0
10,484013 Prispevek za starševsko varstvo 12,0012,00 87,3 100,0

319,444015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 320,00320,00 99,8 100,0

811,075006002 Materialni stroški za delo režijskega obrata 812,00812,00 99,9 100,0
811,074020 Pisarniški in splošni material in storitve 812,00812,00 99,9 100,0

4.075,4906039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4.246,964.246,96 96,0 100,0
1.629,575006003 Vzdrževanje opreme in zgradb režijskega obrata 1.760,001.760,00 92,6 100,0

178,434025 Tekoče vzdrževanje 180,00180,00 99,1 100,0
1.451,144202 Nakup opreme 1.580,001.580,00 91,8 100,0

2.445,925006004 Vzdrževanje službenega vozila - kombi 2.486,962.486,96 98,4 100,0
2.445,924023 Prevozni stroški in storitve 2.486,962.486,96 98,4 100,0
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13.042,9510 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 12.846,2912.846,29 101,5 100,0
13.042,951003 Aktivna politika zaposlovanja 12.846,2912.846,29 101,5 100,0

13.042,9510039001 Povečanje zaposljivosti 12.846,2912.846,29 101,5 100,0
13.042,955010001 Stroški dela programov javnih del 12.846,2912.846,29 101,5 100,0

9.045,054000 Plače in dodatki 9.050,009.050,00 100,0 100,0
1.050,004001 Regres za letni dopust 842,79842,79 124,6 100,0

857,544002 Povračila in nadomestila 860,00860,00 99,7 100,0
1.153,964010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.154,001.154,00 100,0 100,0

836,514011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 837,00837,00 99,9 100,0
6,334012 Prispevek za zaposlovanje 6,506,50 97,4 100,0

10,474013 Prispevek za starševsko varstvo 11,0011,00 95,2 100,0
83,094021 Posebni material in storitve 85,0085,00 97,8 100,0

86.889,3313 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 96.583,6796.583,67 90,0 100,0
86.889,331302 Cestni promet in infrastruktura 96.583,6796.583,67 90,0 100,0

79.869,0813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 89.446,6989.446,69 89,3 100,0
19.957,755013001 Vzdrževanje lokalnih cest 26.046,5326.046,53 76,6 100,0

1.128,054020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.221,051.221,05 92,4 100,0
18.829,704025 Tekoče vzdrževanje 24.825,4824.825,48 75,9 100,0

19.382,355013002 Vzdrževanje javnih poti 19.383,1619.383,16 100,0 100,0
19.382,354025 Tekoče vzdrževanje 19.383,1619.383,16 100,0 100,0

31.790,355013006 Zimsko vzdrž. obč. cest 33.277,0033.277,00 95,5 100,0
10.255,614020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.500,0011.500,00 89,2 100,0

227,194023 Prevozni stroški in storitve 228,00228,00 99,6 100,0
21.307,554025 Tekoče vzdrževanje 21.549,0021.549,00 98,9 100,0

0,005013007 Nepredvideni dogodki 2.000,002.000,00 0,0 100,0
0,004025 Tekoče vzdrževanje 2.000,002.000,00 0,0 100,0
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8.738,635013008 Vzdrževanje nekategoriziranih cest 8.740,008.740,00 100,0 100,0
8.738,634025 Tekoče vzdrževanje 8.740,008.740,00 100,0 100,0

1.317,2713029003 Urejanje cestnega prometa 1.433,191.433,19 91,9 100,0
1.282,495013003 Vzdrževanje prometne signalizacije in avt.postaj 1.283,191.283,19 100,0 100,0

1.282,494025 Tekoče vzdrževanje 1.283,191.283,19 100,0 100,0

34,785013009 Vzdrževanje parkirišč 150,00150,00 23,2 100,0
34,784025 Tekoče vzdrževanje 150,00150,00 23,2 100,0

5.702,9813029004 Cestna razsvetljava 5.703,795.703,79 100,0 100,0
5.702,985013004 Vzdrževanje javne razsvetljave 5.703,795.703,79 100,0 100,0

3.773,194022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.774,003.774,00 100,0 100,0
1.929,794025 Tekoče vzdrževanje 1.929,791.929,79 100,0 100,0

502,2314 GOSPODARSTVO 502,23502,23 100,0 100,0
502,231403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 502,23502,23 100,0 100,0

502,2314039001 Promocija občine 502,23502,23 100,0 100,0
502,235014001 Vzdrževanje simbolov občine 502,23502,23 100,0 100,0

502,234020 Pisarniški in splošni material in storitve 502,23502,23 100,0 100,0

5.929,5415 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 6.127,186.127,18 96,8 100,0
5.929,541502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 6.127,186.127,18 96,8 100,0

582,0315029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 623,36623,36 93,4 100,0
582,035015001 Sanacija odpadkov 623,36623,36 93,4 100,0

234,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 234,00234,00 100,0 100,0
89,364021 Posebni material in storitve 89,3689,36 100,0 100,0

258,674022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300,00300,00 86,2 100,0
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5.347,5115029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.503,825.503,82 97,2 100,0
4.672,795015003 Stroški čistilne naprave 4.829,104.829,10 96,8 100,0

890,244021 Posebni material in storitve 1.046,001.046,00 85,1 100,0
1.835,454022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.836,001.836,00 100,0 100,0
1.947,104025 Tekoče vzdrževanje 1.947,101.947,10 100,0 100,0

674,725015004 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 674,72674,72 100,0 100,0
674,724022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 674,72674,72 100,0 100,0

20.041,1816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 23.309,7523.309,75 86,0 100,0
20.041,181603 Komunalna dejavnost 23.309,7523.309,75 86,0 100,0

16.134,6616039001 Oskrba z vodo 18.432,0018.432,00 87,5 100,0
16.134,665016002 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 18.432,0018.432,00 87,5 100,0

1.459,734021 Posebni material in storitve 1.460,001.460,00 100,0 100,0
14.674,934205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16.972,0016.972,00 86,5 100,0

3.906,5216039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.877,754.877,75 80,1 100,0
3.906,525016004 Pokopališče in mrliška vežica 4.877,754.877,75 80,1 100,0

2.348,954020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.319,003.319,00 70,8 100,0
42,204021 Posebni material in storitve 43,0043,00 98,1 100,0

666,934022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 667,18667,18 100,0 100,0
704,574025 Tekoče vzdrževanje 704,57704,57 100,0 100,0
143,874202 Nakup opreme 144,00144,00 99,9 100,0

Stran: 23 od 24



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Proračun

Sprejeti
2018

Proračun
2018

Veljavni

Proračun
2018

Realizacija

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(2)/(1)
Indeks

4000 OBČINSKA UPRAVA 57.863,2756.645,3156.645,31 102,2 100,0

57.863,2722 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 56.645,3156.645,31 102,2 100,0
57.863,272201 Servisiranje javnega dolga 56.645,3156.645,31 102,2 100,0

57.863,2722019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 56.645,3156.645,31 102,2 100,0
4.530,894022001 Odplačilo dolgoročnega kredita - Vodovod 2005 4.530,894.530,89 100,0 100,0

4.530,895501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 4.530,894.530,89 100,0 100,0

17.298,404022002 Odplačilo dolgoročnih kreditov za - OŠ 17.371,0017.371,00 99,6 100,0
17.298,405501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 17.371,0017.371,00 99,6 100,0

31.221,844022004 Odplačilo dolg. kredita - večnamenska dvorana 29.931,2829.931,28 104,3 100,0
31.221,845501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 29.931,2829.931,28 104,3 100,0

4.812,144022007 Odplačilo Povratnih sredstev - 23. člen 4.812,144.812,14 100,0 100,0
4.812,145503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 4.812,144.812,14 100,0 100,0

Stran: 24 od 24



OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
VITOMARCI 71, VITOMARCI

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018
Kriteriji:
Načrt razvojnih programov (NRP)
Proračunska postavka (PP)

Stran 1

NRP do 2018 Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija
NRP 2018

1 2 3 4
Opis

Indeks 4:3

5

v EUR

OB182-08-0013 Nakup opreme za delovanje občinske uprave in sveta obdobje 2015-2018 7.905,19 7.626,54 7.626,54 4.600,53 60,32
1001008 Stroški delovanja občinskega sveta 1.680,00 647,94 647,94 647,94 100,00

3001004 Materialni stroški delovanja župan-a/-nje 1.279,30 30,00 30,00 29,95 99,83

4004001 Informacijska infrastruktura 0,00 646,60 646,60 0,00 0,00

4004015 Računalniška obdelava in informatika 1.572,29 2.320,00 2.320,00 2.317,27 99,88

4006005 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme 3.373,60 3.982,00 3.982,00 1.605,37 40,32

OB182-08-0032 Sofinanciranje nabave gasilske opreme 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00
4007001 Sredstva za dejavnost PGD 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00

OB182-12-0002 Ureditev stanovanj nad večnamensko dvorano 17.555,17 1.226,17 1.226,17 1.070,58 87,31
4004010 Ureditev stanovanj nad večnamensko dvorano 17.555,17 1.226,17 1.226,17 1.070,58 87,31

OB182-15-0009 Sofinanciranje izgradnje OŠ Ljudevita Pivka 21.560,99 8.300,00 8.300,00 6.422,76 77,38
4019021 Sofinanciranje izgradnje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj 21.560,99 8.300,00 8.300,00 6.422,76 77,38

OB182-15-0011 Priprava regionalnih in drugih programov in projektne dokumentacije 34.770,92 16.000,00 16.000,00 4.005,87 25,04
4006014 Priprava regionalnih in drugih programov in projektov 34.770,92 16.000,00 16.000,00 4.005,87 25,04

OB182-15-0014 Nakup prostorov v poslovno stanovanjski stavbi 3.315,40 0,00 0,00 0,00 -
4017011 Zdravstvena ambulanta v poslovni stavbi 3.315,40 0,00 0,00 0,00 -

OB182-16-0001 Interreg- ESCAPE (SI- HU) 20.801,68 121.968,92 121.968,92 114.230,25 93,66
4014005 Interreg Slovenija - Madžarska "ESCAPE" 20.801,68 121.968,92 121.968,92 114.230,25 93,66

OB182-16-0003 Interreg DETOX (SI-HR) 111.937,25 53.890,77 53.890,77 45.612,23 84,64
4014004 Interreg Slovenija - Hrvaška "DETOX" 111.937,25 53.890,77 53.890,77 45.612,23 84,64

OB182-16-0004 Ureditev  infrastrukture v naselju Drbetinci 6.831,00 138.397,00 138.397,00 116.567,91 84,23
4013026 Ureditev javne razsvetljave v naselju Drbetinci 1.386,00 500,00 500,00 0,00 0,00



REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018
Stran 2

NRP do 2018 Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija
NRP 2018

1 2 3 4
Opis

Indeks 4:3

5

v EUR

4013031 Rekonstrukcija Drbetinci LCc203371,JP561151 in 561281 0,00 19.793,00 19.793,00 19.792,71 100,00

4015009 Izgradnja kanalizacije v naselju Drbetinci 0,00 1.535,00 1.535,00 1.534,50 99,97

4016017 Vodovod Drbetinci - navezava na nov vodovodni cevovod 5.445,00 116.569,00 116.569,00 95.240,70 81,70

OB182-17-0004 Ureditev infrastrukture v naselju Vitomarci-center 3.132,76 85.415,00 85.415,00 78.542,25 91,95
4013028 Rekonstrukcija javne razsvetljave v naselju Vitomarci- center 0,00 14.500,00 14.500,00 14.406,95 99,36

4013029 Izgradnja pločnika v naselju Vitomarci - center 2.156,47 6.444,00 6.444,00 6.113,79 94,88

4015010 Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci- center 976,29 25.349,00 25.349,00 25.345,65 99,99

4016019 Vodovod Vitomarci center- navezava na nov vodovodni cevovod 0,00 39.122,00 39.122,00 32.675,86 83,52

Ob182-18-0002 Izgradnja kanalizacije v naselju Drbetinci 4.485,63 0,00 0,00 0,00 -
4015009 Izgradnja kanalizacije v naselju Drbetinci 4.485,63 0,00 0,00 0,00 -

OB182-18-0004 Preplastitve in rekonstrukcije  javnih poti 0,00 48.946,05 48.946,05 48.462,39 99,01
4013016 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 0,00 48.946,05 48.946,05 48.462,39 99,01

OB182-18-0007 Prevezave vodovodnih priključkov od večnamenske dvorane proti OŠ 0,00 9.020,00 9.020,00 9.019,48 99,99
5016002 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 0,00 9.020,00 9.020,00 9.019,48 99,99

OB182-18-0008 Sofinanciranje nakupa bibliobusa 0,00 2.714,40 2.714,40 2.714,40 100,00
4018004 Sofinanciranje delovanja knjižnice 0,00 2.714,40 2.714,40 2.714,40 100,00

OB182-18-0009 Zamenjava cevovoda na delu odseka JP561-261 Polena-Lovski dom 0,00 33.379,00 33.379,00 33.376,77 99,99
4016022 Zamenjava cevovoda na delu odseka JP561-261 Polena-Lovski dom 0,00 33.379,00 33.379,00 33.376,77 99,99

OB182-18-0011 CLLD Projekti (LAS) - NOVI 0,00 3.377,57 3.377,57 0,00 0,00
4014010 Interreg Adrion- Patchwork 0,00 3.377,57 3.377,57 0,00 0,00

247.295,99 555.261,42 555.261,42 489.625,42 88,18
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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 1 0 . 6 2 2  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.246.962 €  

40 TEKOČI ODHODKI 485.695 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 122.664 € 

Obrazložitev konta 

V okviru sredstev za plače so 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.  
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih 
uporabnikih so realizirana v okvirih in predpisih, ki opredeljujejo način in višino 
usklajevanja plač v tekočem letu. Prav tako so zajeti tudi stroški dela zaposlenih preko 
programov javnih del.  

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 20.333 € 

Obrazložitev konta 

Realizacija 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 339.173 € 

Obrazložitev konta 

Realizacija pokriva 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 3.025 € 

Obrazložitev konta 

Postavka zajema odplačila obresti za najete kredite. Gre za odplačilo obstoječih 
kreditov za šolo, vodovodno omrežje in obnovo večnamenske dvorane.  
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409 Rezerve 500 € 

Obrazložitev konta 

V okviru te vrste odhodkov je realiziran del proračunskih sredstev v stalno proračunsko 
rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični 
pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo 
naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. 
V splošni proračunski rezervaciji smo sredstva namenili za naloge, ki niso bile 
predvidene v sprejetem proračunu in so bile nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

41 TEKOČI TRANSFERI 357.070 € 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 198.145 € 

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. Realizacija je glede na število 
upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. 
Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom  predstavljajo drugi 
transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev, 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 22.194 € 

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. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi 
političnim strankam. 

413 Drugi tekoči domači transferi 136.732 € 

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. Gre za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke 
delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za 
blago in storitve. 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 370.747 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 370.747 € 

Obrazložitev konta 

Med investicijskimi odhodki so realizirani odhodki za nakup opreme, drugih osnovnih 
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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 realizacije so v načrtih 
razvojnih programov. 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 33.451 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 25.000 € 

Obrazložitev konta 

V okviru investicijskih transferjev pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki, so bili realizirani transferji za investicije in opremo PGD Vitomarci, ki skrbi za 
požarno varnost v občini sveti Andraž v Slovenskih goricah.  

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 8.451 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferji zajemajo transferje javnemu zavodu OŠ Cerkvenjak - Vitomarci za 
investicije in investicijsko vzdrževanje. Občina večino investicij zaradi preglednosti pelje 
preko občinskega proračuna in ne preko transferjev. Edini transfer za investicijo je 
realiziran za sofinanciranje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj. 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 1.257.584 €  

70 DAVČNI PRIHODKI 868.227 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 789.748 € 

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 tekoče leto  realizirani na podlagi izračunov primerne 
porabe, dohodnine in finančne izravnave, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance in 
so bili tudi realizirani. Finančna izravnava je zajeta v transfernih prihodkih. 
 

703 Davki na premoženje 52.968 € 

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 25.159 € 

Obrazložitev konta 

Med davke na posebne storitve je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo. 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. 
 

706 Drugi davki 353 € 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 51.996 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 22.383 € 

Obrazložitev konta 

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

- prihodke od obresti od vezanih depozitov nenamenskih sredstev,  

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

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

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

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

- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico.  

711 Takse in pristojbine 2.034 € 

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 762 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške 
in denarnih kaznih v upravnih postopkih ter nadomestil za degradacijo in uzurpacijo 
prostora.  
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714 Drugi nedavčni prihodki 26.818 € 

Obrazložitev konta 

Drugi nedavčni prihodki so prihodki komunalnega prispevka, plačila za najemnino za 
najem grobov, prihodki iz naslova plačil zunanjih občin, katerih otroci obiskujejo Vrtec 
Vitomarci. V teh prihodkih so tudi drugi nedavčni prihodki, prefakturiranje stroška za 
analize vode in vodnega povračila. 
 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 83.158 € 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 83.158 € 

Obrazložitev konta 

Gre za realizacijo prodaje zgradb in prostorov in sicer od stanovanj. Gre za kupnino za 
prodano stanovanje v stanovanjskem bloku na naslovu Vitomarci 42a. V teh prihodkih je 
zajeto tudi vračilo posojila za stanovanje na naslovu Vitomarci 42a. Prav tako delni 
kupnini za prodana stanovanja nad večnamensko dvorano. Razlika kupnin je bila 
realizirana v 2018. 

  

74 TRANSFERNI PRIHODKI 254.203 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 75.589 € 

Obrazložitev konta 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je prejela finančno izravnavo za tekoče leto v 
realiziranem znesku. 

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.  
Kot prejeta sredstva iz državnega proračuna se na konto 740004 knjižijo prejeta sredstva 
za tekočo porabo in sicer refundacija sredstev za zaposlitev preko javnih del. Na tem 
kontu je realiziran še prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave občin v Sp. 
Podravju. 

 

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 178.613 € 

Obrazložitev konta 

V realizaciji so zajeti prihodki s strani evropskih sredstev za Interreg projekte (SI-HR, SI-
HU). 
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C. RAČUN FINANCIRANJA  - 1 2 . 0 5 8  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA  103.668 €  

50 ZADOLŽEVANJE 45.805 € 

500 Domače zadolževanje 45.805 € 

Obrazložitev konta 

V tekočem letu  je bilo realizirano zadolževanje občine za višino povratnih sredstev v 
državnem proračunu. 
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. 
3% povratnih sredstev smo koristili za projekt ureditev komunalne infrastrukture v 
naselju Vitomarci. 

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. 
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II. POSEBNI DEL 

1001002 Nadomestila za občinske volitve 8.178 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 so potekale redne lokalne volitve za člane občinskega sveta in volitve za župana. 
 

Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah, ki obsegajo redne volitve v 
občinski svet ter redne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila v 
skladu z 45.a členom Zakona o lokalnih volitvah. 
 

Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na dan 
glasovanja, imajo za vsak dan glasovanja na volitvah pravico do nadomestila v skladu s Pravilnikom 
izdanim s strani Državne volilne komisije, ki temelji na Zakonu o lokalnih volitvah. 
 

Sredstva so realizirana za nadomestila članom volilnih organov za redne lokalne volitve 2018, materialni 
stroški rednih lokalnih volitev (nakup pisarniškega in inštruktažnega gradiva), stroški posredovanja obvestil 
volivcem in volitev na domu in nadomestil za uporabo prostora.  

 

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

Poraba je realizirana v skladu s planiranimi sredstvi na podlagi prejetih e-računov, zahtevkov ter zakonsko 
določenimi nadomestili za odbore. 

402000 Pisarniški material in storitve 267 € 

402003 Založniške in tiskarske storitve 30 € 

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 219 € 

402206 Poštnina in kurirske storitve 602 € 

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 84 € 

402905 Sejnine udeležencem odborov 6.977 € 

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 

Višina porabljenih sredstev temelji na sklepa o financiranju političnih strank. 
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412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 100 € 

1001007 Delna povrnitev str.volilne kampanje 826 € 

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 

/ 

402099 Drugi splošni material in storitve 826 € 

1001008 Stroški delovanja občinskega sveta 9.909 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so realizirani 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. Realizacija 
izplačil je temeljila na listah prisotnosti v skladu z zgoraj navedenimi predpisi. 

402905 Sejnine udeležencem odborov 9.261 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Znesek sejnin je ocenjen na podlagi realizacije v preteklem letu. Članu občinskega sveta pripada sejnina 
za udeležbo na seji občinskega sveta, kar je določeno z Pravilnikom o plačah, sejninah in drugih prejmkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o 
povračilu stroškov  v Občini Sveti Andraž  v Slovenskih Goricah. 

420202 Nakup računalnikov in programske opreme 648 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Rezervirali smo sredstva za primer okvare računalniške opreme ali nabave programske opreme. 
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1001009 Stroški delovanja odborov in komisij 1.818 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so realizirani stroški za sejnine članov delovnih telesih 
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. Realizacija izplačil je temeljila na listah prisotnosti v skladu z zgoraj 
navedenimi predpisi. 

402905 Sejnine udeležencem odborov 1.818 € 

1001010 Stroški delovanja vaških odborov 1.878 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

Sredstva so se dodeljevala na podlagi vlog, ki so jih oddali posamezni vaški odbori v skladu z: 
- Odlokom o organizaciji in načinu dela vaških odborov; 
- Sklepom o potrditvi članov vaških odborov ustanovljeni vaški odbori; 
- Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.878 € 

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. 

402006 Stroški oglaševalskih storitev 300 € 

1004002 Stroški ob posebnih priložnostih 2.752 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je realizirana za pogostitve ob posebnih priložnostih ali posebnih obiskih 
protokolarnega značaja (pogostitev starejših občanov, pogostitev ob dnevu državnosti...). 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e- računov. 

402009 Izdatki za reprezentanco 410 € 

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 1.295 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 1.047 € 

1004003 Stroški promoviranja občine 3.535 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so realizirani stroški promocije občine. Na tej postavki so tudi stroški razsvetlitve občine v 
času božično - novoletnih praznikov. Postavka zajema promoviranje občine izven Slovenije. Zaradi nižje 
porabe so se z rebalansom sredstva znižala. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e- računov. 

402099 Drugi splošni material in storitve 3.535 € 

1004004 Prireditve ob občinskem prazniku 3.564 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo občinskega praznika, tako za pogostitve kot tudi drugi 
splošni material povezan s tem dogodkom. Z rebalansom so se znižala sredstva za reprezentanco, za 
hrano, storitve menz in restavracij se je bremenil proračun naslednjega leta.  

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov. 

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 2.275 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 1.205 € 

402206 Poštnina in kurirske storitve 84 € 

1004005 Upravljane premoženja 3.718 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so realizirani stroški sodnih postopkov, storitve odvetnikov, notarjev in cenilca. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov. 

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 3.711 € 

402999 Drugi operativni odhodki 7 € 

1004006 Spletna stran občine, mediji -  informiranje javnosti 2.590 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vzdrževanje in posodabljanje spletne strani občine v letu 2017, stroške 
domene in  druge stroške za informiranje javnosti ter novinarske konference. 
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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 

Pogodba o vzdrževanju spletne strani.  

402007 Računalniške storitve 1.765 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Vzdrževanje in administracija spletne strani v skladu s pogodbo. 

402099 Drugi splošni material in storitve 825 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Podaljšanje domene za spletno stran, elektronsko pošto ipd... 

1004011 Stroški reprezentance 560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške reprezentance v proračunskem letu.  

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov. 

402009 Izdatki za reprezentanco 560 € 

1016003 Planski akti in geodetske storitve 3.020 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so bila sredstva porabljena za pripravo sprememb OPN . 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Pogodba za izvedbo sprememb OPN. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.020 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Plačilo računa za izvedene aktivnosti na področju priprave sprememb OPN. 

1018001 Tiskanje občinskih novic 5.439 € 

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. 
 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e- računov. 
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402003 Založniške in tiskarske storitve 3.382 € 

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 450 € 

402009 Izdatki za reprezentanco 178 € 

402206 Poštnina in kurirske storitve 183 € 

402905 Sejnine udeležencem odborov 1.247 € 

2001001 Nadomestila članom nadzornega odbora 4.191 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Na tej postavki so  
sredstva porabljena za sejnine za seje nadzornega odbora in za opravljene nadzore. 

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

Visina porabljenih sredstev je obračunana skaldno z veljavnimi pravilniki. 

402905 Sejnine udeležencem odborov 4.191 € 

3001001 Plače, drugi izdatki in prispevki - župan 39.155 € 

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 

/ 
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400000 Osnovne plače 31.152 € 

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 934 € 

400100 Regres za letni dopust 843 € 

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 704 € 

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 196 € 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.603 € 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.105 € 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 170 € 

401200 Prispevek za zaposlovanje 96 € 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 32 € 

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU 319 € 

3001002 Stroški reprezentance 604 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so realizirani materialni stroški reprezentance županje. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov. 

402009 Izdatki za reprezentanco 604 € 

3001004 Materialni stroški delovanja župan-a/-nje 3.156 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov. 
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401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 237 € 

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 534 € 

402402 Stroški prevoza v državi 1.908 € 

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 74 € 

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 39 € 

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 335 € 

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 30 € 

3001006 Informiranje javnosti 307 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so realizirani stroški v zvezi z raznimi objavami in obvestili županje, ki so 
pomembna za javnost. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov. 

402006 Stroški oglaševalskih storitev 195 € 

402206 Poštnina in kurirske storitve 112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

novičke 

4002001 Plačila stroškov plačilnega prom. in bančnih storitev 64 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške, ki nastajajo v zvezi s poslovanjem, to so 
provizije Uprave za javna plačila, Davčni upravi RS, bančne storitve in podobno 

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

Sredstva porabe temeljijo na prejetih računih. 

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 64 € 

4004005 Vzdrževanje in materialni stroški dvorane 7.295 € 

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.  

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov. 
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402001 Čistilni material in storitve 97 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 1.066 € 

402108 Drobno orodje in naprave 42 € 

402200 Električna energija 4.112 € 

402203 Voda in komunalne storitve 311 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 125 € 

402504 Zavarovalne premije za objekte 946 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 597 € 

4004009 Obdaritev otrok 1.664 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo prireditve ob novoletni obdaritvi otrok s skromnimi darili. Zaradi 
rezervacije sredstev se je planirani nekoliko višji znesek znižal in se je bremenilo naslednje proračunsko 
leto. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.414 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Pogostitev ob Miklavžu, Darila ob Božičku, planiran 2x znesek. Darila novorojencem - lipe. 

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

predstava ob Božičku, planiran 2x znesek. 

4004010 Ureditev stanovanj nad večnamensko dvorano 1.071 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so  tekoči stroški prostorov v mansardi večnamenske dvorane. Dokončani 
sta obe stanovanji. Zajeti so stroški pri ureditvi prodajnih  razmerij. Za leto 2018 še bodo 
ostali stroški za priključitev  enega stanovanja na el. omrežje (izvedlo se bo takrat ko bo 
stanovanje prodano) in poplačilo obveznosti katere bodo zapadle v letu 2018. 

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 porabljenih sredstev temelji na prejetih in plačanih računih. 

420401 Novogradnje 1.071 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na postavki so zajeti stroški dokončanja stanovanj in sicer zaključna dela (elektro, ogrevanje, sliko 
pleskarska, keramičarska, stavbno pohištvo) in izvedba elektro priključkov z potrebnimi plačili soglasij. Na 
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postavki je zajeta priključitev samo enega stanovanje na el. omrežje. Drugo se bo izvedlo ko bomo 
stanovanje prodali. 

4004015 Računalniška obdelava in informatika 10.720 € 

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. 

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

Pogodbe o vzdrževanju programske opreme in pogodba o najemu programske opreme. 

402007 Računalniške storitve 2.959 € 

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 3.867 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Stroški vzdrževanja računovodskega programa in Microsoftove programske opreme. 

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Zajeti stroški vzdrževanja opreme. 

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 803 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Zajeti so stroški zavarovanja računalniške opreme. 

402604 Najem strojne računalniške opreme 1.348 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Konto zajema stroške najema večnamenske multifunkcijske naprave. 

420202 Nakup računalnikov in programske opreme 1.671 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Zajeti so stroški nakupa antivirusne opreme in programa za vodenje pokopališča. 

4006001 Plače, drugi izdatki in prispevki - javni uslužbenci 62.901 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski 
upravi, prispevkov, povračilom stroškov prevoza na delo in iz dela, prehrane, regresa za 
letni dopust ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi 
ZKDPZJU. Nekatere omejitve so se 1.9.2016 sprostile, kar nekoliko zviša sredstva 
namenjene za plače. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja na področju plač. 
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400000 Osnovne plače 44.246 € 

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.036 € 

400100 Regres za letni dopust 2.528 € 

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.722 € 

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 763 € 

400400 Sredstva za nadurno delo 98 € 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.193 € 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.108 € 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 251 € 

401200 Prispevek za zaposlovanje 104 € 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 47 € 

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU 673 € 

402402 Stroški prevoza v državi 2.133 € 

4006004 Materialni stroški delovanja občinske uprave 15.453 € 

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.  

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 
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402000 Pisarniški material in storitve 1.435 € 

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 926 € 

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.545 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 321 € 

402108 Drobno orodje in naprave 84 € 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.707 € 

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 1.526 € 

402206 Poštnina in kurirske storitve 1.994 € 

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 788 € 

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 1.127 € 

4006005 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme 9.044 € 

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. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 
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402001 Čistilni material in storitve 150 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 503 € 

402200 Električna energija 2.368 € 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.819 € 

402203 Voda in komunalne storitve 162 € 

402204 Odvoz smeti 175 € 

40220400 Odvoz smeti - občina 109 € 

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 222 € 

402504 Zavarovalne premije za objekte 605 € 

420202 Nakup računalnikov in programske opreme 532 € 

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 870 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 529 € 

4006006 Delovanje zvez občin 23.949 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so realizirani 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.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izdatki temeljijo na realiziranih zahtevkih prejetih s strani Skupne občinske uprave občin 
v spodnjem podravju. 

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 23.949 € 

4006007 Delovanje ZRS Bistra Ptuj 1.170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih zahtevkov v skladu s pogodbo. 
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413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim 834 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

RRA 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 336 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

RRA 

4006009 Združenje lokalnih skupnosti 172 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tukaj je zajeta članarina Skupnosti občin Slovenije, kjer je občina članica.  

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih zahtevkov. 

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 172 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

SOS 

4006010 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.652 € 

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

Poraba sredstev temelji na prejetih in plačanih računih. 

402923 Druge članarine 1.652 € 

4006012 Regionalna destinacijska organizacija (RDO) 121 € 

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. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih zahtevkov. 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim 89 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

RDO 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 32 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

RDO 
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4006014 Priprava regionalnih in drugih programov in projektov 4.006 € 

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 izdelava 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.  
 

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 

Pogodbe z izvajalci. 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.006 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Zajeti so stroški izdelave projektne dokumentacije za regionalno cesto z korožiščem pod POŠ Vitomarci, 
priprava dokumentacije za Interreg projekte. 

4007001 Sredstva za dejavnost PGD 31.718 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje stroške za funkcionalne izdatke gasilskega društva v 
sklopu izvajanja protipožarne varnosti in materialne stroške.  
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 

Višina porabljenih  sredstev temelji na izvedenih nakazilih  na podlagi sklenjene 
pogodbe med Občini in gasilskim društvom Vitomarci. 

413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 6.718 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Zajeti so stroški za delovanje PGD Vitomarci 

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Nakazilo sredstev za nakup novega gasilskega vozila. 

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

Višina porabljenih sredstev temelji na podpisani pogodbi med Občino in Gasilsko zvezo. 

413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 1.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Stroški delovanja gasilske zveze po pogodbi. 

4011003 Izobraževanje na temo kmetijstva 1.460 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zajeta sredstva za izobraževanja na temo kmetijstva za širše skupine občanov 
(izobraževanja, ogledi dobrih praks,..).  

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

402099 Drugi splošni material in storitve 1.460 € 

4011005 Skrb za zapuščene in zavržene živali 474 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skrb za zapuščene živali. 

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

Poraba temelji na prejetih in plačanih računih. 

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 439 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Oskrbni dan 

402999 Drugi operativni odhodki 35 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

ostali stroški 

4013016 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 48.462 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. 

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

Poraba temelji na prejetih in plačanih računih za namene investicijskega vzdrževanja. 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 47.882 € 

420801 Investicijski nadzor 580 € 

4013028 Rekonstrukcija javne razsvetljave v naselju Vitomarci- center 14.407 € 

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 naseljaVitomarci -center ob lokalni cesti od 
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križišča pri večnamenski dvorani do občinske stavbe. v ta namen je bila v letu 2017 
izdelana projektna in investicijska dokumentacija. 

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 

Porabljena višina sredstev temelji na  prejetih računih za izvedbo investicije.. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 14.407 € 

4013029 Izgradnja pločnika v naselju Vitomarci - center 6.114 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zajeti stroški izgradnje pločnika od križišča pri 
večnamenski dvorani do bar ROLA in projektna dokumentacija od večnamenske 
dvorane do občinske zgradbe. 
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 

Poraba temelji na prejetih in plačanih računih. 

420401 Novogradnje 6.114 € 

4013031 Rekonstrukcija Drbetinci LCc203371,JP561151 in 561281 19.793 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se stredstva porabljajo za rekonstrukcijo ceste skozi naselje Drbetinci. 

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 

Poraba sredstev temelji na prejetih in plačanih računih. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 19.793 € 

4014003 Hrgova domačija 1.961 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za popolno ureditev Hrgove domačije smo pridobili EU sredstva iz Programa sodelovanja Slovenija - 
Hrvaška za Interreg projekt "DETOX". 
Iz postavke so se v letu 2018 financirale tekoče obveznosti za delovanje Hrgove domačije: komunalne 
zadeve, elektrika, zavarovanje. 

 

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

Poraba sredstev temelji na dejanski porabi izdanih e-računih. 
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402099 Drugi splošni material in storitve 1.341 € 

402200 Električna energija 397 € 

402203 Voda in komunalne storitve 53 € 

402504 Zavarovalne premije za objekte 170 € 

4014004 Interreg Slovenija - Hrvaška "DETOX" 51.619 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu projekta DETOX so se iz postavke financirale zaključne aktivnosti projekta:  
- izvedba EtnoTour delavnic,  

- organizacija in izvedba partnerskih izmenjav,  

- organizacija in izvedba dneva odprtih vrat pri Hrgovi domačiji, 
- objava časopisnih članov in oddaj 
- potni stroški službenih poti za projekt DETOX ipd. 
Projekt se je konec novembra 2018 zaključil. 
 

 

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 porabe sredstev projekta "DETOX" temelji izdanih e-računih. 
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400000 Osnovne plače 4.504 € 

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 77 € 

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 323 € 

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 123 € 

400400 Sredstva za nadurno delo 38 € 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 409 € 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 303 € 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 24 € 

401200 Prispevek za zaposlovanje 14 € 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 5 € 

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU 103 € 

402003 Založniške in tiskarske storitve 2.989 € 

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 17.780 € 

402006 Stroški oglaševalskih storitev 500 € 

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne 

storitve 2.000 € 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 580 € 

402402 Stroški prevoza v državi 1.259 € 

402999 Drugi operativni odhodki 15.136 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Drugi operativni odhodki zajemajo stroške osebja in zunanjih izvajalcev vsebin, stroški službenih poti, 
administrativne stroške, stroške povezane z izvedbo aktivnosti, tiskovine, stroški pogostitev partnerjev idr. 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 5.451 € 

4014005 Interreg Slovenija - Madžarska "ESCAPE" 124.138 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu projekta ESCAPE so se finančna sredstva porabila za izvedbo aktivnosti projekta: 
- obnova Antonekove in Pavličeve kapelice, 
- ureditev poti pod cerkvijo, 

- organizacija in izvedba 8 ESCAPE delavnic "Pobeg v šolo skozi čas", 
- organizacija in izvedba tridnevnega mednarodnega dogodka ESCAPE v Müže - srečanje zdomcev in 
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izseljencev, 

- priprava promocijskega materiala projekta ipd. 

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 

Poraba sredstev projekta "ESCAPE" temelji na izdanih e-računih. 
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400000 Osnovne plače 7.520 € 

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 131 € 

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 539 € 

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 206 € 

400400 Sredstva za nadurno delo 38 € 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 681 € 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 504 € 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 41 € 

401200 Prispevek za zaposlovanje 23 € 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 8 € 

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU 188 € 

402003 Založniške in tiskarske storitve 6.230 € 

402006 Stroški oglaševalskih storitev 5.058 € 

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 266 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 3.000 € 

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne 

storitve 1.135 € 

402402 Stroški prevoza v državi 2.885 € 

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 11.197 € 

402999 Drugi operativni odhodki 19.768 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V okviru proračunske vrstice se bo sofinanciralo stroške turističnega produkta, izvedbe vsebin, 
promocijskega materiala, koordinatorja, stroški osebja in administrativne stroške ipd. 

420204 Nakup drugega pohištva 2.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Iz te proračunske vrstice nameravamo pokrivati stroške turističnega produkta, ki se bo razvijal v okviru 
Interreg Slovenija-Madžarska "ESCAPE", nakup in najem opreme za izvedbo vsebin projekta. 
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420299 Nakup druge opreme in napeljav 11.759 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 50.811 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Iz te proračunske vrstice se bodo pokrivali stroški investicije na območju Občine Sv. Andraž v Slov. 
goricah. Obnova Antonekove in Pavličeve kapelice, obnova kužnega znamenja na Selah ter ureditev 
krožne poti z asfaltiranjem in razsvetlitvijo poti. 

4014008 Delovanje TIC 2.988 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je iz postavke pokrivala finančna sredstva turistično informacijskega centra Vitomarci, ki je bil 
vzpostavljen v sklopu projekta DETOX ter tekoče stroške najema prostora. 
 

 

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

Stroški delovanja TIC-a temeljijo na izstavljenih e-računih in na podlagi pogodbe. 

402099 Drugi splošni material in storitve 488 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na tej postavki so sredstva namenjena za plačilo stroškov za delovanje TIc (ogrevanje, elektrika, Telefon, 
voda,..) 

 

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so namenjena za vložek za delovanje TIC 

4015007 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 2.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

  

Na podlagi sprejetega pravilnika  občina vsako leto  sofinancira izgradnjo  malih 
komunalnih individualne čistilnih naprav.  
 

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

Višina porabljenih sredstev  je določena na podlagi izvedenih plačil za sofinanciranja 
izgradnje malih čistilnih naprav. 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.400 € 

4015009 Izgradnja kanalizacije v naselju Drbetinci 1.535 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne 
dokumentacije kanalizacije od kmečkega turizma pri kapeli  do križišča z lokalno cesto v 
dolžini cca 1400 m in navezavo pri občini. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB182-18-0002 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Porabljena  višina  sredstev temelji na prejetih in plačanih računih. 

420401 Novogradnje 1.535 € 

4015010 Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci- center 25.346 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne, 
investicijske dokumentacije in izvedbe. 

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 

Porabljena višina   sredstev temelji na prejetih in plačanih računih. 

420401 Novogradnje 23.956 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.389 € 

4016005 Storitve za nadomestilo stavbnih zemljišč 1.006 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva porabljena za izvedbo odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
(NUSZ). 

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

Višina porabljenih sredstev temelji na prejetih računih.. 

402007 Računalniške storitve 1.006 € 

4016017 Vodovod Drbetinci - navezava na nov vodovodni cevovod 95.241 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za  za izvedbo prevezav obstoječih uporabnikov na novi 
vodovodni cevovod. 

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 porabljenih sredstev temelji na prejetih in plačanih računih. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 93.634 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.606 € 

4016019 Vodovod Vitomarci center- navezava na nov vodovodni cevovod32.676 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške izvedbe investicije. 
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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 potrebnih sredstev za izvedbo temelji na prejetih računih. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 6.811 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.865 € 

4016021 Novoletna okrasitev 293 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za menjavo dotrajane novoletne okrasitve ter nakup dodatne okrasitve na novih 
mestih, ki so bila urejena z novimi investicijami. 

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

Poraba sredstev temelji na podlagi izdanih e-računov. 

402099 Drugi splošni material in storitve 293 € 

4016022 Zamenjava cevovoda na delu odseka JP561-261 Polena-Lovski dom
 33.377 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so porabljena za izvedbo investicije in nadzora. 

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

Poraba sredstev temelji na prejetih in plačanih računih. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 32.891 € 

420801 Investicijski nadzor 486 € 

4017001 Financiranje mrliško ogledne službe 1.275 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunski postavki so zajeti odhodki, ki jih je občina dolžna zagotavljati za delovanje mrliško ogledne 
službe. Sredstva, ki so bila porabljena za opravljanje teh storitev se zagotavljajo po principu stalnega 
bivališča. Pri rebalansu se zmanjšal znesek na prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.011 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Zdravstveni dom Ptuj 

413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 265 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

drugi izvajalci 



 

 35 

4017006 Zdravstveno zavarov. oseb iz 15. čl. Zakona o zdravstvenem vars.10.606 € 

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. Sredstva so se z rebalansom znižala glede na preteklo realizacijo. 

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

Realizacija na podlagi plačanih računov oz. zahtevkov. 

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo 
občine 10.606 € 

4018002 Kulturne dejavnosti 1.579 € 

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. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

402099 Drugi splošni material in storitve 183 € 

413200 Tekoči transferi v javne sklade 406 € 

420501 Obnove 990 € 

4018004 Sofinanciranje delovanja knjižnice 15.098 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za nakup knjižnega 
gradiva in delovanje bibliobusa ter sredstva za plače zaposlenih. Proračunska postavka se je povišala 
glede na pretekla leta zaradi opozorila Ministrstva glede obveze po zagotavljanju sredstev v skladu z 
zakonom. Njena višina je sedaj skladna z zakonom. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim 7.415 € 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.969 € 

420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 2.714 € 

4018009 Sofinanciranje kulturnih dejavnosti - razpis 2.999 € 

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. 

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

Zahtevki so bili pripravljeni in poravnani v skladu z javnim razpisom. 
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412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.999 € 

4018010 Sofinanciranje ostalih dejavnosti - razpis 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje ostalih dejavnosti občinskih društev. Navedeni 
programi se financirajo na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci na podlagi razpisa v skladu s Pravilnikom 
o vrednotenju programov organizacij in društev v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

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

Zahtevki so bili pripravljeni in poravnani v skladu z javnim razpisom. 

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

ostala nešportna društva 

4018011 Sofinanciranje športnih dejavnosti - razpis 3.997 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje športnih dejavnosti občinskih društev. Navedeni 
programi se financirajo na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci na podlagi razpisa v skladu s Pravilnikom 
o sofinanciranju izvajalcev programov letnega programa športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

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

Zahtevki so bili pripravljeni in poravnani v skladu z javnim razpisom. 

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.997 € 

4018012 Posebni projekti društev - razpis 2.915 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju posebnih projektov društev, ki se 
razdelijo na podlagi občinskega javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za javne 
prireditev in akcije, ki pospešujejo razvoj in promocijo v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

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

Zahtevki so bili pripravljeni in poravnani v skladu z javnim razpisom. 

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.915 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

prireditve 

4019001 Sofinanciranje cene za oskrbo otrok v vrtcu Sv. Andraž 150.564 € 

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. Pri rebalansu se je zvišal znesek zaradi 
povišanja ekonomske cene in povečanja števila oddelkov.  

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 
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411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 100.404 € 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.391 € 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim 48.769 € 

4019002 Sofinanciranje cene za oskrbo otrok v vrtcih izven občine 24.424 € 

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. V 
rebalansu se je predvidelo znižanje sredstev zaradi vključitve otrok v vrtec Vitomarci. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 15.145 € 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 350 € 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.929 € 

4019003 Mat.str.in vzdrževanje opreme v vrtcu Sveti Andraž 9.410 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za materialne stroške v vrtcu Vitomarci. Največjo porabo predstavlja 
strošek ogrevanja.  

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 500 € 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 8.200 € 

402504 Zavarovalne premije za objekte 710 € 

4019004 Regresiranje šolskih prevozov 25.683 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva  za prevoze osnovnošolskih otrok, ki jih mora zagotoviti v skladu 
z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

411900 Regresiranje prevozov v šolo 25.683 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

šolski prevozi po pogodbi in aneksu 
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4019006 Nadstandard  - osnovna šola Vitomarci 3.975 € 

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. Pojavlja 
se potreba po ločenem poučevanju v kombiniranih oddelkih, saj država zagotavlja manj finančnih sredstev 
za ločeno poučevanje. Zato je občina planirala sredstva za ločeno poučevanje v kombiniranih oddelkih.  

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

Realizacija na podlagi sklepa občinskega sveta in na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim 3.975 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

dodatna učiteljica - ločeno poučevanje 

4019007 Sofinanciranje glasbene šole 1.019 € 

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. Šlo je za sofinanciranje 
Glasbene šole Karola Pahorja Ptuj, Zasebne Glasbene šola v samostanu Svetega Petra in Pavla Ptuj. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov v skladu s pogodbo. 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.019 € 

4019008 Materialni stroški za osnovno šolo Vitomarci 37.828 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje materialnih stroškov kot so: električna energija, stroški 
ogrevanja, voda, odvoz odpadkov, zavarovanje šolske zgradbe in drugih materialnih stroškov. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

402099 Drugi splošni material in storitve 661 € 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 19.412 € 

402504 Zavarovalne premije za objekte 2.408 € 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 13.320 € 

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.028 € 

4019012 Investicija in investicijsko vzdrževanje osnovne šole Vitomarci 1.387 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za izvedbo vzdrževalnih del  v POŠ Vitomarci. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba  temelji na prejetih in plačanih računih. 



 

 39 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 165 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 713 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 510 € 

4019015 Regresiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami 5.865 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja stroške prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki jih je občina dolžna zagotavljati po 
principu stalnega prebivališča.  

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

Realizacija na podlagi plačanih računov oz. zahtevkov v skladu z izdanimi odločbami. 

411900 Regresiranje prevozov v šolo 5.865 € 

4019018 Materialni stroški OŠ Cerkvenjak (predmetna stopnja) 2.296 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema materialne stroške, ki nastanejo zaradi večjega števila učencev, ki obiskujejo 
zadnjo triado osnovne šole v Cerkvenjaku. Stroški se delijo in planirajo po vnaprej izračunanih sodilih. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.296 € 

4019020 Finančne spodbude za študente 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za finančne spodbude na podlagi Pravilnika o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom in 
študentom občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Zaradi nižje porabe so se z rebalansom sredstva 
znižala. 

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

Poraba se planira na podlagi realizacije predhodnega proračunskega obdobja. 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 750 € 

4019021 Sofinanciranje izgradnje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj 6.423 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s pogodbo in sklepom Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah se je izvedlo 
sofinanciranje izgradnje OŠ Ljudevita Pivka v letih 2016, 2017 in 2018. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov v skladu s podpisano pogodbo. 

432000 Investicijski transferi občinam 6.423 € 

4020001 Pomoč staršem ob rojstvu otroka 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pomoč staršem ob rojstvu otroka.  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Realizacija na podlagi plačanih računov oz. zahtevkov v skladu z izdanimi odločbami. 

411103 Darilo ob rojstvu otroka 3.000 € 

4020003 Drugi družinski prejemki 1.219 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na navedeni proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje pomoči socialno šibkim kategorijam 
občanov. Izplačani so bili tudi 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 Spodnje Podravje. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov v skladu s pogodbo. 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 15 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

laična pomoč družini, sofinanciranje letovanja (predvidoma ZPM in RK) 

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.204 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Rdeči križ, varuh bolnikovih pravic 

4020010 Sofinanciranje CSD - varna hiša 470 € 

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 Spodnje Podravje, ki izvaja to dejavnost. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 470 € 

4020012 Stroški storitev v zavodih za odrasle 39.986 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za regresiranje bivanja občanov s stalnim prebivališčem v naši občini in 
stanujejo v posebnih zavodih. Z rebalansom so se znižala sredstva zaradi nižje realizacije v tekočem letu. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 39.986 € 

4020013 Socialno varstvo starejših 2.813 € 

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. Z rebalansom so se znižala sredstva zaradi nižje 
realizacije v tekočem letu. 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 
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411909 Regresiranje oskrbe v domovih 2.813 € 

4020014 Sofinanciranje programa za odvisnike od nedovoljenih drog 230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Društva ARS VITAE, društvo za pomoč odvisnim od nedovoljenih drog se imenuje MOSTOVI, 
katerega podpira tudi naša občina in s tem pomaga odvisnikom od droge in njihovim svojcem.  

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov v skladu s pogodbo. 

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 230 € 

4020015 Subvencioniranje najemnin 342 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi odločb Centra za socialno delo Spodnje Podravje je občina dolžna plačevati - subvencionirati 
najemnino za stanovanje občanom, ki imajo stalno prebivališče v tej občini. V skladu z Zakonom o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih.  

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

Realizacija na podlagi plačanih računov oz. zahtevkov v skladu z odločbo CSD. 

411920 Subvencioniranje stanarin 342 € 

4022001 Odplačilo dolgoročnega kredita - Vodovod 2005 4.589 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice, ki 
zapadejo v plačilo v tekočem letu 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.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba sredstev na proračunski postavki temelji na podpisani kreditni pogodbi in 
amortizacijskem načrtu. 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 58 € 

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 4.531 € 

4022002 Odplačilo dolgoročnih kreditov za - OŠ 18.847 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice, ki 
zapadejo v plačilo v tekočem letu za najeta dolgoročna kredita v letu 2005 in 2006 za 
izgradnjo nove šole in vrtca. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti in glavnice za 
najeta dolgoročna kredita za izgradnjo nove šole v letu 2005 in 2006. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba sredstev na proračunski postavki temelji na podpisani kreditni pogodbi in 
amortizacijskem načrtu. 

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 85 € 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.464 € 

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 17.298 € 

4022004 Odplačilo dolg. kredita - večnamenska dvorana 32.866 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so porabljena sredstva za pokrivanje stroškov obresti in 
glavnice, za katere je bilo izvedeno v plačilo v tekočem letu. Kredit je bil najet za obnovo 
večnamenske dvorane v Vitomarcih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Sredstva so namenjena za plačilo ocenjenih obresti in glavnice dolgoročnega kredita za 
obnovo večnamenske dvorane v Vitomarcih. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba sredstev na proračunski postavki temelji na podpisani kreditni pogodbi in 
amortizacijskem načrtu. 

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 141 € 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.503 € 

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 31.222 € 

4022007 Odplačilo Povratnih sredstev - 23. člen 4.812 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za investicije v preteklih letih. 

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

Poraba temelji na podpisanih pogodbah in plačanih glavnicah zapadlih v tekočem letu. 

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 4.812 € 

4023002 Zaščita pred naravnimi nesrečami 1.007 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zaščito pred naravnimi nesrečami, za storitve Letalskega centra Maribor, ki 
izvaja obrambo pred točo.  

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov v skladu s pogodbo. 
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402103 Kmetijski vložki 1.007 € 

4023003 Proračunska rezerva 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za izločitev sredstev v rezervo občine. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so skladno z zakonom in sprejetim proračunom prenešena v rezervo. 

409100 Proračunska rezerva 500 € 

5002001 Nadomestila za pobiranje občinskih dajatev 1.472 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov pobiranja okoljske dajatve. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.472 € 

5006001 Stroški dela za režijski obrat 14.075 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za plače zaposlenih v deležu, ki odpade na delovanje 
režijskega obrata. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so porabljena na podlagi kadrovskega načrta in zakonskih zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati zaposlene osebe. 
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400000 Osnovne plače 9.926 € 

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 149 € 

400100 Regres za letni dopust 1.050 € 

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 865 € 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 987 € 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 711 € 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 56 € 

401200 Prispevek za zaposlovanje 2 € 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 10 € 

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU 319 € 

5006002 Materialni stroški za delo režijskega obrata 811 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so porabljena za materialne stroške delovanja režijskega 
obrata kot so pisarniški material (pošiljanje posebnih položnic), drugi splošni material in 
stroške prevoza, ki so nastali ob delovanju režijskega obrata - vzdrževanju javnih 
površin, občinskih javnih cest, upravljanja s pokopališčem ter na področju oskrbe s pitno 
vodo in odvajanju, čiščenju odpadnih voda. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi prejetih računov. 

402099 Drugi splošni material in storitve 811 € 

5006003 Vzdrževanje opreme in zgradb režijskega obrata 1.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljanje za tekoče in  vzdrževanje opreme, 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.  Na tej 
postavki so zajeti tudi stroški nabave kontejnerja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški temeljijo na prejetih računih. 
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402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 178 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.451 € 

5006004 Vzdrževanje službenega vozila - kombi 2.446 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so sredstva porabljena za  stroške vzdrževanja službenega vozila, stroške 
registracije, zavarovanja vozila, goriva, maziva in drugi potrošni material.. 
 

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

 Višina stroškov je določena na podlagi prejetih računov. 

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.431 € 

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300 € 

402304 Pristojbine za registracijo vozil 164 € 

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 552 € 

5010001 Stroški dela programov javnih del 13.043 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške dela programov javnih del, ki se izvajajo v okviru režijskega 
obrata. Občina se je tudi v letu 2016 prijavila za nadaljevanje izvajanja javnih del iz leta 
2016 v leto 2017. V ta namen je izvedena 1 zaposlitev na delovnem mestu Urejanje in 
vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest in v začetku leta 1 zaposlitev v program za 
občane. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov v skladu z pogodbami. 
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400000 Osnovne plače 9.045 € 

400100 Regres za letni dopust 1.050 € 

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 858 € 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.154 € 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 781 € 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 56 € 

401200 Prispevek za zaposlovanje 6 € 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 10 € 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 83 € 

5013001 Vzdrževanje lokalnih cest 19.958 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva o porabljena za vzdrževanje občinskih lokalnih cest košnja trave, vzdrževanje 
bankin, krpanja udarnih jam,..) 

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

Višina stroškov temelji na prejetih računih  vzdrževalnih del. 

402099 Drugi splošni material in storitve 1.128 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 18.583 € 

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 247 € 

5013002 Vzdrževanje javnih poti 19.382 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za vzdrževanje javnih poti (košnja trave, čiščenje jarkov, 
vzdrževanje bankin, .....) 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina stroškov temelji na višini prejetih računov vzdrževalnih del v tekočem letu. 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 18.851 € 

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 531 € 

5013003 Vzdrževanje prometne signalizacije in avt.postaj 1.282 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so porabljena sredstva za vzdrževanje prometne 
signalizacije za lokalne ceste in javne poti (prometni zanki, ogledala in drugo). 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina porabljenih sredstev temelji na prejetih računih . 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 201 € 

402504 Zavarovalne premije za objekte 1.081 € 

5013004 Vzdrževanje javne razsvetljave 5.703 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške za plačilo električne energije javne razsvetljave 
in vzdrževanje le-te, najemnine drogov in stroške vzdrževanja.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Porabljena višina sredstev za tekoče vzdrževanje, stroške električne energije, 
najemnine in zavarovanje temelji na podlagi prejetih računov. 

402200 Električna energija 3.773 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.816 € 

402504 Zavarovalne premije za objekte 113 € 

5013006 Zimsko vzdrž. obč. cest 31.790 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za zimsko vzdrževanje cest, katero zajema pluženje  in 
posipanje, ter čiščenje javnih parkirišč in delno pripravo deponije. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina  sredstev temelji na podlagi prejetih računov. 

402099 Drugi splošni material in storitve 10.256 € 

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 227 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.949 € 

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 359 € 

5013008 Vzdrževanje nekategoriziranih cest 8.739 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so porabljena sredstva za  vzdrževanje nekategoriziranih cest v lasti 
Občine. Prav tako je na tej postavki zajeto sofinanciranje modernizacije ceste do hiše 
Novinci 5. 

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

Višina porabljenih sredstev je določena na podlagi prejetih računov. 
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.739 € 

5013009 Vzdrževanje parkirišč 35 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za vzdrževanje javnih parkirišč (krpanje, talne označbe, 
prometna signalizacija, nabavo goriva) 

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

Višina porabljenih sredstev temelji na prejetih računih. 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 35 € 

5014001 Vzdrževanje simbolov občine 502 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se je izvedla menjava dotrajanih zastav pri Podružnični osnovni šoli Vitomarci ter nakup 
novih zastav za dodatna mesta, ki so bila urejena z novimi investicijami. 

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

Poraba sredstev temelji na podlagi izdanih e-računov. 

402099 Drugi splošni material in storitve 502 € 

5015001 Sanacija odpadkov 582 € 

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. 

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

Realizirani so bili stroški izvedbe čistilne akcije. 

402009 Izdatki za reprezentanco 234 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

nabava pijače in hrane za udeležence 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 89 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

nabava materiala za čistilno akcijo  

402204 Odvoz smeti 259 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

vse aktivnosti povezane z odvozom smeti v čistilni akciji (dostava konteinerja, odvoz, obdelava odpadkov) 

5015003 Stroški čistilne naprave 4.673 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške električne energije za delovanje čistilne naprave in tekočega 
vzdrževanja, odvoza blata izvedba in izvedba potrebnih analiz. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški temeljijo na podlagi prejetih računov. 
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402199 Drugi posebni materiali in storitve 890 € 

402200 Električna energija 1.835 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.641 € 

402504 Zavarovalne premije za objekte 306 € 

5015004 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 675 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so se sredstva porabila za električno energijo prečrpališča 
in tekoče vzdrževanje, ter  vzdrževanje  na kanalizacijskem omrežju v Vitomarcih. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina predvidenih stroškov temelji na  stroških predhodnih let. 

402200 Električna energija 675 € 

5016002 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 16.135 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške vzdrževanja vodovodnega omrežja v občini. Gre za tekoče kot 
tudi investicijsko vzdrževanje. Sredstva so se porabila za investicijska vlaganja katera je 
izvajal izvajalec javne službe. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina porabljenih sredstev temelji na prejetih računih. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.460 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 14.675 € 

5016004 Pokopališče in mrliška vežica 3.907 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki gre za realizacijo plačil za stroške električne energije, čistilnega materiala in drugega 
splošnega materiala potrebnega za nemoteno uporabo mrliške vežice in urejenost pokopališča. Prav tako 
se je v okviru te postavke nabavljalo potrebni stroji in orodje za izvajanje vzdrževanja pokopališča z vežico. 
 

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov. 

402000 Pisarniški material in storitve 188 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

drobni pisarniški material, znižan znesek glede na porabo 2016 

402001 Čistilni material in storitve 350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

čistila, toaletni papir, papirnate brisačke 
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402007 Računalniške storitve 887 € 

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 366 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 558 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

ureditev parkirišča za pokopališče in material za popravila v vežici, nabava vreč za sveče 

402108 Drobno orodje in naprave 42 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

nabava drobnega orodja in naprav 

402200 Električna energija 312 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

električna energija - porabljena v vežici in na pokopališču 

402203 Voda in komunalne storitve 51 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

voda in komunalne storitve brez odvoza smeti (sveč) 

402204 Odvoz smeti 305 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

odvoz sveč - veliki keson mešani odpadki je cca 1300,00 Eur. 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 655 € 

402504 Zavarovalne premije za objekte 50 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

zavarovanje za objekte 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 144 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

druga oprema 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

OB182-08-0013 Nakup opreme za delovanje občinske uprave in sveta 
obdobje 2015-2018 4.601 € 

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. 

Projekt je zaključen. Izvedena je bila nabava enega računalnika, programske opreme za vodenje 
pokopališča, antivirusna programska oprema. 

1001008 Stroški delovanja občinskega sveta 648 € 

420202 Nakup računalnikov in programske opreme 648 € 

3001004 Materialni stroški delovanja župan-a/-nje 30 € 

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 30 € 

4004015 Računalniška obdelava in informatika 2.317 € 

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 647 € 

420202 Nakup računalnikov in programske opreme 1.671 € 

4006005 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme 1.605 € 

420202 Nakup računalnikov in programske opreme 532 € 

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 870 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 204 € 

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 s tem 
zagotovljeno kvalitetno požarno varnost. 
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Stanje projekta 

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

V letih 2017, 2018 in 2019 se bo izvedlo večje vlaganje v nabavo gasilske opreme, ker se planira nabava 
nove avto cisterne. 

V letu 2018 je bilo nakazanih na posebni račun PGD Vitomarci za nabavo gasilskega vozila 25.000,00 €. 

4007001 Sredstva za dejavnost PGD 25.000 € 

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 25.000 € 

OB182-12-0002 Ureditev stanovanj nad večnamensko dvorano 1.071 € 

Namen in cilj 

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

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

- izvedba fino montaže strojnih instalacij (ogrevanje, vodovod) 

- izvedba fino montaže elektro instalacij 

- izvedba slikopleskarskih del; 

- izvedba montaže notranjega stavbnega pohištva (vrat, prehodov); 

 

Cilj projekta je bil izveden, saj so stanovanja bila prodana.  

Stanje projekta 

V letu 2017 so se izvedla vsa potrebna dela in stanovanja uredila. Del plačil za 
izvedena dela je bil izveden v letu 2018.Ker je bilo prodano v letu 2017 samo eno 
stanovanje še ni bil za neprodano stanovanje je bila izvedena priključitev na omrežje  v 
letu 2018 ko je bilo stanovanje prodano. 

4004010 Ureditev stanovanj nad večnamensko dvorano 1.071 € 

420401 Novogradnje 1.071 € 

OB182-15-0009 Sofinanciranje izgradnje OŠ Ljudevita Pivka 6.423 € 

Namen in cilj 

Namen sofinanciranja projekta OŠ Ljudevita Pivka na Ptuju je, da so se uredili primerni 
pogoji za učenje učencem kateri obiskujejo Osnovno šolo Ljudevita Pivka. 
 

Cilj projekta je omogočiti otrokom z posebnimi potrebami kakovostne pogoje za 
izvajanje šolske dejavnosti. 

Stanje projekta 

Projekt je  izveden in je bil predan v uporabo. Projekt je potrebno še finančno popolačati 
skladno s podpisano pogodbo. 
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4019021 Sofinanciranje izgradnje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj 6.423 € 

432000 Investicijski transferi občinam 6.423 € 

OB182-15-0011 Priprava regionalnih in drugih programov in 

projektne dokumentacije 4.006 € 

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 izvedbe 

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo državne ceste z krožiščem je izdelana in je v fazi recenzije. 
Tudi druga dokumentacija je izdelana. 

Skladno z pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo državne ceste z krožiščem se bo 
20 % zneska plačalo po opravljeni recenziji v letu 2019. 

4006014 Priprava regionalnih in drugih programov in projektov 4.006 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.006 € 

OB182-16-0001 Interreg- ESCAPE (SI- HU) 114.230 € 

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 se izvaja. Projekt se je pričel izvajati 15. aprila 2017 in bo trajal do 14. aprila 2019 z 
možnostjo podaljšanja dva meseca. 
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4014005 Interreg Slovenija - Madžarska "ESCAPE" 114.230 € 

402003 Založniške in tiskarske storitve 6.230 € 

402006 Stroški oglaševalskih storitev 5.058 € 

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 266 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 3.000 € 

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne 

storitve 1.135 € 

402402 Stroški prevoza v državi 2.700 € 

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 11.354 € 

402999 Drugi operativni odhodki 19.768 € 

420204 Nakup drugega pohištva 2.150 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 11.759 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 50.811 € 

OB182-16-0003 Interreg DETOX (SI-HR) 45.612 € 

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 ohranjanje etnološke dediščine podeželjskega območja ter vključitev v 
turistični produkt "EtnoTour" - ki je razvit v sklopu projekta, posledično promocija turistom in obiskovalcem. 
 

Stanje projekta 

Interreg projekt Slovenija-Hrvaška "DETOX"  je zaključen. Po enomesečnem 
podaljšanju se je projekt zaključil konec novembra 2018. 
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4014004 Interreg Slovenija - Hrvaška "DETOX" 45.612 € 

402003 Založniške in tiskarske storitve 2.989 € 

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 17.780 € 

402006 Stroški oglaševalskih storitev 500 € 

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne 

storitve 2.000 € 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 580 € 

402402 Stroški prevoza v državi 1.168 € 

402999 Drugi operativni odhodki 15.144 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 5.451 € 

OB182-16-0004 Ureditev  infrastrukture v naselju Drbetinci 116.568 € 

Namen in cilj 

Namen projekta "Ureditev  infrastrukture v delu naselja Drbetinci" je : 

- Prevezava obstoječih uporabnikov na novo zgrajen vodovodni cevovod; 

- položitvi kablov za javno razsvetljavo in postavitev jeklenih kandelabrov z varčnimi LED lučmi; 

- urediti odvodnjavanje; 

- razširiti cesto iz 3m  na 3,5m+2x0,5m ; 

- pripraviti traso za izgradnjo pločnika; 

- izgradnja dveh avtobusnih postajališč; 

- sanirati uničene dele spodnjega ustroja; 

- ojačati zgornji ustroj  z dodatnim navozom in utrditvijo ; 

- izvesti novo asfaltno plast v debelini 6cm. 

 

Cilj projekta je: 

- omogočiti občanom kvalitetno oskrbo z pitno vodo; 

- zagotoviti pešcem 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 izvedbe.  

Za projekt je izdelan dokument identifikacije 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 je izdelala  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 25 komadov). V letu 2018 in 2019 se bo projekt fizično izvajal. 
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4013031 Rekonstrukcija Drbetinci LCc203371,JP561151 in 561281 19.793 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 19.793 € 

4015009 Izgradnja kanalizacije v naselju Drbetinci 1.535 € 

420401 Novogradnje 1.535 € 

4016017 Vodovod Drbetinci - navezava na nov vodovodni cevovod 95.241 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 93.634 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.606 € 

OB182-17-0004 Ureditev infrastrukture v naselju Vitomarci-center
 78.542 € 

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 vodovodni cevovod; 

- zgraditi kanalizacijsko omrežje z možnostjo priključitve uporabnikov ob trasi; 

- zgraditi pločnik z robnikom širine 1,5m ozirom v izjemnih primerih izvesti zožitve; 

- rekonstruirati javno razsvetljavo - postavitev jeklenih kandelabrov z varčno LED razsvetljavo in 
položenim kablom v zemljo; 

- urediti cesto. 

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 posebej  
šolarjem zagotoviti varno pot. Z ureditvijo javne razsvetljave bomo primerno uredili varno hojo pešcem v 
temi, povečala se bo varnost premoženja.  Z rekonstrukcijo vozišča pa se bo uredilo odvodnjavanje 
cestišča, varnost udeležencev (posebej motoristov in kolesarjev), hkrati pa se bodo zmanjšali stroški 
vzdrževanja. 
 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. 

 Izdelana je projektna dokumentacija za kanalizacijo. Izbran je izvajalec del kateri je po pogodbi dela 
končal v letu 2018. 
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4013028 Rekonstrukcija javne razsvetljave v naselju Vitomarci- center 14.407 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 14.407 € 

4013029 Izgradnja pločnika v naselju Vitomarci - center 6.114 € 

420401 Novogradnje 6.114 € 

4015010 Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci- center 25.346 € 

420401 Novogradnje 23.956 € 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.389 € 

4016019 Vodovod Vitomarci center- navezava na nov vodovodni cevovod32.676 € 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 6.811 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.865 € 

OB182-18-0004 Preplastitve in rekonstrukcije  javnih poti 48.462 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je rekonstruirate dele odsekov lokalnih cest in javnih poti v občini. Z projektom želimo 
doseči boljšo dostopnost gospodinjstev in omgočiti boljše pogoje za bivanje. 

Stanje projekta 

Projekt se je izvajal v letu 2018 in bil tudi zaključen. 

4013016 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 48.462 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 47.882 € 

420801 Investicijski nadzor 580 € 

OB182-18-0007 Prevezave vodovodnih priključkov od večnamenske 
dvorane proti OŠ 9.019 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je prevezati vse obstoječe uporabnike na novi vodovodni cevovod. S tem bomo dosegli 
kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo in manjše stroške tekočega vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Projekt je bil v letu 2018 uspešno zaključen. 

5016002 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 9.019 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.019 € 

OB182-18-0008 Sofinanciranje nakupa bibliobusa 2.714 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je da občine skupaj zamenjamo dotrajano vozilo z novim. Cilj projekta je zmanjšanje 
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tekočega vzdrževanja vozila in boljše pogoje uporabnikov. 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen 

4018004 Sofinanciranje delovanja knjižnice 2.714 € 

420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 2.714 € 

OB182-18-0009 Zamenjava cevovoda na delu odseka JP561-261 

Polena-Lovski dom 33.377 € 

Namen in cilj 

Cilj projekta je zamenjati vodovodni cevovod kateri oskrbuje del naselja Vitomarc. S tem bomo za del 
naselja zagotovili kakovostno oskrbo s pitno vodo in zmanjšali stroške tekočega vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Projekt je bil v letu 2018 uspešno izveden.  

4016022 Zamenjava cevovoda na delu odseka JP561-261 Polena-Lovski dom
 33.377 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 32.891 € 

420801 Investicijski nadzor 486 € 
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Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

OBČINSKI SVET 

            

 
Predlog Statuta Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PREDLAGATELJ: Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PRAVNA PODLAGA: 

-  64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18). 

VRSTA POSTOPKA: Postopek za sprejem splošnih aktov občine – 76. člen Poslovnika 
občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

PREDLOG SKLEPA:  

V skladu z 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) Občinski svet Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, na svoji 5. redni seji dne 23. 5. 2019 sprejme sklep, da je Predlog 

Statuta Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejet v drugi obravnavi 

v vsebini kot je predlagan. 

 

 

ŽUPANJA, 
Darja Vudler 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: Predlog Statuta Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
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Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) je Občinski svet Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah _. redni seji dne _________ sprejel 
  

STATUT 

OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 

  

1. člen 

(vsebina statuta) 

 Ta statut ureja: 

1 Status občine, ustanovitev ožjih delov občine in njihov status ter uresničevanje lokalne 
samouprave v občini; 
2 Naloge občine in njenih ožjih delov; 
3 Organizacijo občine: 
4 Ožje dele občine; 
5 Neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini; 
6 Občinske javne službe; 
7 Sodelovanje občine z drugimi občinami; 
8 Premoženje in financiranje občine; 
9 Splošne in posamične akte občine in druge določbe, pomembne za delovanje občine. 
  

1 Status občine, ustanovitev ožjih delov občine in njihov status ter uresničevanje lokalne 
samouprave v občini 
  

2. člen 

(območje, ime in sedež občine) 
(1) Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: občina) je samoupravna lokalna 
skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: 
1.   Vitomarci 

2.   Drbetinci 

3.   Hvaletinci 

4.   Novinci 

5.   Slavšina 

6.   Rjavci 

7.   Gibina 

(2) Sedež občine je na naslovu: Vitomarci 71, 2255 Vitomarci. 

(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z 
vsemi vrstami premoženja. 
(4) Občino predstavlja in zastopa županja oz. župan (v nadaljnjem besedilu: župan). 
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa 
zakon. 

(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom. 
  

3. člen 

(naloge občine) 
(1) Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja naloge, določene v zakonu 
ter naloge, določene s predpisi občine. 
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(2) Če zakon tako določa, lahko občina opravlja posamezne naloge iz državne pristojnosti. Za 
opravljanje nalog iz državne pristojnosti mora država občini zagotoviti potrebna sredstva. 
  

4. člen 

(uradno glasilo občine) 
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem vestniku občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

vestniku občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, če ni v njih drugače določeno. 
(2) Na spletni strani občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah se objavljajo tudi drugi akti, za 
katere tako določi občinski svet.  
  

5. člen 

(uresničevanje lokalne samouprave) 
(1) Občanke in občani (v nadaljnjem besedilu: občani) odločajo o zadevah iz občinske 
pristojnosti preko župana in občinskega sveta ter neposredno sodelujejo pri sprejemanju 
odločitev občinskih organov na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo. 

(2) Občani kot posamezniki in njihove organizacije sodelujejo pri oblikovanju razvojnih 
načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine z dajanjem predlogov, pripomb 
in mnenj v javni razpravi na način in v rokih, ki jih določi župan. Javna razprava o 
posameznem predlogu ne sme trajati manj kot trideset (30) dni. 

(3) Na podlagi odločitve organov občine se v posamezne oblike odločanja in v javno razpravo 
vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, na podlagi zakona pa tudi osebe, 
ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine. 
  

6. člen 

(grb, zastava in praznik občine) 
(1) Občina ima svoj grb in zastavo. 
(2) Občina ima štampiljko, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici 

napis: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v zunanjem krogu na spodnji polovici pa 
naziv organa občine - Občinski svet; Županja; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Občinska 
volilna komisija. V sredini žiga je grb občine. 
(3) Obliko, vsebino in uporabo grba in zastave občine, ter občinski praznik podrobneje določa 
odlok. Velikosti, uporabo in hrambo žigov določi župan s sklepom. 
(4) Praznik občine je v mesecu novembru ali decembru, prvo soboto po godu farnega 

zavetnika Svetega Andreja.  

(5) Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine podeljuje občina zaslužnim občanom, 
organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom. 
 

 2 Naloge občine in njenih ožjih delov 

 

7. člen 

(ožji deli občine) 
(1) Na območju občine so kot posvetovalni organ občinskega sveta ustanovljeni vaški odbori, 
in sicer: 

- Vaški odbor Vitomarci 
- Vaški odbor Drbetinci 
- Vaški odbor Hvaletinci 
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- Vaški odbor Novinci 
- Vaški odbor Slavšina 

- Vaški odbor Rjavci 
- Vaški odbor Gibina 

(2) Naloge vaških odborov so urejene z posebnim aktom, ki ga sprejme občinski svet.   
(3) Vaški odbori nimajo statusa pravnih oseb. 
  

8. člen 

(naloge občine) 
(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z 
zakonom, zlasti pa: 

1.   sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj občine, 
2.   pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja ter ureja način in pogoje upravljanja z 
občinskim premoženjem, 
3.   ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada 
stanovanj, 

4.   zagotavlja javne vrtce in druge oblike predšolskega varstva, 
5.   gradi in vzdržuje objekte javnih vrtcev, osnovnih šol, zdravstvenega doma, ambulant, 
športne objekte, 
6.   zagotavlja obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe v skladu z zakonom, 
7.   gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo, 
8.   zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost, 
9.   skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, 

10. gradi in vzdržuje ter upravlja: 
•   občinske lokalne ceste in javne poti, 

•   površine  za pešce in kolesarje, 
•   igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, 
•   javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter 

11. zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini, 
12. skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč. 
(2) Poleg zakonskih obveznosti občina opravlja tudi ostale naloge, za katere občina sicer ni 
neposredno pristojna po zakonu. 

  

3 Organizacija občine 

 

3.1 Skupne določbe 

 

9. člen 

(organi občine) 
(1) Organi občine so: 
•   občinski svet, 
•   župan in 

•   nadzorni odbor. 
(2) Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom 

o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in 
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. 

(3) Občina ima lahko tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. 
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(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo 
v skladu z zakonom, tem statutom in poslovnikom občinskega sveta. 
(5) Članica oz. član (v nadaljnjem besedilu: član) občinskega sveta, župan in podžupan je 
občinski funkcionar. 
(6) Razloge in postopek za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta in župana, 
potrditev mandata nadomestnega člana oziroma nadomestne volitve ureja zakon. 
  

10. člen 

(javnost dela) 

(1) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve 
javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, 
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali 

splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 

državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut, poslovnik občinskega sveta in 
poslovnik nadzornega odbora. 

 (2) Javnost dela občinskih organov občine se praviloma zagotavlja z obveščanjem javnosti o 
njihovem delu, z objavljanjem informacij javnega značaja, določenih z zakonom, na spletni 
strani občine ter v Katalogu informacij javnega značaja, z zagotavljanjem sodelovanja občanov 
pri pripravi splošnih aktov občine, z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z 
objavljanjem sklicev sej občinskega sveta in gradiva za točke dnevnega reda teh sej, z 
omogočanjem navzočnosti občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah 
občinskih organov. Podrobneje določa način zagotavljanja javnosti dela posameznega 
občinskega organa njegov poslovnik. 
  

11. člen 

(neposredne sodelovanje občanov pri odločanju v občini) 
Občani sodelujejo pri odločanju na zborih občanov, z referendumom in z ljudsko iniciativo. 

  

12. člen 

(občinska uprava) 
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine 
opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. 
(2) Občinsko upravo na predlog župana ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi 
tudi njeno organizacijo in delovno področje. 
(4) Posamezne naloge občinske uprave lahko opravlja organ skupne občinske uprave, ki ga je 

na predlog župana soustanovil občinski svet s posebnim odlokom, s katerim so določene 
njegove naloge, usmerjanje, nadzorovanje, vodenje in organizacija. 

(5) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za vse 
občinske organe. 

(6) Občinsko upravo vodi direktorica oz. direktor (v nadaljnjem besedilu: direktor) občinske 
uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan. 
  

3.2 Občinski svet 
  

13. člen 

(občinski svet) 
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(1) Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah šteje sedem (7) članov. 
  

14. člen 

(konstituiranje občinskega sveta) 
(1) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica 
mandatov članov občinskega sveta. Konstituiranje občinskega sveta določata zakon in 
poslovnik občinskega sveta. 
(2) S konstituiranjem novoizvoljenega občinskega sveta preneha mandat prejšnjim članom 
občinskega sveta. S konstituiranjem preneha tudi članstvo v odborih in komisijah občinskega 
sveta. 

(3) Če je bil član občinskega sveta, ki mu je v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena prenehal 
mandat, kot predstavnik občine imenovan v organ javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada, 
katerega ustanoviteljica je občina, mu to članstvo preneha v skladu z ustanovitvenim aktom 
javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada. 

  

15. člen 

(nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta) 
(1) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami in delom določa 
zakon. 

 

16. člen 

(pristojnosti občinskega sveta) 
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah iz pristojnosti občine. 
(2) Pristojnosti občinskega sveta določa zakon in ta statut. 
(3) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem: 
• sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine, 
• sprejema občinski proračun in zaključni račun, 
• sprejme odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, na predlog 
župana, 
• v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske 
uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih 

podjetjih, 

• odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh 
zadevah ne odloča drug občinski organ, 
• nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev 
občinskega sveta, 
• potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata 
občinskega funkcionarja, 
• imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno 
razrešitev člana nadzornega odbora, 
• imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta, 
• določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če 
temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo 
funkcijo, ali če je razrešen, 
• odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, s statutom 
občine ali z odlokom ni določeno drugače, 
• sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine, 
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• odloča o najemu posojila in dajanju poroštva, 
• razpisuje referendum, 

• s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in 
plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, 
merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih 

organih, 

• določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb, 
• ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v 

skladu z zakonom, 

• imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane 
drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona, 
• določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za 
obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,  
• sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni 
del je tudi letni načrt varstva pred požari, 
• določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, 
• sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred 
požari, ki se opravlja kot javna služba, 
• lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja 
določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa, 
• v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v 
kabinetu župana,  
• v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest v javnih zavodih, 

• odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut. 
  

17. člen 

(seje občinskega sveta) 
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah. 
(2) Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan v skladu z zakonom. 
(3) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika 
občinskega sveta po predvidenem programu dela občinskega sveta ter glede na potrebe 

odločanja na občinskem svetu. 
(4) Podžupan lahko opravi sklic seje na podlagi posamičnega pooblastila župana, če je župan 
odsoten ali zadržan, sklic seje občinskega sveta pa je v skladu s prejšnjim odstavkom načrtovan 
ali je nujen. 

(5) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan. Podžupan in najstarejši član občinskega 
sveta predlagata dnevni red seje, kadar sta v skladu s tem statutom sklicatelja. 

(6) Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega 
sveta ter pomoč pri pripravi, sklicevanju in vodenju sej zagotavlja občinska uprava. 
(7) Sklicevanje, vodenje sej občinskega sveta, določanje dnevnega reda in njegovo sprejemanje 
ter druge zadeve, pomembne za delo občinskega sveta podrobneje ureja poslovnik občinskega 
sveta. 

18. člen 

(pravice in dolžnosti člana občinskega sveta) 
(1) Član občinskega sveta ima pravico in dolžnost udeleževati se sej občinskega sveta in 
odločati o vseh zadevah iz pristojnosti občinskega sveta. 
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(2) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge 
akte iz pristojnosti občinskega sveta, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in 
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet 
na predlog župana. 
(3) Župan mora predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, 
ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta. 
(4) Na vsaki redni seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in pobude 
članov sveta, ki jih postavljajo člani sveta županu in občinski upravi. Na seji se odgovarja na 
vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana do začetka seje, ter na ustna vprašanja dana ob 
obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje proučitev ali 
podrobnejši pregled dokumentacije, lahko župan odloči, da bo odgovor posredovan do 
naslednje seje. 

  

19. člen 

(odločanje občinskega sveta) 
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov, odločitve pa 
sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno 
večino. 
(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je 
tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet. 

(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja 
delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom občinskega sveta, ki ga sprejme občinski 
svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov. 
  

20. člen 

(izvrševanje odločitev občinskega sveta) 
(1) Za izvrševanje odločitev občinskega sveta je odgovoren župan. 
(2) Župan usmerja in nadzoruje delo občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega 
sveta. 

(3) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju njegovih odločitev predvidoma na vsaki 
redni seji. 

  

21. člen 

(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) 
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah ima tri (3) člane, ki jih izmed svojih članov imenuje občinski svet 
praviloma na svoji prvi seji. 

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v delovno telo občinskega sveta, 
pristojno za pripravo odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na predčasno prenehanje 
mandatov občinskih funkcionarjev, potrditev mandatov nadomestnih članov občinskega 
sveta, odločanje o morebitnih pritožbah na izvolitev župana na nadomestnih volitvah ter 
druga mandatna vprašanja, imenovanje in razrešitve članov nadzornega odbora, občinske 
volilne komisije in drugih občinskih organov, imenovanja in razrešitve članov odborov in 
komisij občinskega sveta, imenovanja in razrešitve predstavnikov občine v organih pravnih 
oseb javnega prava, ki jih je občina ustanovila. 



Predlog Statuta – 5. redna seja, 23. 5. 2019 – drugo branje 

 

(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu v 
sprejem pravilnike, s katerimi so urejene svetniške skupine in zagotavljanje sredstev za 
njihovo delo, sejnine članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora in jih izvršuje. 
(4) Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izdaja posamične akte 
s področja pravic in obveznosti iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev in materialnih 
pravic iz dela in v zvezi z delom ter druge akte komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

(5) Postopek določanja kandidatov in imenovanja članov komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja je določeno s poslovnikom občinskega sveta, ki podrobneje ureja tudi 
delo komisije. 

  

22. člen 

(stalna delovna telesa občinskega sveta) 
(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so: 
•   odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, 
•   odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
•   odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, 
•   statutarno pravna komisija. 

(2) Odbori iz prejšnjega odstavka štejejo pet (5) članov, komisija šteje tri (3) člane. 
  

23. člen 

(pristojnosti komisij in odborov občinskega sveta) 
(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s 
poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo 
občinskemu svetu mnenja in predloge. 
(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem splošne 
in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in 
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet 
na predlog župana. 
(3) Komisije in odbori občinskega sveta, vsak na svojem področju dela, lahko oblikujejo mnenja 

glede pripravljajočih se zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejemajo državni organi, in se 
tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu 
zboru. 

(4) Podrobneje določa način dela komisij in odborov občinskega sveta poslovnik občinskega 
sveta. 

  

24. člen 

(ustanovitev občasnih delovnih teles) 
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi njihovo sestavo in 
naloge. 

  

3.3 Župan 

  

25. člen 

(pristojnosti župana) 
(1) Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje 
občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. 
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(2) Poleg tega župan predvsem: 
•   predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke 

in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, 
•   izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog 
izvrševanja občinskega proračuna, 
•   skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, 

•   predlaga ustanovitev organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave, 
ureditev njihovega delovnega področja, organizacijo občinske uprave, 
•   določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih 
uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in 
odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja,  
•   imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo organa skupne občinske uprave 
skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic, 
•   usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, 
•   opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut. 
  

26. člen 

(objave splošnih aktov) 
(1) Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine v uradnem glasilu 
občine, določenem s tem statutom. 
(2) Objavo splošnih aktov, razen proračuna občine, zaključnega računa proračuna in splošnih 
aktov, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve, ki se 

lahko objavijo takoj po sprejemu, opravi župan najprej po poteku petnajst dni po sprejemu. 
(3) Če župan meni, da je kakšen splošni akt ali njegov del neustaven ali nezakonit, lahko 
uveljavi svojo pravico do zadržanja objave v skladu z zakonom. 

(4) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, mora župan tak splošni akt objaviti. 
  

27. člen 

(podžupan) 
(1) Podžupana imenuje župan izmed članov občinskega sveta. 
(2) Na prvi seji občinskega sveta po imenovanju oziroma razrešitvi podžupana obvesti župan 
o tem občinski svet. Ob imenovanju podžupana župan seznani občinski svet s pooblastili, ki 
jih je dal podžupanu ter nalogami, pri katerih mu pomaga. 
(3) Ne glede na pooblastila in naloge podžupana iz prejšnjega odstavka, podžupan na podlagi 
zakona nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ter v tem času poleg 
svojih opravlja še tekoče naloge iz pristojnosti župana. 
(4) V času opravljanja funkcije župana zaradi predčasnega prenehanja mandata župana 
podžupan nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta. 
  

28. člen 

(komisije in drugi strokovni organi občine) 
(1) Župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine, če je tako določeno v zakonu 
ali drugem predpisu. 

(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna 

telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti. 
  

3.4 Nadzorni odbor občine 
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29. člen 

(nadzorni odbor občine) 
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini s pristojnostmi, 
določenimi z zakonom. 

(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 

neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna s sredstvi občinskega 
proračuna in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe 

sredstev občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim finančnim oziroma stvarnim 
premoženjem. 
  

30. člen 

(imenovanje članov nadzornega odbora) 
(1) Nadzorni odbor ima 3 člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed 
občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Predsednik nadzornega odbora mora imeti 

najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe.  

(2) Kandidatno listo za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov kandidatov, ki jih po 

javnem pozivu predlagajo občani, njihove organizacije in politične stranke v občini. 
31. člen 

(konstituiranje nadzornega odbora) 

(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine najpozneje v petnajstih dneh (15) po imenovanju 

članov skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov. 
(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora. 
  

32. člen 

(delovanje nadzornega odbora) 

(1) Nadzorni odbor sprejema poročila o opravljenih nadzorih, postopkovne ter organizacijske 

odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino opredeljenih 
glasov navzočih članov. 
(2) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje, koordinira izvajanje 

letnega nadzornega programa in opravlja druge naloge, ki jih določa ta statut in poslovnik 
nadzornega odbora. 

(3) Podrobneje ureja delo nadzornega odbora njegov poslovnik, ki ga sprejme nazorni odbor 

z večino glasov vseh članov. Poslovnik nadzornega odbora je splošni akt občine in začne veljati 
petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine. 
(4) Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine, nadzore pa opravlja na sedežih 
nadzorovanih oseb. 

(5) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja svoj žig. 
  

33. člen 

(program dela nadzornega odbora) 

(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program 
in predlog finančnega načrta. Z letnim nadzornim programom in njegovimi dopolnitvami in 
spremembami mora nadzorni odbor seznaniti občinski svet in župana. Predlog finančnega 
načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave predloga občinskega proračuna.  
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(2) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem 
nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni 
program, mora najprej dopolniti nadzorni program. 

(3) Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo sklepa, s katerim določi obseg nadzora in 
čas, v katerem bo potekal ter pooblastila člana nadzornega odbora, ki bo nadzor vodil. Sklep 

se vroči zastopniku oziroma pooblaščeni osebi neposrednega, posrednega uporabnika 
občinskega proračuna ali druge pravne osebe, ki upravlja z občinskim premoženjem, pri 
katerem bo nadzorni odbor izvedel nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadzorovana oseba). O 

izdaji sklepa se obvesti župana. 
(4) Nadzorni odbor samostojno ocenjuje uspešnost izvajanja letnega nadzornega programa, 
sprejme poročilo in zaključni račun finančnega načrta nadzornega odbora. 
(5) S posameznimi poročili o izvedenih nadzorih seznanja nadzorni odbor občinski svet in 
župana, ko vsebujejo vse predpisane sestavine, so vročena nadzorovani osebi in so dokončna. 
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega 
sveta, ko obravnava njegova poročila. 
  

34. člen 

(predmet nadzora) 

(1) Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti in izvaja nadzor na podlagi preverjanj 

poslovnih poročil in zaključnih računov, pogodb, finančnih dokumentov in po potrebi druge 
dokumentacije končanih oziroma opravljenih dejanj, ki vplivajo na zakonito, pravilno, 
učinkovito in gospodarno poslovanje neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega 
proračuna ali upravljanje z občinskim finančnim oziroma stvarnim premoženjem. 
(2) Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih pristojnosti na način, s katerim bi omejeval 
samostojnost občinskih organov in organov posrednih uporabnikov občinskega proračuna. 
Nadzorni odbor ali pooblaščeni član nadzornega odbora ima pravico do pregleda 
dokumentacije na lokaciji nadzorovane osebe, pri čemer se te dokumentacije ne kopira ali kako 
drugače razmnožuje, odtujuje ali distribuira. 
(3) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru 
predložiti na vpogled vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, 

odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. 

  

35. člen 

(izločitev člana nadzornega odbora) 
(1) Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane 
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja interesov. Odločitev 
o izločitvi sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno. 
(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če: 
•   je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s 

članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega 
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega 
drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala, 

•   je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, 
zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe, 
•   če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora. 

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in drug član 
nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je 
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potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči 
nadzorni odbor z večino glasov vseh članov. 
  

36. člen 

(osnutek poročila nadzornega odbora) 
(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega odbora, ki je določen s sklepom o 
izvedbi nadzora (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru 
in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati 
enake sestavine kot poročilo o nadzoru razen odzivnega poročila nadzorovane osebe. 
(2) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila 
izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni 
odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru. 
(3) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za 

njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila 
o nadzoru dopolniti. 

(4) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku 
osmih (8) dni po sprejemu. 

  

37. člen 

(odzivno poročilo) 
(1) Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajstih (15) dni od prejema osnutka poročila o 
nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). 
(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev 

iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovana oseba razpolaga 
z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu. 
  

38. člen 

(vsebina končnega poročila nadzornega odbora) 
(1) Po preteku roka iz prejšnjega člena sprejme nadzorni odbor končno poročilo o nadzoru s 
priporočili in predlogi, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po 
potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu. 
(2) Končno poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in 

pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ki ga izda pristojni 
minister. 

(3) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v 

nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi. 
(4) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) 
in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na ugotovitve in ocene v nadzoru. 

(5) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno. 

(6) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, 
proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter 
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju. 
(7) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in /ali neuspešno. 
(8) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko 
dosegla pri manjših stroških. 
(9) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba 
dosegla večje učinke. 
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(10) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe. 
(11) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti 
(za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili 
oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nadzorovana oseba izboljša 
poslovanje tako, da nakaže le poti za izboljšanje. 
  

39. člen 

(postopanje nadzornega odbora) 

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju 
občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih 
(15) dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče 
Republike Slovenije. 

(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba 

ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona. 

  

40. člen 

(obravnava poročila nadzornega odbora) 
(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega 
odbora. 

(2) Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati 
priporočila in predloge nadzornega odbora. 
  

41. člen 

(javnost dela nadzornega odbora) 

(1) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določi 
nadzorni odbor s svojim  poslovnikom. 

(2) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega 
odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti. 

  

42. člen 

(strokovna in administrativna pomoč za delo nadzornega odbora) 
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in 
občinska uprava. 
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej 
ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, organiziranju izvajanja 

nadzorov, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, 
potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora. 
(3) Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, 

ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. 
  

43. člen 

(sredstva za delo nadzornega odbora) 

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni 

proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega 
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika. 
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44. člen 

(plačilo za opravljanje dela članov nadzornega odbora) 
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu 
z aktom občinskega sveta – pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov volilnih drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov, ki ga je sprejel občinski svet. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki 
se določi s podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se 
plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence. 
  

3.5 Drugi organi občine 

  

45. člen 

(drugi organi občine) 
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s 
posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi 
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov 
posameznega organa. 

  

46. člen 

(poveljnik in štab civilne zaščite) 
(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno 
vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti. 
(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu. 
  

4 Ožji deli občine 

  

47. člen 

(vaške skupnosti) 
(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij 

so v občini kot ožji deli občine ustanovljene vaške skupnosti. Vaške skupnosti so del občine v 
teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu. 
(2) Pobudo za ustanovitev nove vaške skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega 

območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali deset odstotkov volivcev s tega območja 
po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo. 
(3) Vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po 
poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se 
ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila 
vaška skupnost. 
  

48. člen 

(pristojnosti vaških skupnosti) 

Vaške in skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer: 
• dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju 
javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in 

investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad 
opravljenimi deli, 
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• sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, 
sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih 
služb, 
• dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri 
njihovi sanaciji, 

• dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje 
sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo, 

• dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev 

dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.), 

• predlagajo programe javnih del, 

• sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih 

aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti, 
• oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih 

posredujejo pristojnemu organu občine, 
• dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, 

predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski 
prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov, 
• seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na 

področju urejanja prostora in varstva okolja, 

• sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev, 
• spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter 
po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, 
• dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je 
skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog, 

• občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov. 
49. člen 

(vaški odbori) 
(1) Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini, 
ustanovi občinski svet z odlokom vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa. Z odlokom se 
določi organizacija in način dela vaških odborov. 
(2) Člane vaških odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
(3) Vaški odbor šteje tri do pet članov. Funkcija člana odbora je častna. 
 

50. člen 

(sredstva za delovanje vaške skupnosti) 
(1) Za delovanje in opravljanje nalog vaških skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu 
občine. 
(2) Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev vaških skupnosti lahko 
občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov 

in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej 
evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom. 

(3) Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje vaški odbori 
vaških skupnosti, zagotovi in z njimi upravlja občina. 
(4) Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe vaških skupnosti in 
njihovih svetov zagotavlja občinska uprava. 
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5 Neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini 
  

5.1 Zbor občanov 

  

51. člen 

(zbor občanov) 
(1) Občani na zboru občanov: 
•   obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža 
in oblikujejo mnenja, 

•   obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine oziroma za 
spremembo njihovih območij, 
•   predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij 
ter imen ulic, 

•   dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja občine, 
gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja, 
•   oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja energetskih objektov, 
odlagališč odpadkov in nevarnih stvari, 
•   obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno 
z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene občinski 
svet ali župan. 
(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih 
pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog 
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev 
zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem 
roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti. 

  

52. člen 

(sklic zbora občanov) 
(1) Zbor občanov skliče župan za vso občino ali za njen posamezen del na lastno pobudo ali 
na pobudo občinskega sveta ali vaških skupnosti.  
(2) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in 
čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda. 
(3) Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno običajen način in na spletni strani občine 

  

53. člen 

(zahteva občanov za sklic zbora) 
(1) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine ali 
če tako zahteva najmanj pet (5) odstotkov volivk oz. volivcev (v nadaljnjem besedilu: volivec) 
v občini. Zbor občanov za del občine pa na zahtevo najmanj pet (5) odstotkov volivcev tega 

dela. 

(2) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, 
ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. 
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča 
ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu 

podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih (30) 
dneh po prejemu pravilno vložene zahteve. 
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54. člen 

(vodenje zbora občanov) 
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov 
predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi. 

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če 
na zboru sodeluje najmanj pet (5) odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor 
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki so 
glasovali. 

(3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, 
koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z 
zapisnikom zbora občanov župan seznani občinski svet ter ga na krajevno običajen način 
objavi. 

  

5.2 Referendum o splošnem aktu občine 

  

55. člen 

(referendum o splošnem aktu občine) 
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, 
ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. 
(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog 
župana ali člana občinskega sveta. 
(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet (5) odstotkov volivcev 
v občini in če tako določa zakon ali statut občine.  
(4) Naknadni referendum o splošnem aktu občine ureja zakon. 
  

5.3 Svetovalni referendum 

  

56. člen 

(svetovalni referendum) 

(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše 
svetovalni referendum.  

(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del. 
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo referendum 
o splošnem aktu občine in zakonom, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo. 

 

5.4 Drugi referendumi 

  

57. člen 

(referendum o samoprispevku in drugih vprašanjih) 
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če 
tako določa zakon. 
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami zakona, ki ureja 
naknadni referendum, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno. 
  

5.5 Ljudska iniciativa 
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58. člen 

(ljudska iniciativa) 

(1) Najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega 
akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov. 
(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo 
se primerno uporabljajo določbe tega statuta o številu volivcev, ki morajo podpreti pobudo za 
vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu in zakona, s katerimi je urejen 
postopek s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine. 
(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega 
sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti 
najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve. 
(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti 
najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve. 
  

59. člen 

(sredstva za neposredno sodelovanje občanov 

pri odločanju v občini) 
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov, 
referendumih, posvetovanjih, aktivnostih glede izvedbe participativnega proračuna ter 
njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu. 
  

6 Občinske javne službe 

  

60. člen 

(občinske javne službe) 
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom lahko sama določi, 
in javnih služb, za katere je določeno z zakonom, da jih zagotavlja občina. 
(2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za 
izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje 
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine. 
(3) Izvajanje občinskih javnih služb uredi občina z odlokom v skladu z zakonom.  
  

61. člen 

(izvajalci javnih služb) 
(1) Režijski obrat in pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe, ustanavlja 
občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom. 
(2) Občina lahko za opravljanje javnih služb v skladu z zakonom in občinskim odlokom podeli 
koncesijo. 

  

7 Sodelovanje občine z drugimi občinami 
  

62. člen 

(medobčinsko sodelovanje) 
(1) Občina je lahko članica različnih skupnosti in združenj občin. Takšne oblike sodelovanj v 
skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi ter svojim statutom usklajuje, predstavlja in zagotavlja 
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interese članic v razmerju do državnih organov in v Kongresu regionalnih in lokalnih oblasti 

Sveta Evrope ter Odboru regij evropske Unije. 

(2) Občina lahko zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi 
izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov na različnih področjih v skladu z 
zakonom oziroma odlokom soustanovi interesne zveze. 

(3) Občina kot soustanoviteljica lahko zagotavlja javne službe na področju osnovnega 
zdravstvenega varstva, šolstva, glasbenega šolstva, splošne knjižnične dejavnosti in drugih 
področjih. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvaja javni zavod, občinski sveti udeleženih občin 
ustanovijo skupni organ, ki ga praviloma sestavljajo župani občin ustanoviteljic. 
(4) Občina kot soustanoviteljica zagotavlja gospodarsko javno službo preskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda in druge javne službe v obliki javnega 
zavoda ali javnega podjetja. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev 
občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje, so občinski sveti 
udeleženih občin ustanovili skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic. 
(5) Občina lahko za skupno opravljanje nalog občinske uprave v skladu z zakonom z odlokom 
kot organ skupne občinske uprave soustanovi organe skupne občinske uprave. 
(6) Občina sodeluje z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami 
lokalnih skupnosti. 

  

63. člen 

(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) V aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za 
usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvajajo pravne osebe 
javnega prava, ki jih je občina ustanovila skupaj z drugo/mi občino/ami se določijo njegove 

naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov 
za delo skupnega organa. 

(2) Župan mora občinskemu svetu poročati o delu skupnega organa iz prejšnjega odstavka 
najmanj enkrat letno. 

  

8 Premoženje in financiranje občine 

  

64. člen 

(premoženje občine) 
(1) Upravljanje in razpolaganje s premoženjem občine se izvede po postopku in na način, ki 
ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za upravljanje in razpolaganje z državnim 
premoženjem. 
(2) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega 
sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, 
ki pomenijo obveznost občine. 
  

65. člen 

(prihodki občine) 
(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v 

skladu z zakonom. 

(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena do sredstev finančne izravnave 
in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna. 
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66. člen 

(proračun občine) 
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, 
ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta. 
(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. 

januarjem leta, za katerega se sprejema. 

(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z 
zakonom je odgovoren župan. Župan lahko v postopku priprave predloga proračuna določi 
višino sredstev, namenjeno financiranju projektov,  ki jih predlagajo občani. O predlaganih 
projektih župan izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna 
občinskemu svetu v sprejem. 
(4) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov ter 

obrazložitve. 
(5) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje 
prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani 
izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme 

dodatnega zadolževanja. 
  

67. člen 

(izvrševanje proračuna občine) 
(1) Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. 
(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, 
izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine. 
(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom 
in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona. 

(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko 
župan pooblasti podžupana in posamezne delavce občinske uprave. 
(5) Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega 
leta. Poročilo vsebuje podatke in informacije, ki jih določa zakon, ki ureja sistem javnih financ. 
  

68. člen 

(odlok o proračunu občine) 
(1) Proračun občine sprejme občinski svet z odlokom. 
(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, 

prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje 
proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna. 
(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih 

poroštev ter drugi elementi, ki jih določa zakon. 
(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če v teku proračunskega leta ni možno uravnovesiti 
proračuna občine. Rebalans proračuna sprejme občinski svet z odlokom. 
(5) Župan predlaga spremembe proračuna občine pred začetkom leta, na katerega se sprejeti 
proračun nanaša. Spremembe in dopolnitve proračuna sprejme občinski svet z odlokom. 
  

69. člen 

(začasno financiranje) 
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(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje 

občine začasno nadaljuje na podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste namene. V 
obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerno porabljenih 
sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. 
(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri 
mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece. 
  

70. člen 

(uporaba sredstev proračuna) 
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim 
aktom določeni pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom. 
  

71. člen 

(prerazporejanje proračunskih sredstev) 
(1) Proračunska sredstva se lahko razporejajo le pod pogoji in na način, določen z zakonom ali 

odlokom o proračunu občine. 
(2) Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan 
sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine 
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva 
prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo. 
  

72. člen 

(zaključni račun proračuna) 
(1) Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v 
sprejem do 15. aprila tekočega leta. 
(2) Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno 
za finance, v 30 dneh po sprejemu. 

  

72. člen 

(zadolževanje občine) 
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu s pogoji, določenimi z zakonom. 
  

73. člen 

(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov) 

(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in 
izdajajo poroštvo samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.  
Soglasje izda župan. 
(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet. 
(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno podjetje ali javni zavod, o soglasju k 
zadolževanju odločajo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. 
  

74. člen 

(finančno poslovanje občine) 
(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v okviru občinske uprave. 
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(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme 
župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z 
zakonom in podzakonskimi predpisi. 

  

75. člen 

(javno naročanje) 
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s 
predpisi, ki urejajo javno naročanje. 
  

9 Splošni in posamični akti občine 

 

9.1 Splošni akti občine 

  

76. člen 

(splošni akti občine) 
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in 
navodila. 

(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, 
občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov. 
(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali 
posamični akt. 
(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta. 
  

77. člen 

(statut občine) 
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino 
glasov vseh članov občinskega sveta. 
(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan s poslovnikom občinskega sveta 
za sprejem odloka. 

  

78. člen 

(poslovnik občinskega sveta) 
(1) S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, 
se podrobneje uredi organizacija in način dela občinskega sveta in delovnih teles občinskega 
sveta pri izvrševanju nalog iz pristojnosti občinskega sveta, zagotavljanje javnosti dela 
občinskega sveta, uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta, postopki 
sprejemanja občinskih splošnih aktov in proračuna, sodelovanje občanov pri pripravi 
predlogov predpisov, volitve in imenovanja in druge zadeve, pomembne za delo občinskega 
sveta. 

  

79. člen 

(odlok občine) 
(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe 

občinske uprave in določa način njihovega dela, ustanavlja pravne osebe javnega prava, 
izvajalce občinskih javnih služb, in ureja druge zadeve, če je tako določeno z zakonom. 
(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z 
zakonom. 
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80. člen 

(pravilnik) 

S pravilnikom se podrobneje uredi izvrševanje določb statuta ali odloka. 
  

9.2 Posamični akti občine 

  

81. člen 

(posamični akti občine) 
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi. 
(2) S posamičnimi akti, odločbo ali sklepom, odloča občina o upravnih stvareh iz lastne 
pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti. 
  

82. člen 

(odločanje o pritožbah zoper posamične akte občine) 
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem 

postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače 
določeno. 
(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne 
pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon. 
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu 
pristojno sodišče. 
  

83. člen 

(pooblastila v upravnih zadevah) 

Pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti se 
podeljujejo uradnim osebam v skladu z zakonom in predpisi izdanimi na podlagi zakona. 

  

84. člen 

(izločitev uradne osebe) 
(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru 
izločitve javnega uslužbenca o stvari tudi odloči, če je javni uslužbenec pooblaščen za 
odločanje v upravnih stvareh. 
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, ki v primeru izločitve direktorja 
občinske uprave o stvari tudi odloči. 
(3) O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve župana o stvari tudi odloči. 
  

85. člen 

(obveščenost o upravnih postopkih) 
(1) Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da je občina obveščena o vsakem 
upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. 
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih (8) dneh. 
(2) Župan mora vstopiti v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski  intervenient, 

če bi lahko bile v teh postopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in pravne 

koristi občine, določene z ustavo in zakoni. 
  

10 Prehodne in končne določbe 
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86. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavitve tega Statuta preneha veljati Statut Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 56/15). 

(2) Predpise in druge splošne akte, ki niso v skladu s tem statutom, je potrebno uskladiti 
v roku 1 leta od začetka veljavnosti tega statuta. 
 

  

87. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

  

Številka:  
Datum:  

  

  Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

  Darja Vudler, županja 
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Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

OBČINSKI SVET 

            

 
Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PREDLAGATELJ: Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PRAVNA PODLAGA: 

-  36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18); 

- 16. člen Statuta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah št. 56/15). 

VRSTA POSTOPKA: Postopek za sprejem splošnih aktov občine – 76. člen Poslovnika 
občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

PREDLOG SKLEPA:  

V skladu s 36. členom Zakona o lokalni samoupravi ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. členom Statuta občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 
56/15) Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, na svoji 5. redni seji dne 23. 5. 

2019 sprejme sklep, da je Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah sprejet v drugi obravnavi v vsebini kot je predlagan. 

 

 

ŽUPANJA, 

Darja Vudler 

 

 

 

 

 

Priloge: Predlog poslovnika Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
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Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena Statuta občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 
56/15) je Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah na svoji ________redni seji 

dne _____________ sprejel: 

 

P O S L O V N I K 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(uporaba izrazov) 

V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za 
ženski in moški spol. 

2. člen 

(vsebina poslovnika) 

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) ter 
način uresničevanja pravic in dolžnosti članov in članic sveta (v nadaljnjem besedilu: člani 
sveta). 

 

3. člen 

(smiselna uporaba določil poslovnika) 
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles sveta in 
njihovih članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v 
aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles. 

 

4. člen 

(javnost dela) 

(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.  

(2) Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, 
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali 

splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost. 
(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela sveta in njegovih delovnih 

teles določa ta poslovnik. 

 

5. Člen 

(seje sveta) 

(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah. 

(2) Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto. 
(3) Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki 
veljajo za redne seje. 

(4) Dopisne  seje se sklicujejo po določbah  tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji 
za sklic izredne seje. 

(5) Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priložnostih. 
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6. člen 

(predstavljanje sveta) 

Svet predstavlja župan oziroma županja (v nadaljnjem  besedilu: župan), delovno telo sveta pa 
predsednik oziroma predsednica delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: predsednik). 

 

7. člen 

(uporaba žiga) 
(1) Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine ali odlokom, v katerega notranjem 

krogu je ime občinskega organa “ OBČINSKI SVET”. 
(2) Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in  aktih o drugih odločitvah ter na 
dopisih. 

(3) Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta. 

(4) Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave. 

 

II. KONSTITUIRANJE SVETA 

 

8. člen 

(konstituiranje sveta) 

(1) Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov 
članov sveta. 
(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan praviloma 20 dni po izvolitvi članov, 
vendar ne kasneje kot 10 dni po izvedbi drugega kroga volitev župana. Prvo sejo vodi 

najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi 
občinski svet. 
(3) Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni 
člani sveta. 
 

9. člen 

(obvezni dnevni red konstitutivne seje sveta) 

(1) Obvezni dnevni red konstitutivne seje je: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov. 

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana. 

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga 
potrditve mandatov članov sveta. 

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov. 

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. 

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

(2) O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča. 
(3) Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi slovesno prisego župana in njegov 
pozdravni nagovor. Slovesna prisega se glasi: »Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal/a v 
skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal/a vestno in odgovorno v korist in za blaginjo občanov 
in občank občine Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.«. 
 

10. člen 

(imenovanje mandatne komisije) 
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(1) Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej imenuje tričlansko mandatno komisijo 

za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Člane 
mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu 
kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne 

odloča. 
(2) Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri 
kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah 
kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov 

članov sveta. 
(3) Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, mandatna komisija 
na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo v vsebini in 

upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitve o posameznih pritožbah. 
 

11. člen 

(mandati članov sveta) 
(1) Mandate svetnikov potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo 
o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, 
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list. 

(2) Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa 
odloča posebej. 
(3) Svetnik, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, 
da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika 
kandidature oziroma kandidatne liste. 

(4) Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila 
mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana oziroma  
predstavnikov kandidatur. Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za 
člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme 
glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za 
člana sveta. 
 

12. člen 

(mandat članov sveta in mandat župana) 
(1) Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni člani sveta, mandat dotedanjim 

članom sveta pa preneha. 
(2) V kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana iz četrtega odstavka 11. člena, prične 
novoizvoljenemu županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha. 
(3) S prenehanjem mandata članov sveta, preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter 
stalnih in občasnih delovnih telesih sveta.  
 

13. člen 

(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) 
Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja kot svoje stalno delovno telo, na konstitutivni seji ali najkasneje na prvi naslednji 

seji. 

 

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA 
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14. člen 

(pravice in dolžnosti članov sveta) 
(1) Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem 

poslovnikom. 

(2) Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in njegovih delovnih teles, 
katerih člani so. Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico 
sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja. 

(3) Član sveta ima pravico: 
 predlagati svetu  v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna, zaključnega računa 

in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme občinski svet 
na predlog župana, 

 predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove pristojnosti; 
 glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev sveta ter 

predlagati dopolnila (amandmaje) teh predlogov; 

 sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnevnih redov njegovih sej; 

 predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles sveta in organov javnih 
zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina 
oziroma, v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike. 

(4) Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni podatki,   
državne, uradne in poslovne skrivnosti  opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti 
sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu. 

(5) Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z 
zakonom in posebnim aktom sveta do dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega 
funkcionarja. 

 

15. člen 

(odgovornost člana sveta) 
(1) Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v 

zvezi z opravljanjem svoje funkcije. 

 

16. člen 

(pravice svetniških skupin) 
(1) Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več 
kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku. 

(2) Svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine pravico do povračila materialnih stroškov.  
 

17. člen 

(pravica do informiranosti) 

(1) Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske  uprave 
obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna za delo v občinskem svetu in njegovih delovnih 
telesih.   

(2) Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov sveta  in jim 
posredovati zahtevana pojasnila. Če  član  sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti  
oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki. 

(3) Član sveta ima pravico županu ali direktorju občinske uprave postaviti vprašanje ter jima 
lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune 
pristojnosti. 
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18. člen 

(vprašanja in pobude članov sveta) 
(1) Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno. 
(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in 
pobude članov. 
(3) Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno 
razvidna. V nasprotnem primeru župan, ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan  oziroma 
član sveta na to opozori in   člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno 
dopolni. 

(4) Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute, obrazložitev pobude pa ne več 
kot 5 minut. 

(5) Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.  

(6) Pri obravnavi vprašanj in pobud  morata biti na seji obvezno prisotna župan in direktor 

občinske uprave. Če sta župan ali direktor občinske uprave zadržana določita, kdo ju bo 
nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.  
(7) Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana do začetka seje ter na 
ustna vprašanja dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor na 
vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev lahko župan ali direktor 

občinske uprave odgovorita na naslednji seji. 

(8) Župan ali direktor občinske uprave lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita 
pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj.  
Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi 

naslednji redni seji. 

 

19. člen 

(udeleževanje na sejah sveta in delovnih telesih) 
(1) Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, katerih član je. 
(2) Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih 
za  to obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje. Če 
zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega 
telesa o svoji odsotnosti  do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče. 
(3) Članu sveta, ki se ne udeleži redne seje sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje 
funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja. 

(4) Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v 
koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu svetu njegovo 
razrešitev.   

 

IV. SEJE SVETA 

 

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji 
 

20. člen 

(sklic seje) 

(1) Občinski svet dela in odloča na sejah. 
(2) Seje sveta sklicuje župan.  
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(3) Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela sveta, na podlagi sklepa sveta in na 
predlog  drugih predlagateljev, določenih s statutom občine, ter če to zahtevajo okoliščine, mora 

pa jih sklicati  najmanj štirikrat letno. 
(4) Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana predhodno sklicana seja, svet pa 
nove redne seje ne more začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje. 
 

21. člen 

(sklic seje) 

(1) Vabilo za  redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 dni 

pred dnevom, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se  pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za 
uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina 
gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda. 
(2) Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanu in članom občinskega sveta. 

(3) Vabila in gradivo iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo v elektronski obliki. 

 

22. člen 

(izredna seja) 

(1) Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev 
za sklic redne seje, ali na zahtevo 1/4 članov sveta. 

(2) V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. 
Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski svet odloča, če člani sveta 
ne razpolagajo z gradivom, pa zahteva županu in občinski upravi, katero gradivo naj se za sejo 
pripravi. 

(3) Izredno sejo sveta skliče župan. Če izredna seja sveta, ki so jo zahtevali člani sveta,  ni 
sklicana v roku sedem dni od predložitve pisne obrazložene zahteve za sklic s priloženim 
ustreznim gradivom, jo lahko skličejo člani sveta, ki so sklic zahtevali oziroma njihov 
pooblaščeni predstavnik. V tem primeru lahko sejo vodi član sveta, ki ga določijo člani, ki so 
sklic izredne seje zahtevali. 

(4) Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno članom sveta najkasneje tri dni 
pred sejo. Vabilo se pošlje v skladu z 21. členom tega poslovnika in se objavi na spletni strani 
občine. 
(5) Če  razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja sveta skliče v skrajnem roku, ki je 
potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se 
lahko dnevni red seje predlaga na  sami  seji, na sami  seji  pa se lahko predloži tudi gradivo za 
sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi 
utemeljenost razlogov za sklic. Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in 
se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom. 

 

23. Člen 

(dopisna seja) 

(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni 

mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v 
skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih 
izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski 
obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme 

ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje 
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vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje 
trajanje seje). 

(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je 
osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so 
glasovali.  

(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če je za sklep glasovala večina 

svetnikov. Če je kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja sveta ali pa 
se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta. 
(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, 
vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov 
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.  

 

24. Člen 

(poročevalci) 
(1) Na seje sveta se vabijo  poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan 
oziroma  direktor občinske uprave. 
(2) Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je, glede na dnevni red seje,  potrebna. 
 

25. Člen 

(predlog dnevnega reda) 

(1) Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan. 
(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani sveta, ki imajo pravico zahtevati sklic seje 
sveta. Posamezne točke dnevnega reda lahko predlaga posamezen član sveta ali svetniška 
skupina. 

(3) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le točke, za katere obravnavo so 

izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom. 
(4) Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan postopek o aktu z enako ali podobno 
vsebino. 

(5) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo. 

(6) O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku seje. 
(7) Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo predloženo 
gradivo oziroma, h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta ni bil 
predlagatelj, če gradiva ni obravnavalo pristojno delovno telo, razen v primerih, ko delovno 
telo še ni bilo ustanovljeno, pa je obravnava nujna, ali če svet odloči drugače. 
 

26. Člen 

(vodenje seje) 

(1) Sejo  sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej sveta pooblasti podžupana ali drugega 
člana sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči). 
(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo 
vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi  najstarejši član sveta. 

(3) Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta ker župan ni opravil sklica v skladu z zakonom in 
tem poslovnikom, vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali. 
 

27. Člen 

(javnost seje) 

(1) Seje sveta so javne. 
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(2) Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega 
obveščanja na  sejah sveta. 
(3) Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in občane se o seji obvesti z objavljenim 
vabilom, ki mu je priloženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni 

strani občine ter na krajevno običajen način.  
(4) Občani in mediji se morajo, v kolikor želijo prisostvovati na seji občinskega sveta, vnaprej 
najaviti občinski upravi. Prijave se sprejemajo do zasedbe prostih mest.  
(4) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja občinskega sveta 
poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za 

javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta.  
(5) Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno 
snemanje posameznih delov seje. O zahtevi občana za snemanje posameznih delov seje odloči 
občinski svet. 
(6) Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo sveta, ga   

predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa ga odstrani iz 

prostora. 

 

28. člen 

(izključitev javnosti) 
(1) Župan predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi 
posamezne točke dnevnega reda, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z 
zakonom niso informacije javnega značaja.  
(2) Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako točko dnevnega reda obravnaval 
brez navzočnosti javnosti, odloči kdo je lahko poleg  župana, predsedujočega in članov sveta 
navzoč na seji. 

 

2. Potek seje 

 

29. člen 

(ugotavljanje sklepčnosti) 
(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov sveta  mu je sporočil, da je 
zadržan in se seje ne more udeležiti. 
(2) Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je 
povabljen na sejo. 

(3) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi 
vprašanji. 
 

30. člen 

(odločanje o zapisniku prejšnje seje) 
(1) Predlog dnevnega reda mora vsebovati sprejem zapisnika prejšnje redne, izredne ali dopisne 
seje. (2) Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik 
ustrezno spremeni in dopolni. O zahtevanih spremembah ali dopolnitvah zapisnika prejšnje 
seje odloči svet. 
(3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se 

sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami. 

 

31. člen 
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(dnevni red) 

(1) Svet na začetku seje določi dnevni red. 
(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve 
umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih 
predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek . 
(3) Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi točkami dnevnega reda in se uvrstijo 
na dnevni red takoj za točko »potrditev zapisnika«. 
(4) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o dnevnem 
redu. O predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga umik 

točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja in glasuje. 
(5) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi  nastali po sklicu 
seje in če je bilo članom sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. 
O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje. 
(6) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda da 
predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. 

 

32. člen 

(vrstni red obravnave točk dnevnega reda) 
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem (sprejetem) vrstnem redu. 
(2) Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega 

reda, če med potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno gradivo  
obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je uvrščeno. Spremembo vrstnega reda 
obravnave  je potrebno pisno obrazložiti. 
 

33. člen 

(razprava) 

(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi 
župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna 
obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem poslovnikom drugače določeno. 
Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev. 
(2) Če ni župan predlagatelj, poda župan ali podžupan oziroma direktor občinske uprave 

mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta, ki je 

zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa 
lahko trajata največ  po deset minut. 
(3) Potem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava 
posameznega člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko sklene, da posamezen član iz 
utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več kot petnajst  minut. 
(4) Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima pa pravico do replike po razpravi 

vsakega drugega razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike 
označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove. Replike smejo trajati največ tri minute. 
(5) Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša ali želi še kdo 
razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri minute. 

 

34. člen 

(opomin) 

(1) Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče 
razprava, h kateri je predsedujoči pozval.  
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(2) Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za razpravo, ga predsedujoči 
opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z  razpravo, 
mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O 
ugovoru odloči svet brez razprave. 

 

35. člen 

(kršitve poslovnika) 
(1) Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči 
besedo takoj, ko jo zahteva. 

(2) Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če  član ni 

zadovoljen s pojasnilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave. 
(3) Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali popravil navedbo, ki po njegovem 
mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da 
predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član omejiti na pojasnilo in njegov 
govor ne sme trajati več kot pet minut. 
 

36. člen 

(prekinitev dela sveta) 

(1) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni 
točki dnevnega reda.  Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali 
stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in  nadaljuje po predložitvi teh 
predlogov. 

(2) Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če je to potrebno zaradi odmora, 

priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih 
strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj se bo seja nadaljevala.   
(3) Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna 
posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta 
prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči 
sejo konča. 
 

37. člen 

(začetek seje in odmor) 

(1) Seje sveta se sklicujejo najprej ob sedemnajsti uri in morajo biti načrtovane tako, da 
praviloma ne trajajo več kot štiri ure. 
(2) Predsedujoči odredi petnajst minutni odmor  vsaj po dveh urah neprekinjenega dela.  
(3) Odmor predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog posameznega ali skupine članov 
sveta, župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, 
stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor 
lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru posamezne točke 
največ dvakrat. 
(4) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz prejšnjega 
odstavka, odloči občinski svet ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje 

drugič. 
 

38. člen 

(preložitev razprave) 
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(1) Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če 
svet o zadevi ne želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno 

izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk 
dnevnega reda. 

(2) Ko so  vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet konča sejo. 
 

3. Vzdrževanje reda na seji 
 

39. člen 

(red na seji) 

(1) Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu 
predsedujoči ne da besede. 
(2) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na 
red ali mu seže v besedo le predsedujoči. 
 

40. člen 

(ukrepi za zagotovitev reda na seji) 

(1) Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe: 
 opomin, 

 odvzem besede, 

 odstranitev s seje ali z dela seje. 

(2) Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v 
besedo, ali če na kak drug način krši red na seji. 
(3) Odvzem besede se lahko izreče  govorniku, če s svojim govorom na seji krši red in določbe 
tega poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega 
poslovnika. 

(4) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu sveta oziroma govorniku, če kljub 
opominu ali odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta. 
(5) Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora 
takoj zapustiti prostor, v katerem je seja. 

(6) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, v katerem je seja, vsak drug 
udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje. 
(7) Če je red hudo kršen, predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci. 
(8) Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta, jo začasno prekine in o 
tem obvesti pristojne službe za javni red in mir, da odstranijo moteče osebe iz prostorov, kjer 
poteka seja sveta. 

 

4. Odločanje 

 

41. člen 

(sklepčnost) 
(1) Svet veljavno odloča, če je pri točki navzočih večina vseh članov sveta. 
(2) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku 
nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi. Navzočnost članov sveta na začetku seje se 
ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti. 
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(3) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov sveta v sejni sobi (dvorani) na način, 
kot velja za glasovanje (dvig kartonov ali rok). Preverjanje sklepčnosti lahko zahteva vsak član 
sveta ali predsedujoči kadarkoli. 
 

42. člen 

(odločanje na seji sveta) 
Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, če se je večina članov sveta, ki so 
glasovali, izrekla »ZA« njen sprejem oziroma, če je »ZA« sprejem glasovalo toliko članov, kot to 

za posamezno odločitev določa zakon. 
 

43. člen 

(glasovanje) 

(1) Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. 
(2) S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem  o posamezni zadevi 
oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsak član sveta. 
(3) Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. Predsedujoči 
pred vsakim glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja. 

(4) Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas. Obrazložitev glasu se v okviru posameznega 
glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ dve minuti. 
(5) K glasovanju pozove predsedujoči člane sveta tako, da jim najprej predlaga, da se opredelijo 
»ZA« sprejem predlagane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem odločitve pa še, 
da se opredelijo »PROTI« sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo 
enkrat, razen če je glasovanje v celoti ponovljeno. 
(6) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja. 

 

44. člen 

(javno in poimensko glasovanje) 

(1) Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.  

(2) Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj 
ene četrtine vseh članov sveta.  
(3) Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih 
priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI« . O poimenskem glasovanju se 
piše zaznamek tako, da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleži 
njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni del zapisnika seje. 

 

45. člen 

(tajno glasovanje) 

(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.  

(2) Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tri članska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva 
člana določi občinski svet na predlog predsedujočega. Administrativno - tehnična opravila v 
zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor občinske uprave ali javni uslužbenec, ki ga določi 
direktor občinske uprave. 
(3) Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je članov sveta. Glasovnice morajo biti 

overjene z žigom, ki ga uporablja občinski svet. 
(4) Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja. 
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(5) Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti označi, kateri član je prejel 
glasovnico.Glasuje se na prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena 
tajnost glasovanja. 

(6) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in praviloma opredelitev »ZA« in 
»PROTI«. »ZA« je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, »PROTI« pa na 

levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI«. 
(7) Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje. 

(8) Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, imena in priimke kandidatov, če jih je 
več po abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno 
številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko 
zaporednih številk kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati. 
(9) Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico. 

 

46. člen 

(izid glasovanja) 

(1) Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.  
(2) Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o: 

 datumu in številki seje sveta, 
 predmetu glasovanja, 

 sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih članov, 
 številu razdeljenih glasovnic, 
 številu oddanih glasovnic, 
 številu neveljavnih glasovnic, 
 številu veljavnih glasovnic, 
 številu glasov »ZA« in število glasov »PROTI« oziroma pri glasovanju o kandidatih, 

 številu glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat, 

 ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano večino,  ali da predlog ni izglasovan, 
pri glasovanju o kandidatih pa, katerih kandidat je imenovan. 

(3) Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta. 

 

47. člen 

(ponovitev glasovanja) 

(1) Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se 
lahko glasovanje ponovi. 

(2) O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali 

ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi je mogoče glasovati 
največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja se ne ponavlja. 

 

5. Zapisnik seje sveta 

 

48. člen 

(vsebina zapisnika seje sveta) 

 

(1) O vsaki seji sveta se piše zapisnik. 
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov sveta 
na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo, o udeležbi 
vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, imenih 
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razpravljavcev, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki 

so bili sprejeti, o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta ter o morebitnih 
stališčih statutarno pravne komisije glede postopkovnih vprašanjih. 
(3) Potrjeni zapisnik seje sveta se kot dokumentarno gradivo hrani trajno v dosjeju seje, na katri 

je bil sestavljen. V dosje je treba vložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma 
obravnavano na seji. 

 

49. člen 

(zvočni zapis seje sveta) 
(1) Vse seje sveta se za potrebe priprave zapisnika zvočno snemajo, za potrebe lokalnih medijev 

pa lahko tudi slikovno (video snemanje), vse ob privolitvi navzočih na seji.  
(2) Zvočni posnetek se, po potrditvi zapisnika, uniči.   
 

50. člen 

(zapisnik seje sveta) 

(1) Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave. Direktor občinske uprave lahko za 

vodenje zapisnika seje sveta pooblasti drugega javnega uslužbenca. 
(2) Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih 
izrednih oziroma dopisnih sej sveta.Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. 
O utemeljenosti pripomb odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik 
ustrezne spremembe. 

(3) Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo vodil in direktor občinske uprave 
oziroma pooblaščeni javni uslužbenec, ki je vodil zapisnik. 
(4) Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh občine ter na krajevno običajen način.  
(5) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje sveta 

se ne prilaga v gradivo za redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred potrjevanjem 
zapisnika seznani predsedujoči. 
 

51. Člen 

(ravnanje z gradivom sveta) 

(1) Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi svet na podlagi zakona s posebnim 
aktom. 

(2) Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki sej ter vse gradivo sveta in 
njegovih delovnih teles, se kot trajno gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva 

občinske uprave. 
 

6. Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet 
 

52. člen 

(strokovno in administrativno delo za svet) 

(1) Za strokovno in administrativno delo za občinski svet in za delovna telesa sveta je 
odgovoren direktor občinske uprave. 
(2) Direktor občinske uprave organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za potrebe sveta 
in določi javnega uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila 
potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih 
mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto. 



Predlog Poslovnika – 5. redna seja, 23. 5. 2019 – drugo branje 
 

 16 

(3) Za zapisnik sveta in delovnih teles sveta skrbi direktor občinske uprave. Direktor občinske 
uprave lahko za vodenje zapisnikov  pooblasti druge javne uslužbence. 
 

7. Delovna telesa sveta 

 

53. člen 

(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) 
(1) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje 
izmed svojih članov.  
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane. 
(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge: 

 občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, 
ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih 

agencij, javnih skladov in javnih podjetij, 

 opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije, 
 občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji 

v občini, ki so v pristojnosti sveta in v zvezi s predpisi občine, ki urejajo pravice in 
obveznosti funkcionarjev, 

 obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet. 

(4) Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet praviloma na 
konstitutivni seji po konstituiranju sveta, najkasneje pa na prvi naslednji seji. 

 

54. člen 

(delovna telesa občinskega sveta) 
(1) Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in 

odbori sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o 

ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in 
predloge.                  

(2) Komisije in odbori sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte 
iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za 
katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme svet na predlog župana. 
 

55. člen 

(stalna in občasna delovna telesa) 
(1) Stalna delovna telesa sveta ustanovljena s statutom občine so naslednji odbori in komisija: 

 za negospodarstvo  in javne službe družbenih dejavnosti, 
 za gospodarstvo, varstvo okolja  in gospodarske javne službe, 
 za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, 
 statutarno pravna komisija. 

 

56. člen 

(odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti) 
(1) Odbor za negospodarstvo  in javne službe družbenih dejavnosti ima 5 članov.  

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 
negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v 
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.  
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(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana 
redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog  pisno predložiti županu, predsedujočemu 
in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti 
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 
(4) Odbor za negospodarstvo  in javne službe družbenih dejavnosti lahko predlaga občinskemu 
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in 
javnih služb družbenih dejavnosti. 
 

57. člen 

(odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe) 
(1) Odbor za gospodarstvo ima 5 članov. 
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 
gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), varstva okolja  

in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje 
mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.  
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana 
redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog  pisno predložiti županu, predsedujočemu 
in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti 
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 
(4) Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja  in gospodarske javne službe lahko predlaga 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju 
dela. 

 

58. člen 

(odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami) 
(1) Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ima 5 članov.  
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 
planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so 
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda 
stališče s predlogom odločitve.  
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana 
redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog  pisno predložiti županu, predsedujočemu 
in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti 
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 
(4) Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami lahko predlaga 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju 
dela. 

 

59. člen 

(statutarno pravna komisija) 

(1) Statutarno pravna komisija sveta ima 3 člane. 
(2) Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma 
dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.  
(3) Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov 
aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi 
akti občine. 
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(4) Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem predlog statuta občine in poslovnika 
sveta, spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno razlago določb 
splošnih aktov občine. 
(5) Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno 
pravna komisija razlaga poslovnik sveta. 

 

60. člen 

(občasna delovna telesa) 
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega 
telesa in število članov  ter opravi imenovanje. 
 

61. člen 

(imenovanje članov odborov in komisij) 
(1) Člane  odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja izmed svojih članov in  največ polovico članov izmed drugih občanov, če 
ta poslovnik ne določa drugače.   
(2) Predsednika delovnega telesa izvolijo člani delovnega telesa izmed predstavnikov 

občinskega sveta.  
(3) Prvo sejo odbora skliče župan. 
 

62. člen 

(delo delovnega telesa) 

(1) Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo delovnega 

telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu. 
(2) Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu sveta, na podlagi 

dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo  župana. 
(3) Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj tri dni 
pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih. 

(4) Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji 
navzoča večina njegovih članov,  svoje odločitve - mnenja, stališča in predloge pa sprejema z 
večino glasov navzočih članov. 
(5) Glasovanje v delovnem telesu je javno.   

(6) Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se nanašajo na 
delo občinskega  sveta. 
(7) Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni javni uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi 
predlogov aktov in drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki 
organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z 

obravnavano problematiko. 

 

V. AKTI SVETA 

 

1. Splošne določbe 

 

63. člen 

(splošni akti občine) 
(1) Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in statutom naslednje akte: 

 poslovnik občinskega sveta, 
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 proračun občine in zaključni račun, 
 planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte, 
 odloke, 

 odredbe, 

 pravilnike, 

 navodila. 

 (2) Občinski svet sprejema tudi sklepe, stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb 
statuta občine in drugih splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali 

statutom občine. 
 

64. člen 

(predlagalna pravica) 

(1) Proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne akte, za katere je v 
zakonu ali tem statutu tako določeno, predlaga občinskemu svetu v sprejem župan. 
(2) Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem 
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka. 

 

65. člen 

(sodelovanje javnosti pri pripravi splošnih aktov občine) 
(1) Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občanov, njihovih 
organizacij, strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine je treba 
predloge statuta občine, odlokov, proračuna,  prostorskih aktov in drugih načrtov razvoja 

objaviti na spletni strani občine, v katalogu informacij javnega značaja, najpozneje sedem (7) 
dni pred sejo sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, in javnost pozvati, da v roku 
trideset (30) dni na način, določen z objavo, sporoči morebitne pripombe in predloge. 

(2) Predlog splošnega akta se v roku iz prejšnjega odstavka pošlje subjektom, katerih 
sodelovanje določa zakon in statut občine ter subjektom, ki se ukvarjajo z zadevami, ki se jih 
vsebina splošnega akta tiče, s pozivom k predložitvi pripomb in predlogov najpozneje v roku, 
določenem v prejšnjem odstavku. 
(3) Objavi splošnega akta občine na spletni strani občine v katalogu informacij javnega značaja 
in dopisu iz prejšnjega odstavka se priloži povzetek vsebine s strokovnimi podlagami, 

ključnimi vprašanji, ki zadevajo predlog  splošnega akta in njegovimi cilji. 
(4) Po končani obravnavi iz prvega in drugega odstavka tega člena pripravi občinska uprava 
osnutek poročila o sodelovanju javnosti s predstavitvijo vpliva pripomb in predlogov na 

vsebino predloga splošnega akta in ga predloži predlagatelju. 
(5) Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta ter o upoštevanih oziroma 
zavrnjenih pripombah in predlogih, se objavi na spletni strani občine v katalogu informacij 
javnega značaja in hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občine, skupaj z izvirnikom 
sprejetega splošnega akta. 
 

66. člen 

(podpis in hramba aktov, ki jih sprejema svet) 

(1) Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan. 
(2) Izvirnike aktov sveta se žigosa in shrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske 
uprave. 

 

2. Postopek za sprejem odloka 
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67. člen 

(vsebina predloga odloka) 

(1) Besedilo odloka mora vsebovati pravno podlago, naslov odloka, besedilo členov in 
obrazložitev. 
(2) Obrazložitev obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter 
oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka. Glede na vsebino odloka 
mora biti uvodu priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo. 
(3) Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član sveta pošlje predlog odloka županu s 
predlogom za uvrstitev na dnevni red seje sveta. 

 

68. člen 

(obravnava predloga odloka) 

(1) Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na 
sejah sveta. 

(2) Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah sveta, tudi kadar ni 
predlagatelj. 

 

69. člen 

(razprava o predlogu odloka) 

(1) Besedilo odloka se pošlje članom sveta sedem dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na 
kateri bo obravnavan. 

(2) Občinski  svet razpravlja o odloku na dveh obravnavah: kot osnutek in predlog. 

 

70. člen 

(prva obravnava) 

(1) Pri obravnavi osnutka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in 

načelih ter temeljnih rešitvah predlaganega  osnutka odloka. 

(2) Po končani obravnavi občinski svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sprejme 
stališča in predloge o odloku. 
(3) Če občinski svet meni, da osnutek predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo ali, da odlok 
ni potreben, ga s sklepom zavrne. 

(4) Po končani prvi obravnavi osnutka lahko predlagatelj predlaga umik predloga odloka. O 
predlogu umika odloči občinski svet s sklepom. 
(5) Če na predlog odloka v prvi obravnavi osnutek odloka ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb 
in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga osnutka odloka 

v prvi obravnavi, lahko svet, na predlog predlagatelja, sprejme predlog odloka na isti seji, tako 

da se prva in druga obravnava osnutka in predloga odloka združita. 
 

71. člen 

(priprava besedila za drugo obravnavo) 

Pred začetkom druge obravnave predloga mora predlagatelj pripraviti novo besedilo predloga 

odloka, pri čemer na primeren način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave osnutka 

oziroma jih utemeljeno zavrne. 

 

72. člen 

(druga obravnava) 
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(1) V drugi obravnavi predloga odloka razpravlja občinski svet po vrstnem redu o vsakem 
členu predloga odloka. Ko občinski svet konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, 
glasuje o predlogu odloka v celoti. 

(2) V drugi obravnavi predloga odloka lahko člani sveta predlagajo spremembe in dopolnitve 
naslova in členov predloga odloka v obliki amandmaja.   
(3) Župan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam predlagatelj odloka in amandmaje na 
amandmaje članov sveta k vsakemu predlogu odloka.  
(4) Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni 
pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je 
predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina 
vseh članov sveta. 
(5) Če amandma ni predložen v pisni obliki ali je brez obrazložitve, ga predsedujoči ne sme dati 
v razpravo in odločanje. 
(6) Župan lahko predlaga amandma na amandma članov sveta na sami seji, na kateri se odlok 
obravnava. Amandma na amandma mora vložiti pisno. 
(7) Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti 

amandma oziroma ga umakniti. 

 

73. člen 

(sprejem amandmaja, člena odloka in odloka) 
(1) Amandma, člen odloka, in odlok v celoti so sprejeti, če se zanje opredeli večina članov 
sveta, ki glasujejo. 

(2) O vsakem amandmaju se glasuje posebej. 

 

74. člen 

(sprejem splošnih aktov občine) 
(1) Statut občine se sprejema z 2/3 večino vseh članov občinskega sveta, poslovnik sveta se 
sprejema z 2/3 večino navzočih članov občinskega sveta.  
(2) Proračun občine sprejema občinski po postopku, določenem s tem poslovnikom. 
(3) O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča občinski svet na eni obravnavi, če 
zakon ne določa drugače. 
 

75. člen 

(sprejem splošnih aktov občine do prenehanja mandata) 
(1) Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti vse postopke 
o predlaganih splošnih aktih občine. 
(2) V primeru, da postopki niso zaključeni občinski svet v novi sestavi  na predlog župana 

odloči, o katerih predlogih za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere 

začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval. Če predlagatelj ni več občinski 
funkcionar, se predlog ne obravnava. Postopki sprejemanja aktov, ki so se začeli v prejšnjem 
mandatu sveta, se v novem mandatu ne nadaljujejo, razen:  

 če sta v novem mandatu ponovno izvoljena župan ali član sveta, ki sta bila predlagatelja 
v prejšnjem mandatu,  

 če predlagateljstvo v primeru, ko predlagatelj iz prejšnjega mandata ni ponovno 

izvoljen, prevzame novoizvoljeni župan ali član sveta. 
(3) Evidenco o nedokončanih postopkih sprejemanja aktov vodi občinska uprava. 
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3. Hitri postopek za sprejem odlokov 

 

76. člen 

(hitri postopek za sprejem odlokov) 

(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali  naravne nesreče, lahko občinski svet sprejme 
odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi obvezne razlage 
določb splošnih aktov občine. 
(2) Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka. O uporabi hitrega postopka odloči 
občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda.  
(3) Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se uporabljajo 
določbe tega poslovnika o rednem postopku in prvi obravnavi osnutka predloga odloka. 

(4) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem 
postopku sprejemanja odloka. 

(5) Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava osnutka in predloga odloka na isti 

seji. 

(6) Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje in amandmaje na amandmaje na sami 
seji vse do konca obravnave predloga odloka. 

 

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov 

 

77. člen 

(skrajšani postopek za sprejem odlokov) 
(1) Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe 

obravnavi obravnavo osnutka in predloga odloka ali drugega splošnega akta, ki se sprejema na 
enak način, če gre: 

 za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, 

 prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih posameznih določb skladu z 

zakonom, 

 uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi predpisi države oziroma 
občine, 

 spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega sodišča, 
 prečiščena besedila aktov. 

(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina 
navzočih članov sveta. Po končani prvi obravnavi osnutka lahko vsak član sveta predlaga, da 
občinski svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava 
predloga opravi po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po vložitvi predloga. 

(3) V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k členom splošnega akta, ki se s 
predlogom spreminjajo ali dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko 

vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka. 

 

5. Objava splošnega akta občine 

 

78. člen 

(objava splošnega akta občine) 
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga 
določi statut občine in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače 
določeno. 
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(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski  svet. 

6. Postopek za sprejem proračuna 

 

79. člen 

(proračun občine) 
(1) S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene 

financiranja javne porabe občini.  
(2) Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s 
proračunskim letom za državni proračun. 
 

80. člen 

(predlog proračuna občine) 
(1) Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po 

predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži 
župan predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi sveta. 
(2) Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih 

določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo predlog 
proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava. 
(3) V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni delavec občinske uprave občinskemu 

svetu: 

 temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna, 
 načrtovane politike občine, 
 oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa 

financiranja v prihodnjih dveh letih, 

 okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika 

proračuna v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt, 
 načrt razvojnih programov, 

 načrt nabav. 
(4) Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, 
da se o predlogu opravi javna razprava. 

(5) Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme stališča in 
predloge ter naloži županu, da v roku sedem dni predloži občinskemu svetu popravljen 
predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem upoštevani. 
(6) Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga 
skupaj s stališči in predlogi sveta pošlje v javno razpravo župan. 
 

81. člen 

(javna razprava) 

(1) Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni. 

(2) V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o 
javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim 
zagotovi dostop do predloga v prostorih občine. 
(3) Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu 
občinskega proračuna na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 
 

82. člen 
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(obravnava predloga proračuna) 
(1) V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa sveta, sveti ožjih delov 
občine ter zainteresirana javnost. 
(2) Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu. 
(3) Predsedniki delovnih teles sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in 
predstavniki občinske uprave na njihovih sejah  pojasnijo predlog proračuna občine.  
 

83. člen 

(dopolnjen predlog proračuna občine) 
(1) Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi 
župan dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bosta obravnavala. 

(2) Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani sveta vložijo 
amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri županu. 
(3) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati 
pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere 
postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen. 
 

84. člen 

(predstavitev dopolnjenega predloga proračuna občine) 
(1) Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan 
najprej pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles 

sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna 
obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna. 
(2) V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih amandmajih k predlogu 
proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in 
mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z 
utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja. 
(3) Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se 

izjavi oziroma se župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih 
amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja 
prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom sveta. 

(4) Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju 

župana na amandma, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj. 
 

85. člen 

(uskladitev predloga proračuna občine) 
(1) Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali 
je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim 
zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati 
ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine. 
(2) Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme 
občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine. 
(3) Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči 
nastalo situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s 

predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, 
na kateri bo predložen predlog uskladitve.  
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(4) Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve 
ni razprave.  

(5) Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje občinski 
svet o proračunu v celoti in o odloku o proračunu občine. 
(6) Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet. 
(7) Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov 
predlog proračuna.  
(8) Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega 
poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka. 

 

86. člen 

(začasno financiranje) 
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o 
začasnem financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s 
sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah tega 
poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka. 

 

87. člen 

(rebalans proračuna občine) 
(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine. 
(2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni 
javne razprave. 

(3) Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo 
obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.  
 

88. člen 

(zaključni račun) 
(1) Zaključni račun obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave. 
(2) Zaključni račun sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek 
za sprejem odlokov. 

 

 

7. Postopek za sprejem prostorskih aktov 

 

89. člen 

(postopek za sprejem prostorskih aktov) 

(1) Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določen postopek, 
ki zagotavlja sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme občinski svet z 
odlokom v eni obravnavi, ki se opravi v skladu z določbami tega poslovnika, ki urejajo drugo 

obravnavo predloga odloka po postopku, kot velja za sprejem predloga odloka. 

(2) Če je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s predlogom prostorskega akta določeno 
prostorsko ureditev, ki je bila razgrnjena in v javni obravnavi se šteje, da prostorski akt ni 
sprejet in se postopek o odloku konča. 
(3) Postopek sprejemanja prostorskega akta se začne znova z razgrnitvijo predloga, v katerega je 

vključen amandma iz prejšnjega odstavka. 
 

8. Postopek za sprejem obvezne razlage 
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90. člen 

(postopek za sprejem obvezne razlage) 

(1) Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb 
občinskih splošnih aktov. 
(2) Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter razloge 
za obvezno razlago. 

(3) Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno pravna komisija, ki lahko zahteva 

mnenje drugih delovnih teles sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske uprave. 
Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži 
občinskemu svetu v postopek. 
(4) Občinski svet sprejema obvezno razlago po določbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani 
postopek za sprejem odloka. 

(5) Sprejeta obvezna razlaga je sestavni del predpisa in se objavi v uradnem glasilu. 

 

9. Postopek za sprejem prečiščenega besedila 

 

91. člen 

(postopek za sprejem prečiščenega besedila splošnega akta) 
(1) Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev 
bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe 
in dopolnitve splošnega akta v obliki uradnega prečiščenega besedila. 
(2) Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka določi občinski svet po skrajšanem 
postopku za sprejem odloka. 

(3) Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj 

eno tretjino njegovih členov, pripravi statutarno pravna komisija sveta uradno prečiščeno 
besedilo tega splošnega akta. Uradno prečiščeno besedilo statuta ali poslovnika se pripravi po 
vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta oziroma poslovnika. 

(4) Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če ob sprejemu sprememb in dopolnitev 

statuta, poslovnika sveta ali odloka, tako določi občinski svet. 
(5) O uradnem prečiščenem besedilu odloča občinski svet brez obravnave.  
(6) Uradno prečiščeno besedilo se objavi v uradnem glasilu. 

 

VI. VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

92. člen 

(volitve in imenovanja) 

(1) Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali statutu občine pristojen občinski svet, se 
opravijo po določbah tega poslovnika.  
(2) Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je glasovala večina članov sveta in je zanj 
glasovala večina tistih članov, ki so glasovali. 
 

93. člen 

(glasovanje o kandidatih) 

(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje o kandidatih po abecednem 
vrstnem redu prve črke njihovih priimkov, pri čemer se prva črka določi z žrebom. Vsak član 
sveta lahko glasuje samo za enega od kandidatov. 
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(2) Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se opravi javno poimensko glasovanje, 
pri katerem vsak član sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.  
(3) Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki 
veljajo za tajno glasovanje. 

(4) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži 
zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati. 
(5) Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži beseda 
»ZA« ali »PROTI«. 
(6) Če se tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih funkcij, se lahko glasuje za največ 
toliko kandidatov, kot je funkcij. 

 

94. člen 

(izvolitev oziroma imenovanje kandidata) 

Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje večina članov sveta, ki so glasovali. Pri 
tajnem glasovanje se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice. 
 

95. člen 

(ponovno glasovanje) 

(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče od predlaganih kandidatov pri 
glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri ponovnem glasovanju se 
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem 

glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se 
izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z 
žrebom. 
(2) Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih po vrstnem redu glede na število glasov, 
dobljenih pri prvem glasovanju. Če pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pri prvem 
glasovanju dobili enako število glasov, se glasuje po abecednem vrstnem redu kandidatov. 
(3) Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma, če tudi pri ponovnem glasovanju noben 
kandidat ne dobi potrebne večine, ali pa ni izvoljeno zadostno število kandidatov, se za 
manjkajoče kandidate ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega 
predloga kandidatur. 

 

1. Imenovanje članov delovnih teles sveta 

 

96. člen 

(imenovanje članov delovnih teles sveta) 
(1) Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov za člane, ki jo določi 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebuje predlog 

kandidata za predsednika delovnega telesa ter predlog kandidatov za  člane delovnega telesa. 
(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede poimensko 
imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, 

o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta. 
(3) Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega 
telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov 
delovnega telesa. 

 

2. Imenovanje člana sveta za začasno opravljanje funkcije župana 
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97. člen 

 (imenovanje člana sveta za začasno opravljanje funkcije župana) 
(1) Če župan, ki mu je predčasno prenehal mandat, ne določi kateri od dveh ali več 
podžupanov bo začasno opravljal funkcijo župana, ali če je razrešen, imenuje svet izmed svojih 
članov člana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega župana. 
(2) O tem, ali se imenovanje izvede na podlagi javnega ali tajnega glasovanje, odloči svet pred 

glasovanjem o imenovanju. 

(3) Kandidat je imenovan, če dobi večino glasov  navzočih članov sveta.   
  

3. Postopek za razrešitev 

 

98. člen 

(postopek za razrešitev) 
(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z 

drugim aktom določen drugačen postopek. 
(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev 
ali imenovanje, ali na predlog najmanj ¼ članov sveta. Če predlagatelj razrešitve ni komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji. 
(3) Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešite. 
(4) Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih 
drugega odstavka prejšnjega člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.  
(5) Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni pred 
sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico pisno se 

opredeliti o predlogu razrešitve.  
(6) Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoče upoštevati rok iz 
prejšnjega odstavka tega člena.  
(7) Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme odločitev o predlogu z večino, ki 
je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.  
(8) O razrešitvi ser izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom. 

 

4. Odstop članov sveta, članov delovnih teles in drugih organov ter funkcionarjev občine 

 

99. člen 

(postopek za razrešitev) 
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.  
(2) Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine 
predčasno preneha mandat. Postopek v zvezi z odstopom župana ali člana sveta ureja statut. 

(3) Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih teles, drugih organov in člani 
nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.  
(4) Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za 
ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru občine ali v delovnem telesu sveta dolžna 
predlagati občinskemu svetu novega kandidata. 
(5) Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega funkcionarja, članstva ali 
imenovanja zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
(6) Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja se pošlje občinski volilni komisiji. 
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(7) Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja zaradi postopka izbire novega kandidata. 

 

VII. RAZMERJE MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM 

 

100. člen 

(razmerja med županom in občinskim svetom) 
(1) Župan predstavlja občinski svet, ga  sklicuje in vodi njegove seje.  
(2) Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri uresničevanju in opravljanju nalog 
občine. Pri tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za 
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali problematiki ter si 
prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih problemov.  
(3) Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, določi župan za vsako 
zadevo, ki je na dnevnem redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa tudi 
izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov sodelovali. 

 

101. člen 

(izvajanje odločitev občinskega sveta) 
(1) Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta. Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po 
njegovem pooblastilu podžupan  ali direktor občinske uprave, o opravljenih nalogah med 

obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta. 
(2) V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej obrazložiti tiste sklepe, ki niso 

izvršeni in navesti razloge za neizvršitev sklepa. 
(3) Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu predlagati novi sklep o isti zadevi, ki ga 
bo možno izvršiti. 
(4) Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov sveta. 
(5) Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan svet sproti opozarjati na posledice 
nezakonitih odločitev in ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine. 

 

 

VIII. JAVNOST DELA 

 

102. člen 

(javnost dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles) 
(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.  

(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, s 
posredovanjem posebnih pisnih sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih 
odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah 
organov občine ter na druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik. 
(3) Župan  in direktor občinske uprave obveščata občane in sredstva javnega obveščanja o delu 
sveta, delovnih teles sveta, župana in občinske uprave.  

(4) Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost. 
(5) Občina  izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi sporočila in poročila o delu ter 
povzetki iz gradiv in odločitev sveta in drugih organov občine. 
 

103. člen 

(obveščanje javnosti) 
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(1) Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih občin ter za 
zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta. 

(2) Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo, predlogi 
aktov sveta, obvestila in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu 
občinskih organov. 
(3) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave. 

(4) Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski  in drugi predpisi, ki urejajo to 

področje. 
 

IX. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU 

 

104. člen 

(delo sveta v izrednem stanju) 

(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje sveta ovirano, so dopustna 

odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik. 
(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov 
oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je 
potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih 
potrdi občinski svet, ko se sestane. 

 

X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA 

 

105. člen 

(spremembe in dopolnitve poslovnika) 

(1) Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki 
veljajo za sprejem odloka. 

(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih 
članov. 
 

106. člen 

(razlaga poslovnika) 

(1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo sveta 

poslovnik predsedujoči. Predsedujoči lahko kadarkoli zaprosi, da se o poslovniškem vprašanju 
sestane statutarno pravna komisija. Seja se prekine do odločitev komisije. 
(2) Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno pravna komisija. 

(3) Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala statutarno pravna 
komisija, odloči svet. 
 

 

XI. KONČNA DOLOČBA 

 

107. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati: Poslovnik Občinskega sveta občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 
56/15). 
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108. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

 

 

 

Številka:  

Datum:  

 

Županja 

Občine Sveti Andraž 

v Slovenskih goricah, 

Darja Vudler 
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1. NAVEDBA INVESTITIRJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, 

UPRAVLJALCA IN STROKOVNIH SODELAVCEV 

 

1.1 Navedba investitorja 
              

INVESTITOR 

Naziv: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 

Naslov: Vitomarci 71,2255 Vitomarci 

Odgovorna oseba: Darja VUDLER, županja 

Telefon: 02 / 757 95 30 

E-pošta: info@svandraz.si 

ID za DDV: SI 72359528 

Transakcijski račun: SI56 0110 0010 0018 285, odprt pri Uprava 
RS za javna plačila 

Odgovorna oseba za pripravo 
investicijskih dokumentov: 

Miran Čeh, direktor občinske uprave 

Telefon: 02 / 757 95 32 

E-pošta: miran.ceh@svandraz.si 
Odgovorna oseba za izvajanje 
investicije: Darja VUDLER, županja 

Telefon: 02 / 757 95 30 

E-pošta: darja.vudler@svandraz.si 
  

 

1.2 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 
 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: AGJ d.o.o.  

Naslov: Pot na Kamenšak 2, 2230 Lenart v Slov. goricah 

Odgovorna oseba: Goran Rebernik 

Telefon: 031 / 66 38 10 

Telefaks: 02 / 720 71 08 

E-pošta: agj@triera.net 

ID za DDV: SI 84014598 

Transakcijski račun: SI56 0410 2000 1531 035, odprt pri NOVA KBM d.d. 

mailto:info@svandraz.si
mailto:miran.ceh@svandraz.si
mailto:darja.vudler@svandraz.si
mailto:agj@triera.net
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1.3 Navedba upravljalca 
 

UPRAVLJAVEC VODOOSKRBNEGA SISTEMA 

Naziv: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. 

Naslov: Puhova ulica 10, 2250 Ptuj 

Odgovorna oseba: Janko Širec 

Telefon: 02 / 787 51 11 

Telefaks: 02 / 771 36 01 

E-pošta: tainistvo@komunala-ptuj.si 

ID za DDV: SI 65735676 

Transakcijski račun: SI56 0215 0001 0743 422, odprt pri NLB d.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Datum izdelave DIIP 
 

Datum izdelave DIIP-a:  Januar 2019 

 

  

mailto:tajnistvo@komunala-ptuj.si
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

2.1 Predstavitev občine 

Občina Sv. Andraž v Slov. goricah je bila ustanovljena leta 1998 (Vir: Ajpes) v skladu z Zakonom o 
lokalni samoupravi. Aktivno delovanje občine se je pričelo marca 1999, ko je odprla svoj račun in 
organizirala delovanje občinske uprave. 

Občina se razprostira po gričevnatem svetu osrednjih Slovenskih goric; med Ptujem, Lenartom, 
Radenci, Gornjo Radgono in Ljutomerom. Obsega 7 naselij: Drbetinci, Gibina, Hvaletinci, Novinci, 

Rjavci, Slavšina in Vitomarci. Center občine je naselje Vitomarci, kjer se nahaja Občinska uprava, 
Krajevni urad, pošta, zasebna zdravstvena ordinacija, gasilski dom, Osnovna šola, vrtec, kmetijska 
zadruga in župnijska cerkev 

 

Površina občine: 17km2 
Število naselij: 7 
Število prebivalcev: 11751 

Gospodinjstev:413 
Nezaposlenih: 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2018. 
 
2 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2018. 
 
3 Vir: Zavod RS za zaposlovanje, marec 2016.  
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Prebivalci se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom, prisotna 
pa je tudi gostinsko-turistična dejavnost. V občini je aktivnih 18 društev (od tega 3 športna). Občina ima 
tudi Osnovno šolo kjer otroci obiskujejo prvih 6 razredov, zadnje tri pa obiskujejo v matični šoli v 
Cerkvenjaku. 

Od sakralnih objektov je pomembna Cerkev sv. Andraža. Nastanek današnje župnije sega v 15. stoletje. 

Slika 1: Cerkev Svetega Andraža 

 

 

Andraževa učna pot obiskovalce občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah popelje po občini in jim 
predstavi lepote in posebnosti slovensko-goriške pokrajine. 

Slika 2: Andraževa učna pot 
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1. BOTANIČNI VRT PRI ŠOLI 
Botanični vrt ob šoli je eden izmed antropogenih ekosistemov, ki je namenjen spoznavanju različnih vrst 
rastlin in njihovi uporabi v prehrani ter zdravilstvu. Zasejanih je več kot 20 rastlinskih vrst. 

2. VEČNAMENSKA DVORANA IN KNJIŽNICA 

Nova večnamenska dvorana v občini je osrednji prostor za kulturne in druge družabne dogodke. Na 
voljo je tudi za aktivnosti, namenjene društvom. 

3. HRGOVA DOMAČIJA 

Hrgova domačija - domačija Vitomarci je stara "cimprana" kmečka hiša, ki je doživela svojo prvo 

rekonstrukcijo leta 2002  in nato 2017(obnovljene stene, streha in okolica) in gospodarsko poslopje. 

Hrgova domačija je urejena tako, da se lahko na njej tudi prespi, za kar skrbi Turistično društvo. V 

domačiji je muzej kmečkega življenja iz začetkov prejšnjega stoletja. Sestavljata jo leseni s slamo kriti 

stavbi - hiša in gospodarsko poslopje. Je lepo obnovljen primer stavbne dediščine v Slovenskih goricah 
s konca 18. in začetka 19. stoletja. 

Slika 3: Hergova domačija 

 

 

 

4. STARA ŠOLA - OBČINA 

Današnja občinska stavba je najprej služila kot župnišče, potem so na tem mestu zgradili zidano stavbo 
- narodno šolo. 

5. CERKEV, STARA TRTA 

Cerkev so začeli graditi leta 1513. Sestavlja jo zvonik iz leta 1529, ladja, tristransko zaključen prezbiterij 
in zakristija. Poleg cerkve je bila leta 2010 posajena potomka najstarejše (več kot 400 let stare) žlahtne 
vinske trte na svetu (Stare trte z Lenta v Mariboru), sorte modra kavčina ali žametna črnina. 
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Slika 4: Potomka najstarejše trte na svetu 

 

6. REBREČEV JELENOV GREBEN 

Jelenji greben se nahaja v Vitomarcih, kjer se družina Rebrec ukvarja z vzrejo damjakov. Damjak spada 
v skupino 36 vrst jelenov in ima lopatasto rogovje, zato mu pravimo tudi jelen lopatar. 

7. KUŽNO ZNAMENJE NA SELAH 

Gre za poznogotsko stebrasto kamnito znamenje z začetka 16. stoletja. Znamenje stoji na križišču 
nekdanje selitvene ceste. Postavljeno je kot spomin na skupinski grob za umrle po kugi. v 14. stoletju 

je na tem območju plaz odnesel nekaj hiš, zato se to območje po domače imenuje Črna gora. 

Slika 5:Kužno znamenje 
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8. RIBNIK PRI PLOJEVIH 

Ribnik se nahaja v spodnjem delu naselja Vitomarci in je last družine Ploj. Bogat je z rastlinstvom in 
živalstvom. Ponaša se z različnimi vrstami rib, vodno gladino krasijo lokvanji, ob njem pa rastejo divje 
lilije in druge obvodne rastline. 

9. ČEBELARSTVO RAJŠP 

V spodnjem delu Vitomarcev se Franc Rajšp že vrsto let ukvarja s čebelarstvom in pridelavo čebelarskih 
izdelkov. V panjih goji kranjsko sivko, ki je slovenska avtohtona vrsta čebele. 

10. SADJARSTVO 

Na tem območju je zelo intenzivna pridelava sadja, predvsem jabolk. Sadjarstvo ima v Slovenskih 
goricah, še posebej na tem območju, izredno bogato tradicijo. 

11. LOVSKI DOM IN "MUŽE" 
Do lovskega doma nas pelje pot skozi gozd in mokrišče ''Muže''. V dolini ob potoku, na robu vasi Novinci, 
severno od lovskega doma, je nekoliko zamočvirjeno prvobitno naravno območje "Muže" s pestrim 

rastlinjem, naravnim gozdom, vlažnimi njivami in travniki ter neraguliranim potokom. Močvirna dolina se 
začne ob lovskem domu in se razteza ob Andrenškem potoku proti severu. Med potjo lahko slišimo 
nešteto ptic, ki si jih na razstavi v lovskem domu lahko tudi ogledate. 

Slika 6: Grafični prikaz mej Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
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Tabela 1: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine* 
 

NASELJE PREBIVALCI GOSPODINJSTVA 

Vitomarci 310 109 

Drbetinci 237 79 

Gibina 73 28 

Hvaletinci 
92 
 33 

Novinci 195 69 

Rjavci 93 33 

Slavšina 175 
62 
 

SKUPAJ 1175 413 

  Vir: Statistični urad RS  

 

2.2 Pregled in analiza obstoječega stanja 
Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega 
pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov je tudi gradnja, 
vzdrževanje in urejanje vodooskrbnih sistemov. Vodooskrbni sistemi so namenjeni zagotavljanju 
dostopnosti do čiste pitne vode naselij v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Pitna voda je voda v 

njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge 

gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in na to, ali se voda dobavlja iz vodovodnega omrežja 
iz sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda, ter vsa voda, ki se uporablja za 

proizvodnjo in promet živil. Podrobneje so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem, 
modernizacijo in varstvom vodooskrbnega sistema opredeljene v: 

 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-
A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 

ZIURKOE) 

 Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/13, 40/14 in 56/15) 

 Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) 
 Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 

58/11 in 15/16) 

 Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 
113/09, 5/13, 22/15 in 12/17) 

Vzdrževanje vodooskrbnega sistema izvaja Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj. 

Obstoječe omrežje na obravnavanem področju se oskrbuje s pitno vodo iz starega sistem na katerega 
pa se nova gospodinjstva ne morejo priključiti. Obstoječi cevovod je bil grajen kot vaški vodovod in nato 
priključen na javno omrežje. Cevovod ne zadošča potrebam novih gospodinjstev, hkrati pa je dotrajan. 

Na obravnavanem področju se giblje višina terena od cca 278 do cca 293 m n.m.v.. Primarno vodovodno 

omrežje se nahaja na severovzhodnem delu območja ob ob lokalni cesti LC203-371 Čagona - Vitomarci. 

Novogradnja sekundarnega vodovodnega omrežja je nujna zaradi ekonomskih in zdravstvenih razlogov, 
še predvsem zaradi tega, ker se preko obstoječega voda napaja zelo razvejano vodovodno omrežje od 
katerega je odvisno veliko število gospodinjstev. 

Nujnost izvedbe novogradnje sekundarnega vodovodnega omrežja sledi tudi iz določil strateških 
dokumentov iz področja vodooskrbe: 

 Direktiva Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi; 

 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti 
na področju vodne politike; 

 Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov; 



 Rekonstrukcija vodovoda v javni poti JP561-991 Ostragovo 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

                   DIIP -Dokument identifikacije investicijskega projekta                                                  ~ 12 ~ 

 

 Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda; 
 Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 ( Uradni list RS, št. 2/06); 
 Strategija razvoja Slovenije (Vlada RS, 23. junij 2005); 

 Nacionalni program reform za doseganje ciljev Lizbonske strategije, 2005; 

 Podnebne spremembe in njihova razsežnost na področju voda v Evropi, 2004. 

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) predpisuje 

ugotavljanje in oceno varnosti oskrbe s pitno vodo. Pravilnik o pitni vodi določa zahteve, ki jih mora 
izpolnjevati pitna v oda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnega koli 
onesnaženja pitne vode. Pitna voda je zdravstveno ustrezna, če ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov 
in njihovih razvojnih oblik v številu, ki bi lahko predstavljalo nevarnost za zdravje ljudi. Prav tako ne sme 

vsebovati drugih snovi, ki bi same ali skupaj z drugimi snovmi predstavljale nevarnost za zdravje ljudi. 

Z ne izvedbo načrtovane novogradnje sekundarnega vodovodnega omrežja dnevno ogrožamo zdravje 
ljudi ravno zaradi možnosti vdora različnih oblik onesnaženja ob okvari na obstoječem vodovodnem 
omrežju Vitomarci. 

 

2.3 Temeljni razlogi za investicijsko namero 
Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 

 Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju izboljšanja 
zdravstvene varnosti in varovanja okolja ter regionalnega razvoja, predvsem Operativni 

program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 

 Izboljšanje kakovosti pitne vode kjer poteka odsek vodooskrbnega sistema. 
 Zagotovitev celovite in trajne rešitve vodo oskrbe na obravnavanem območju. 
 Zmanjšanje intervencijskih posegov. 
 Preprečevanje odseljevanja mladih in s tem preprečevanje upadanje števila prebivalstva in 

prenehanje splošnega gospodarskega zaostajanja ter na ta način poživitev vseh vrst 
gospodarskih in turističnih dejavnosti. 

 Implementacija Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO). 
 Realizacija projektov, ki jih je Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah umestila v Načrt 

razvojnih programov. 

 Zmanjšanje stroškov vzdrževanja vodovodnega sistema. 
 Zagotovitev celovite in trajne rešitve vodo oskrbe na obravnavanem območju 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

Načrtovana investicija bo predvidena v naslednjih programih in načrtih: 

 V načrtu razvojnih programov Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
 Menjava vodovodne cevi v naselju Drbetinci - Ostragovo v občini Sveti Andraž v Slovenskih 

goricah je v skladu z: 

 Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 

 Pomembnejši predpisi, katerim Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah z izvedbo projekta 
sledi: 

 Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 

40/14 in 56/15) 

 Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) 
 Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 

in 15/16) 

 Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 
113/09, 5/13, 22/15 in 12/17) 

 

3.1 Opredelitev razvojnih ciljev 

Predmet projekta 
Predmet projekta »Rekonstrukcija vodovoda v javni poti JP561-991 Ostragovo« je rekonstrukcija 

vodooskrbnega sistema z zamenjavo sekundarnega vodovodnega cevovoda. 

Tako je predmet projekta zamenjava sekundarnega vodovodnega omrežja z zamenjavo vodovodnih 

cevi, vključno z izvedbo hišnih priključkov, ki oskrbuje s pitno vodo gospodinjstva znotraj naselja 
Drbetinci - Ostragovo v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

Namen projekta 
Namen predvidene investicije je, da omogoči varnejšo, varčnejšo in okolju prijaznejšo okoljsko 
infrastrukturo. Prav tako je njen namen ohranitev poseljenosti in ustvarjanje ugodnih pogojev za 

priseljevanje novih družin iz drugih krajev v Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Posodobljen 
vodooskrbni sistem bo omogočal gospodarski razvoj z zagotavljanjem večje varnosti zaposlenih na 
delavnih mestih. Na enak način se pospešuje tudi turistična dejavnost ob območju kateremu se dobavlja 
pitna voda iz omenjenega vodooskrbnega sistema. 

Namen investicije je pospešiti skladen razvoj z uravnoteženim družbenim, gospodarskim in turističnim 
razvojem, ohranitev poseljenosti območja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske 
ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v Občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ter izboljšati dobavo pitne vode do gospodinjstev v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah. 

Na obravnavanem območju je potreben celovitejši pristop, ki pomeni oblikovanje strategije razvoja 
okoljske infrastrukture ter zaščite vodnih virov, ki bo zadostila dolgoročnim ciljem. 

Cilji projekta 
S cilji investicije na področju okoljske infrastrukture bo investitor zasledoval sledeče namene: 

 izvajanje strateške usmeritve države na področju javne infrastrukture; 
 implementacija veljavnih predpisov s področja okolja; 
 ohranjanje poseljenosti območja; 
 zagotoviti učinkovito dostavo pitne vode do gospodinjstev naselja Vitomarci v Občini Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah; 
 manj intervencijskih posegov v vodooskrbni sistem; 

 nižji stroški rednega vodooskrbnega sistema; 
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 drugo. 

Z namenom doseganja sledečih ciljev: 

 zagotavljanje dostave pitne vode, 

 povečanje vodotesnosti vodooskrbnega sistema, 
 zmanjšanje stroškov vzdrževanja vodooskrbnega sistema, 
 zagotovitev dostave pitne vode do gospodinjstev na tem območju, 
 povečanje možnosti razvoja turizma in podeželja, 
 izboljšanje vodooskrbnega sistema (okoljevarstvena situacija), 

 zmanjšanje števila intervencijskih posegov v vodooskrbni sistem. 
 

3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi 
Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in 

okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja 
ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem 
pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti 
razvoja prihodnjih generacij. 

Zakonska podlaga: 

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16)     
 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 

21/18 – popr.) 

 Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt 
in 61/17 – ZureP-2) 

 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 

80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 - odl. US in 

14/15 - ZUUJFO 

 Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, Uradni list RS, št. 14/15. 
 

Prav tako pa si Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah z investicijskim projektom in podobnimi 

projekti, ki jih bo izvajala na območju občine, zagotoviti izboljšanje kakovosti življenja in bivanja vseh 
občanov na področju človeških virov, socialne in družbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter 
večjega občutka pripadnosti. 

Načrtovana investicija v novogradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja je v javnem interesu in ne 
predstavlja državne pomoči. 

Obveznosti in prednostni ukrepi 
V tej točki so prikazane obveznosti Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah z novogradnjo 

sekundarnega vodovodnega omrežja v naselju Vitomarci. 

Za zagotovitev ustrezne oskrbe gospodinjstev in gospodarstva s pitno vodo, je nujna ustrezna umestitev 

okoljske infrastrukture v prostoru in njena kvaliteta, ki se odraža v kvaliteti vzdrževanja, posodobitve in 
izgradnji dodatnih ali novih zmogljivosti. 

Investicija je usklajena s strategijo razvoja občine, katera predvideva ureditev infrastrukture z namenom 
omogočiti urejenost dobave pitne vode do krajev in med kraji v občini. Skladno s prostorsko ureditvijo 

je potrebno urediti tudi okoljsko infrastrukturo v naseljih. Okoljska infrastruktura v tem primeru 

vodooskrbni sistem v naselju Drbetinci - Ostragovo je dotrajan in v slabem stanju, ne omogoča priklopa 
novih gospodinjstev, ter je zaradi večjega števila intervencijskih posegov stroškovno neučinkovit. Zato 
je za potrebo varnosti zdravja in zagotovitve neprestane oskrbe s pitno vodo prebivalcev tega območja 
nujna zamenjava sekundarnega vodovodnega cevovoda. 

Ugotavljamo, da občine za skladnejši razvoj območij nujno potrebujejo dodatna sredstva za zamenjavo 

sekundarnega vodovodnega cevovoda. Izboljšanje trenutnega stanja je predvideno s ključnim ukrepom 
- Rekonstrukcija vodovoda v javni poti JP561-991 Ostragovo, ki bi v prvi vrsti izboljšala oskrbo s pitno 

vodo. 
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3.3 Zakonodaja ki ureja predmetno območje 
Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske 

dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko zakonodajo 

in zakonodajo občin, ki bodo vključene v projekt. 

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 

 Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje 
načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje 
sistema zbirk prostorskih podatkov. 

 Ta zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja in določa 
prekrške v zvezi z urejanjem prostora in opravljanjem dejavnosti prostorskega načrtovanja. 

 Urejanje prostora po tem zakonu je opravljanje zadev iz prvega odstavka tega člena. 
 

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)  

5. člen 

Ne glede na prejšnji člen gradbeno dovoljenje za gradnjo in prijava začetka gradnje nista pogoj za:  
 - enostaven objekt, vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist,  
 - začasen objekt in  
 - izvrševanje izrečenega inšpekcijskega ukrepa.  
 

 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 

61/17 – ZUreP-2) 

 Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste 
prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in 

sprejem. 

 Ta zakon ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega 
informacijskega sistema. 

 S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo tudi zahteve Direktive 
2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih 

načrtov in programov na okolje (UL L, št. 197 z dne 21. 7. 2001, stran 30), ki se nanašajo na 
obveznost zagotavljanja kakovosti okoljskih poročil. 

Cilji: 

 Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in 
usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, 
ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

 Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča: 
o trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, 
o kakovostne bivalne razmere, 

o prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, 
o prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, 
o ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, 
o sanacijo degradiranega prostora, 

o varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, 

o celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, 
o zagotavljanje zdravja prebivalstva, 

o funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z 

zakonom ter 

o obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 Prostorsko načrtovanje je v javnem interesu. 
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Zakonska izhodišča 

Izdelavo NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov določajo: 

 Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 

ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) 

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).     
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4 OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z 
ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO 

 

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so prikazane variante »brez« investicije in »z« 
investicijo. 

4.1  Varianta »brez« investicije 

Varianta »brez« investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

Brez realizacije investicijskega projekta Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah ne bo sledila vsem 
Direktivam, Strategijam in Programom, ki jih narekuje Slovenija in Evropska unija na področju prometne 
infrastrukture. 

Rekonstrukcija vodovoda v javni poti JP561-991 Ostragovo v delu naselja Vitomarci je namenjena 

varnejši in zanesljivejši oskrbi s pitno vodo prebivalcev. 

Varianta brez investicije bi pomenila zaradi dotrajanega vodooskrbnega sistema veliko tveganje z vidika 

zagotavljanja pitne vode in ohranjanja poseljenosti območja v katerem se nahaja. 

To pomeni, do bi se glede na obstoječe stanje okoljske infrastrukture še naprej: 
 slabšala zdravstvena varnost uporabnikov vodovodnega sistema, 
 poškodovane vodovodne cevi ne zagotavljajo možnosti za dostopanje do čiste pitne vode, 
 potreben bi bil večji obseg sanacijskih del na obstoječem vodovodnem sistemu, kljub temu, 

da ne bi mogli zagotoviti 100% varnost glede zagotavljanja čiste pitne vode. 

Varianta brez investicije tudi onemogoča hitrejši razvoj naselja Drbetinci - Ostragovo in same občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Ima tudi negativne učinke na gospodarskem, socialnem in 
okoljevarstvenem področju. Iz teh razlogov je varianta brez investicije nesprejemljiva. 

Pomembno je doseči ustrezno okoljsko infrastrukturo, ki bo vplivala na zagotavljanje zdravstvenega 
varstva in neomejeno dostopnost do pitne vode, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih 

dejavnosti. 

S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« investicije. 

Dejstvo je, da je zamenjav sekundarnega vodovodnega cevovoda v delu naselju Vitomarci nujno 

potrebna, saj bo le tako lahko občina sledila ciljem, ki si jih je zastavila. 
 

4.2 Varianta »z« investicijo 
Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša z vidika družbenega pomena (ustvarjanje ugodnih pogojev 
za priseljevanje, nadaljnjega gospodarskega in turističnega razvoja), stroškov vzdrževanja, učinkovitega 
zagotavljanja pitne vode, ohranitve poseljenosti in ne nazadnje boljše oskrbe s pitno vodo gospodinjstev 
ob novi trasi vodooskrbnega sistema. 
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Obstoječe omrežje na obravnavanem področju se oskrbuje s pitno vodo iz starega sistem na katerega 
pa se nova gospodinjstva ne morejo priključiti. Obstoječi cevovod je bil grajen kot vaški vodovod in nato 
priključen na javno omrežje. Cevovod ne zadošča zahtevam požarne varnosti ter potrebam novih 
gospodinjstev, hkrati pa je dotrajan.  

Občina bo z zamenjavo sekundarnega vodovodnega cevovoda v delu naselja Drbetinci - Ostragovo 

omogočila nadaljnjo modernizacijo vodooskrbnega sistema Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
občanom Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah pa zagotovila učinkovito oskrbo s pitno vodo. V ta 
namen je potrebna zamenjava sekundarnega vodovodnega cevovoda v delu naselja Drbetinci - 

Ostragovo. 

Varianta »z« investicijo je edina možnost za realizacijo projekta. Prav tako je varianta »z« investicijo 
mnogo ugodnejša tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika, saj se bo z urejeno okoljsko 
infrastrukturo povečala verjetnost, da se bo obdržalo ali povečalo število mladih družin v kraju, kar 
ugodno vpliva na BDP in gospodarski ter turistični razvoj Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

 

 

Slika 7: Lokacija investicije 
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Družbeni pomen rekonstrukcije vodovoda v delu naselja Drbetinci – Ostragovo v javni poti  JP561-991 

Ostragovo. 

Družbeni pomen zamenjave sekundarnega vodovodnega cevovoda v delu naselja Drbetinci – 

Ostragovo izhaja iz gospodarskih, turističnih, kulturnih in oskrbnih ter naravovarstvenih značilnostih 
območja, ki gravitira vodooskrbni sistem. Nov vodooskrbni sistem bo omogočil učinkovitejšo oskrbo s 
pitno vodo za: 

 enakovredne pogoje bivanja na podeželju, 
 povečala se bo možnost ohranjanja poseljenosti in dvig ravni socialno-ekonomskega 

razvoja krajanov, 

 zamenjava sekundarnega vodovodnega cevovoda  je nujna zaradi ekonomskih in 

zdravstvenih razlogov, še predvsem zaradi tega, ker se preko tega voda napaja zelo 
razvejano vodovodno omrežje od katerega je odvisno veliko število gospodinjstev, 

 dvig kvalitete življenja z zagotavljanjem zdrave pitne vode. 
Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina možna, saj je tako z vidika zdravstvene varnosti, 
družbenega razvoja, varovanja okolja kot ekonomskega vidika povsem ustrezna. 

 

Tabela 2: SWOT analiza je podana v sledeči preglednici 

PREDNOSTI SLABOSTI 

• zagotovitev ustrezne okoljske infrastrukture 

za vse občane, 
• zagotovitev dostopnosti do pitne vode, 

• povečanje zdravstvene varnosti in kvalitete 
življenja vseh občanov, 

• skupni interes za hitrejši razvoj naselja 
Vitomarci in Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

- pomanjkanje finančnih virov in stalnih virov 
financiranja ter dolgotrajni postopki za 

pridobitev nacionalnih in evropskih sredstev, 

- otežena prehodnost skozi naselje v času 
trajanja izvedbe investicije. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

• razvoj lokalnega in širšega okolja, 
• večje naseljevanje mladih družin, 
• povečanje gospodarske aktivnosti v naselju, 

kot posledica urejene infrastrukture. 

- premalo ugodnih finančnih sredstev za 
naložbe, 
- pomanjkanje usklajenega lokalnega 

razvoja, 

- če ne bomo omogočili kakovostne okoljske 
infrastrukture na podeželju, bo tam število 
prebivalstva še upadalo in s tem tudi urejenost 
podeželja, 
- zaradi nepredvidljivih učinkov (nestabilne 
gospodarske ali politične razmere, močne 
vremenske nevšečnosti) ne bi bili zmožni zaključiti 
že začete investicije. 

 

Stroški vzdrževanja 

Stroški vzdrževanja dotrajanega vodooskrbnega sistema so lahko tudi do 50% višji kot pri 
obnovljenem oz. novem vodooskrbnem sistemu. Dejansko so potrebne intervencije večkrat letno. 
Letno na omrežju beležijo več intervencij zaradi sanacije cevovoda. To pomeni velike izgube vode, 
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visoke stroške vzdrževanja, potencialno onesnaženje vode ter številne izpade dobave zdrave pitne 
vode. S predlagano novogradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja, bi se stroški vzdrževanja 
bistveno zmanjšali.  
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

 

5.1 Opredelitev trenutnih situacij 

Investicija je namenjena zamenjavi cevovoda  v delu naselja Drbetinci – Ostragovo v javni poti 

JP561-991 Ostragovo, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, z namenom zagotoviti 
ustrezno vodovodno infrastrukturo. Investicija se bo izvedla v Občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah na parcelni številki 787/2 k.o. Drbetinci. 

Če želimo zagotoviti večjo varnost oskrbe s pitno vodo v delu naselja Drbetinci - Ostragovo, 

moramo izvesti: 

• Zamenjava cevovoda na delu odseka javne poti JP561-991 Ostragovo. 

 

5.2 Opredelitev osnovnih tehnično- tehnoloških rešitev v okviru operacije 

V nadaljevanju predstavljamo obseg aktivnosti v sklopu imenovane investicije »Rekonstrukcija 

vodovoda v javni poti JP561-991 Ostragovo«. Ureditev bo obsegala: 

Zamenjava cevovoda na delu odseka JP561-991 Ostragovo. 

Projekt obravnava zamenjavo sekundarnega vodovodnega omrežja naselja delu naselja 
Drbetinci po Javni poti JP560-991 Ostragovo od stacionaže 650m do 1055m.  

Investicija se bo izvedla s cevmi PE 63/10 vključno z izvedbo hišnih priključkov s cevmi iz PE 
D32. Vodovodni cevovod se bo začasno navezal na obstoječi stari cevovod kateri prečka javno 
pot. Potrebno še bo rekonstruirati cca 300m starega cevovoda da se bo lahko ta vodovodni 
cevovod navezal na novi vodovodni cevovod (pri turistični kmetiji »pri kapeli«). 

Skupna dolžina trase predvidenega vodovoda (brez hišnega priključka) znaša 390 m. 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA IN KRIŽANJA: 
Za izvedbo polaganja vodovoda v zaščitnih pasovih drugih komunalnih vodov je potrebno lete najprej 

zakoličiti, vsa zemeljska dela v zaščitnih pasovih pa izvajati ročno in ob nadzoru upravljavca 
komunalnega voda. Zasip se bo izvršil šele po odobritvi nadzora in geodetskem posnetku križanja 
oziroma približevanja, po potrebi se bo izdelal detajl izvedbe. 

ELEKTROENERGETSKI VODI IN NAPRAVE: 

Na mestih približevanj oziroma križanj cevi vodovoda z elektroenergetskimi kabli ter ozemljili so 
predvideni v skladu s »Tipizacija elektroenergetskih kablovodov za napetost 1kV, 10 kV in 20 kV 

(tipizacija DES, januar 1981)« naslednji razmiki: 
 v primerih da minimalnih razmikov pri križanju vodovodne cevi s kablom ne bo mogoče doseči, 

je potrebno kable mehansko zaščititi s cevjo ki mora segati vsaj 3 m na vsako stran križanja, 
 medsebojna razdalja od roba vodovodne cevi do kateregakoli dela oporišča prostih vodov nizke 

napetosti (0,4 kV) in srednje napetosti (20 kV), mora biti izven naselij 5 m, v naseljenem kraju 
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pa mora biti večja od 1,5 m, če zaradi izkopa jarka za polaganje vodovodne cevi ni ogrožena 
statika oporišča. 

Vsa križanja z elektroenergetskimi kabli so na situaciji označena. 

TK OMREŽJE: 
Minimalni medsebojni odmiki vodovodnega cevovoda in TK omrežja morajo znašati: 

 pri vzporednem poteku vodovoda in TK kabla ali TK kanalizacije najmanj 1,0 m, 

 od oporišč zračnega poteka TK omrežja od 1,0 do 2,0 m, 
 pri križanju ki naj bo praviloma pravokotno mora znašati vertikalni odmik najmanj 0,5 m, 
 vodovodnih armatur, hidrantov, vozliščnih jaškov in naprav se ne sme, postaviti nad kable in 

objekte TK omrežja, minimalni horizontalni odmik od objektov v skladu z zgoraj navedenimi 
vrednostmi, 

 pri križanju vodovodnega cevovoda s kablom TK omrežja je potrebno kabel zaščititi s PVC 
cevjo dolžine najmanj 3 m na vsako stran od osi vodovodne cevi. 

ODPADKI: 

Pri izkopu zemljine odpadnega materiala je potrebno odlagati na ločeno začasno deponijo oziroma se 
neuporabno zemljino in material predati pooblaščenemu podjetju za odvoz izkopane zemljine oziroma 
odpadnega materiala. 

 Odvoz mora biti tudi urejen z upravljavcem za odvoz smeti v času gradnje in upoštevati pri 
odlaganju gradbenih odpadkov Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 

(UL RS, št. 34/08), 
 Uredba o odpadkih (UL RS, št. 103/11). 

PROMETNA UREDITEV: 

Dostop do gradbišča za vkop vodovoda in dovoz materiala je omogočen po obstoječih občinskih cestah 
in dovoznih poteh.  
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6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo celotnega 

investicijskega projekta, ki je namenjen modernizaciji vodovodnega sistema v delu naselja 

Vitomarci. V končni investicijski vrednosti je potrebno upoštevati stroške izvedbe priprav za 
gradnjo in stroške izvedbe gradbenih del. 

Celotna investicijska vrednost je ocenjena na 30.909,00 EUR brez DDV po stalnih oz. tekočih 
cenah, saj DDV ne predstavlja stroška investicije, ker ima Občina Sv. Andraž pravico do 
poračuna DDV. 

6.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah 
Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja krajša od enega leta, je skladno z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, 
št. 60/06 in 54/10) potrebno investicijsko vrednost prikazati samo v stalnih cenah. 

Tabela 3: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih oz. tekočih* cenah brez in z 22 %-im DDV- jem 

(v EUR) 

Z.št. Opis Vrednost brez DDV DDV 22% 

1. Nadzor 1.500,00 330,00 

2. Rekonstrukcija vodovoda- gradnja 47.623,00 10.477,06 

3 Plačila drugih storitev in dokumentacije 450,00 99.00 

 SKUPAJ 49.573,00 10.906,06 

 

* Investicija se bo začela in končala tako fizično v letu 2019, zato so stalne cene enake tudi tekočim. 

** DDV je prikazan zgolj informativno, saj ne predstavlja stroška investicije. 

Skupna vrednost investicije po stalnih oz. tekočih cenah: 

 brez DDV-ja: 49.573,00 EUR, 

 DDV: 10.906,06 EUR. 

Ocena upravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah 
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun 
(so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

 

Tabela 4: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih* cenah v EUR 

 Vrsta del Upravičeni stroški 

1. Nadzor 1.500,00 
 

2. Zamenjava cevovoda- gradnja  47.623,00 
 

 SKUPAJ 49.123,00 

 

* Investicija se bo začela in končala tako fizično kot tudi finančno v letu 2019, zato so stalne cene enake 

tudi tekočim. 

Skupna vrednost upravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah znaša 49.123,00 EUR. 
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Ocena neupravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah 

 

Neupravičeni strošek pri operaciji je Plačila drugih storitev in dokumentacije  v znesku 450,00 €. 

Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih oz. tekočih cenah 

 

Tabela 5: Celotna investicijska vrednost po stalnih oz. tekočih* cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR 
z brez upoštevanega davka na dodano vrednost (22%) 

Leto 2019 

Letni korektor 1,000 

INVESTICIJA 2019 

Upravičeni stroški 49.123,00 

Neupravičeni stroški 450,00 

Skupaj (celotna inv. vrednost) 49.573,00 

 

* Investicija se bo začela in končala tako fizično kot tudi finančno v letu 2018, zato so stalne cene enake 
tekočim. 

6.2 Navedba osnove za oceno vrednosti 
Podlaga za oceno investicijske vrednosti je popisa del s predračunom. Investicijske stroške smo 
prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt. 
Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za 

izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je predračun popisa del s predračunom, ki ga 
pripravila občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
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7 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 

7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija 
Za obseg potrebne vsebine dokumenta identifikacije investicijskega programa smo upoštevali uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 
60/2006, 54/2010 in 27/16 ). 

Za strokovno vsebino smo uporabili izhodiščne podatke - predračun popisa del, izkustvene parametre 
in predloge Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

Vsa navedena dokumentacija se smiselno upošteva pri izdelavi investicijske dokumentacije. 

7.2 Opis in grafični prikaz lokacije 

Lokacija in obseg investicije 

Investicija se bo izvedla v delu naselja Drbetinci v dolžini 390,00 m v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah na parcelni številki 787/2 k.o. Drbetinci 

Slika 7: Prikaz lokacije investicije 
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Konfiguracija terena 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah se razprostira na terciarnem gričevnatem delu 
Slovenije. Teren, kjer bo izvedena investicija je s konfigurativnega vidika hribovit, v višinskem 

smislu se giblje med 278 do cca 293 m n/m. 

7.3 Obseg in specifikacije investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 
 

Tabela 6: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih* cenah 

Z.št. Opis Vrednost brez DDV DDV 22% 

1. Nadzor 1.500,00 330,00 

2. Rekonstrukcija vodovoda- gradnja 47.623,00 10.477,06 

3 Plačila drugih storitev in dokumentacije 450,00 99,00 

 SKUPAJ 49.573,00 10.906,06 

 

* Investicija se bo začela in končala tako fizično kot tudi finančno v letu 2019, zato so stalne cene enake 

tudi tekočim. 

**Vrednost z DDV je prikazana zgolj informativno, saj DDV ne predstavlja stroškov investicije. 

Obseg naložbe je: 

- Zamenjava cevovoda na delu odseka javne poti  JP561-991 Ostragovo 

Natančnejša vsebinska in vrednostna predstavitev posamezne investicije je predstavljena v poglavju 4, 

5 in 6. 

7.4 Terminski plan 

 

Tabela 7: Terminski plan 

 

AKTIVNOST 

 

ZAČETEK KONEC 

Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije - DIIP januar 2019 maj 2019 
 

Objava JN in izbira izvajalca 
 

Maj 2019 Junij 2019 
 

Gradnja 
 

Junij 2019 september 2019 
 

Prenos med osnovna sredstva 
 

december 2019 december 2019 

 

7.5 Okoljski omilitveni ukrepi 
 

Učinkovita izraba naravnih virov 
Predmetna investicija je prvenstveno namenjena izboljšanju oskrbe s pitno vodo ter varovanju okolja in 

jo bo potrebno realizirati. 

Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. Neposredne koristi zamenjave 

vodovodnega cevovoda se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja zaradi izvajanja 
intervencijskih posegov, kar pomeni predvsem manjšo količino izgub pitne vode. S tem se pomembno 
prispeva k učinkoviti izrabi naravnih virov. 
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Okoljska učinkovitost 
Z izvedbo zamenjavo vodovodnega cevovoda, bo oskrba s pitno vodo zanesljivejša in pripomogla k 
zmanjšanju izgub pitne vode, kar pomeni zmanjšanje stroškov za pripravo čiste pitne vode in ogrožanja 
zdravja občanov občine Sv. Andraž ter širše okolice. 

Trajnostna dostopnost 
Z novogradnjo vodooskrbnega sistema v Občini Sv. Andraž se bo preprečilo odseljevanje in povečala 

priseljevanje mladih družin, kar bo vplivalo na trajnostni razvoj Občine Sv. Andraž v smislu zdravega 
življenja. 

Zmanjšanje vplivov na okolje 

 Tla 

Zamenjava vodnega cevovoda v Občini Sv. Andraž bo dolgoročno zmanjšala posege v tal zaradi 
intervencijskih del. To bo preprečilo onesnaženost in prizadetost tal, območja pa bodo primernejša za 
uporabo v druge namene. 

 Voda 

Ustrezen vodooskrbni sistem bo zmanjšal obremenitev na vodo. S tem razlogom bo voda namenjena 
za pitje ter za kmetijske dejavnosti neoporečna. 

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode se obravnavana 

lokacija nahaja izven varstvenih pasov. 

 Emisije v zrak 

Novogradnja vodooskrbnega sistema ne vpliva na emisije v zrak. 

Hrup 
Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. 

RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). 

V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju se obravnavana trasa nahaja v III. območju. 

Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje 
Dodatni omilitveni ukrepi niso predvideni, ker izvajanje obravnavane operacije zaradi povečanega 
hrupa, ne bo imelo vpliva na druge dejavnosti. 

Dodatni omilitveni ukrepi so predvideni, ker bo izvajanje obravnavanega odloka zaradi povečanega 
hrupa, imelo vpliv na nekatere živalske vrste ter s tem posledično tudi na varstvene cilje varovanih 
območij (kot so območja Natura 2000), na naravne vrednote in EPO. Z izvedbo predvidenih omilitvenih 

ukrepov, bodo negativni učinki plana na te segmente manjši in nebistveni. 

7.6 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 
Ocena vpliva na okolje za projekt »Zamenjava cevovoda na delu odseka JP561- JP561-991 Ostragovo« 
ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti. 

7.7 Kadrovsko organizacijska shem s prostorsko opredelitvijo 
Investicijo bo izvajala Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Za izvedbo investicijskega projekta bo 
odgovorna županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ga. Darja Vudler. 

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah je določila glavnega koordinatorja projekta, to je g. Miran ČEH, ki skrbi za 
koordinacijo projekta. 
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Slika 8: Kadrovsko-organizacijska shema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Projektna skupina 

Naziv dela Izvajalec 
  

 

Darja VUDLER, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
Vodja investicije: 

 

 

Miran ČEH, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
Koordinator projekta: 

 

 
 

 

AGJ d.o.o. Pot na Kamenšak 2, 
Strokovna pomoč: 2230 Lenart v Slovenskih goricah (izdelava 

 

projektne dokumentacije) 

Projekt:  

Zamenjava cevovoda na delu odseka javne poti JP561-991 Ostragovo 

Investitor: Občina Sveti 
Andraž v Slov. goricah 

Izdelovalci investicijske 

dokumentacije 

Izdelovalci razpisne 

dokumentacije 

Gradnja-izvajalci 

Obratovanje vodovoda 

Upravljanje:  

Komunalno podjetje 

Ptuj d.d. 

Občina Sv. Andraž v 
Slov. goricah 

Vzdrževanje sistema 

Nadzor nad gradnjo 
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S vodovodnim sistemom bo upravljalo Komunalno podjetje Ptuj d.d.. 

Zaposlitev nove osebe za upravljanje in vzdrževanje vodovodne infrastrukture ne bo potrebna, saj bo 
le-to opravljala oseba, ki je zadolžena s strani upravljavca ter s tem zagotavljala redno kontrolo. 

Varnostni načrt bo izdelal usposobljeni izdelovalec tovrstne dokumentacije. Izvajalec bo izbran skladno 

z ZJN-3.. 

Razpisno dokumentacijo in ustrezen postopek izvedbe javnega naročanja izbire izvajalcev bo izvedla 

Občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. Izvajalec bo izbran skladno z ZJN-3.   

 

7.8 Predvideni viri financiranja 

 

Tabela 9: Viri financiranja po stalnih oz. tekočih cenah v EUR 

Viri financiranja po stalnih oz. tekočih cenah v EUR 
Sredstva Vrednost v EUR Leto Delež v % 
Lastna sredstva 49.537,00 2019 100 

 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah bo za investicijo zagotovila 49.573,00 EUR. Sredstva so rezervirana 

na proračunski postavki 4016023. 

7.9 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomske upravičenost projekta 
 

Koristi ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

 Povečanje kakovosti življenja prebivalcev v naselju Drbetinci. 

 Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na počutje 
prebivalcev 

 izboljšanje varnosti vodooskrbe območja. 
Koristi ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne 
komunalne infrastrukture v naselju možen izkoristek vseh naravnih danosti. 

Koristi ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju: 

 Koristi iz naslova novogradnje vodovodnega sistema v naselju Vitomarci se kažejo predvsem 
v zmanjšanju negativnih vplivov na okolje v smislu zmanjšanja izgub čiste pitne vode.. 
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM 

NAČRTOM 

 

8.1 Potrebna investicijska dokumentacija 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske 
dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer: 

 za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument 

identifikacije investicijskega projekta; 

 za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega 

projekta in investicijski program; 

 za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega 

projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program; 

 za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije 

investicijskega projekta, in sicer: 

 pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 
 pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer 

visoki stroški vzdrževanja); 
 kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

Celotna ocenjena 49.573,00 EUR. Glede na to, da ocenjena vrednost celotnega projekta po stalnih 

cenah ne presega 300.000 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Dokument 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 

8.2 Smiselnost investicije 
Investicija je zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko sporna. 
Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na naravno okolje, izboljšala se bo varnost oskrbe s pitno 

vodo in dvignila se bo kakovost življenja v naselju Vitomarci. 

Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, ohranjanju oziroma k povečanju 
poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije. 

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju varnosti 
nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma živo naravo. 

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj 

območja nujno potrebna. 

Dokumentom identifikacije investicijskega projekta je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom Uredbe 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list št. 60/2006 in 54/2010 in 27/2016). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  SKLEP O SPREMEMBI 

SKLEPA O IMENOVANJU 

ČLANOV VAŠKIH ODBOROV 
V OBČINI SVETI ANDRAŽ V 

SLOVENSKIH GORICAH 

 

 

 

 

 

 



Predlog Sklepa – 5. redna seja, 23. 5. 2019  

 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

OBČINSKI SVET 

            

 
Predlog Sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov vaških odborov  v Občini Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah 

PREDLAGATELJ: Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PRAVNA PODLAGA: 

-  16. člen Statuta občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15) in  

- 5. člen Odloka o organizaciji in načinu dela vaških odborov (Uradni vestnik Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 57/15). 

VRSTA POSTOPKA: Postopek za sprejem splošnih aktov občine – 76. člen Poslovnika 
občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

PREDLOG SKLEPA: Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
(Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15) in 5. člena Odloka o 

organizaciji in načinu dela vaških odborov (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih 

goricah, št. 57/15), Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, na svoji _. redni 
seji, dne __________ sprejme Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov vaških odborov  
v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah v vsebini kot je predlagan. 
 

 

ŽUPANJA, 
Darja Vudler 

 

 

 

 

Priloge: Predlog Sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov vaških odborov  v Občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

 



Predlog Sklepa – 5. redna seja, 23. 5. 2019  

 

Na podlagi 16. člena Statuta občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15) in 5. člena Odloka o organizaciji in načinu dela 
vaških odborov (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 57/15) je 

Občinski svet občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na svoji _. redni seji dne _______  sprejel 

S K L E P  

o spremembi sklepa o imenovanju članov vaških odborov 

 v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

 

1. člen 

Spremeni se članstvo v 1. členu sklepa o imenovanju članov vaških odborov v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah za naslednje odbore:  

Vaški odbor Drbetinci: 

1. Petra Kostanjevec, Drbetinci 63A, 2255 Vitomarci 

2. Aljaž Čuš, Drbetinci 66, 2255 Vitomarci 
3. Tadej Hrga, Drbetinci 4, 2255 Vitomarci 

 

Vaški odbor Novinci: 

1. Mirko Danko, Novinci 28, 2255 Vitomarci 

2. Matej Fekonja, Novinci 6, 2255 Vitomarci 

3. Anton Danko, Novinci 32, 2255 Vitomarci 

4. Janez Kocbek, Novinci 2, 2255 Vitomarci 

 

2. člen 

Ostale določbe Sklepa o imenovanju članov vaških odborov v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah ostanejo nespremenjene. 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednjih dan po objavi v Uradnem vestniku občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

 

Št.:  
Datum:  

                 Darja Vudler    

   županja  
                  Občine Sv. Andraž  
                     v Slov. goricah 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. VLOGA ZA IZDAJO 

SOGLASJA K CENI STORITVE 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          PREDLOG 2019 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

OBČINSKI SVET 

 

 
Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne 

oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu socialne 

oskrbe  

PREDLAGATELJ: Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah  
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricahPRAVNA PODLAGA:  

- 99.  in 101. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.: 3/07 UPB, 23/07 – popr., 

41/07- popr. , 61/10- ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 

29/17 in 54/17, 21/18-ZNOrg in 31/18 – ZOA-A); 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 

št.: 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12); 
- 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine 

Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15).  

VRSTA POSTOPKA: Skrajšani postopek za sprejem odlokov – 79. člen Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

PREDLOG SKLEPA: Na podlagi 99.  in 101. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št.: 3/07 UPB, 23/07 – popr., 41/07- popr. , 61/10- ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 

ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17, 21/18-ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Pravilnika o 

metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 87/06, 127/06, 

8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni 
vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15) Občinski svet Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah na svoji 5. redni seji, dne 23. 5. 2019 sprejme Sklep o soglasju k 

ceni storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči 
družini na domu, v vsebini, kot je predlagan. 

Darja VUDLER, 

županja  
Občine Sveti Andraž  
v Slovenskih goricah  

 

Priloge: Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – 

socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu 

socialne oskrbe  
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Na podlagi 99.  in 101. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.: 3/07 UPB, 23/07 – 

popr., 41/07- popr. , 61/10- ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 

29/17 in 54/17, 21/18-ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 

socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. 

člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah, št. 56/15) Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 

svoji 5. redni seji, dne 23. 5. 2019 sprejme  

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi 
subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu socialne oskrbe  

 

1. člen 

 

Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah soglaša, da znaša od 1. 6. 2019: 
- skupna cena storitve socialne oskrbe na domu ob delavnikih  18,45 Eur na uro;  

- skupna cena storitve socialne oskrbe na domu v nedeljo 23,04 Eur na uro;  

- skupna cena storitve socialne oskrbe na domu na praznik 24,06 Eur na uro.  

 

2. člen 

 

Cena storitve za uporabnik socialne oskrbe na domu znaša od 1. 6. 2019:  

- ob delavnikih  18,45 Eur na efektivno uro;  

- v nedeljo 23,04 Eur na efektivno uro;  

- na praznik 24,06 Eur na efektivno uro.  

 

Razliko do polne cene storitve bo Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah kot subvencijo 
pokrivala iz sredstev občinskega proračuna v višini 50%. Stroške strokovne priprave bo 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, sorazmerno številu uporabnikov, v 100% pokrivala 
iz sredstev občinskega proračuna. 
 

3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah.  

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na 
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu, Objavljen v 

Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št.: 80/2018 z dne 19. 2. 2019. 

 

Številka:  
Datum:  

 

Darja Vudler,  

županja  
Občine Sveti Andraž  
v Slovenskih goricah 

 

 



                                                                                                                          PREDLOG 2019 

Obrazložitev 

 

Izvajalec storitve pomoči na domu  je v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje 

cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12)  

pripravil nov izračun cene storitve pomoči družini na domu na predpisanih obrazcih, ki jih je 
predložil k Vlogi za soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu z dne 20. 2. 2019.  

Glede na navedeno, predlagam Občinskemu Svetu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
da predlog Sklepa obravnava in sprejme v vsebini, kot je predlagan. 

 

Darja Vudler,  

županja  
Občine Sveti Andraž  
v Slovenskih goricah 































 

 

 

 

 

 

 

 

13. PREDLOG ZA ODPIS 

TERJATEV 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

OBČINSKI SVET 

            

 
Predlog sklepa za odpis terjatev 

PREDLAGATELJ: Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

PRAVNA PODLAGA: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 110/11-

ZDIU12); 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C); 

- 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15). 

 

VRSTA POSTOPKA: Postopek za sprejem splošnih aktov občine – 76. člen Poslovnika 
občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

PREDLOG SKLEPA:  

V skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 
110/11-ZDIU12), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C) in 16. 

členom Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15) Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih 

goricah, na svoji 5. redni seji dne 23. 5. 2019 sprejme sklep, da se odpišejo terjatve v vsebini kot 

so predlagane. 

 

 

ŽUPANJA, 
Darja Vudler 

 

 

 

 

Priloge: Predlog sklepa za odpis terjatev 



V skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 
110/11-ZDIU12), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C) in 16. 

členom Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15) Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah, na svoji 5. redni seji dne 23. 5. 2019 sprejme  

S K L E P  

Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah potrdi odpis naslednjih terjatev: 

 

1. Grobnina za grobno polje XIII/8 – enojni grob, v višini 212,40 Eur, dolžnica Uršič 
Milena, nazadnje stanujoča: Trubarjeva 11, 2250 Ptuj, saj z njo ni bila sklenjena pogodba 
o najemu grobnega polja in dolga ni možno izterjati; 
 

2. Grobnina za grobno polje VIII/24 – družinski grob, v višini 172,00 Eur, dolžnik Kovačič 
Maks, nazadnje stanujoč: Stanetinci 30, 2236 Cerkvenjak, saj je oseba umrla, predlog za 
poravnavo iz dediščine je bil zavržen, sorodniki pa niso prevzeli grobnega polja in zato 

dolga ni možno izterjati; 
 

3. Grobnina za grobno polje IV/2 – družinski grob, v višini 358,30 Eur, dolžnik Janžekovič 
Franc, nazadnje stanujoč: Hvaletinci 8, 2255 Vitomarci, saj je oseba umrla, predlog za 
poravnavo iz dediščine je bil neuspešen, saj oseba ni imela premoženja in sorodnikov 
in zato dolga ni možno izterjati. 

 

Številka:  
Datum:  

 

            Darja VUDLER, 

                                                                                                                  županja  
                                                                                                                Občine Sveti Andraž  
                                                                                                                 v Slovenskih goricah  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

14. POROČILO O DELU VAŠKIH 
ODBOROV V LETU 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, SLOVENIJA 

Telefon: +386 (0)2 757 95 30 

E-pošta: info@svandraz.si, Splet: www.sv-andraz.si  

 

Datum:  04.04.2019 

Številka: 011-2/2018-37 

 

ZADEVA: Poročilo o delu vaških odborov v letu 2018 

 

V Občini Sveti Andraž  deluje 7 vaških odborov, to so: Vitomarci, Drbetinci, Hvaletinci, 

Gibina, Slavšina, Novinci in Rjavci.  

V skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim 
odborom v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah je Občina v letu 2018 za 

delovanje vaških odborov namenila 2000 Eur.  
Vaški odbori lahko sredstva porabijo za delovne in družabne namene.  
Letos so svoja sredstva uporabili: Vaški odbor Novinci, Vaški odbor Rjavci, Vaški 
odbor Slavšina, Vaški odbor Vitomarci, Vaški odbor Drbetinci, Vaški odbor Hvaletinci 
in Vaški odbor Gibina skupno v višini 1878,01 Eur. 
 

Poročila o delu Vaških odborov po posameznih odborih: 
1. Vaški odbor Vitomarci:  

Sodelovali so v spomladanski čistilni akciji, izvedli in pripravili vse potrebno za 4 klopi 

za sprehajalne steze vasi Vitomarci (3 klopi ob obrobnem jarku Žvarc – Čuček, 1 klop 
ob cesti v Müžah. Organizirali so  martinovanje za vse vaščane vasi Vitomarci (cca 85 

ljudi). Sodelovali so pri pripravi aktivnosti in pogostitve pri odprtju novega dela ceste  

hladilnica Toš – Petrovičevi in finančno organizacijsko pri otvoritvi ceste Vitomarci – 

Center. Prav tako so sodelovali pri prireditvi Srečanje Andrašovčarjev – Escape v 

Müže in je edini vaški odbor, ki je sodeloval pri prikazu vaških običajev. Za občinska 

sredstva so zaprosili v skupni višini 419,00 Eur, od tega so 319,00 Eur porabili za 

Martinovanje 97,00 Eur za sofinanciranje otvoritve česte Pürga (Vitomarci – Center) in 

50,00 Eur ob odprtju ceste Oplot. Porabili pa so 47,00 Eur lastnih sredstev in zagotovili 

lasten material za izdelavo klopi, prav tako pa so s prostovoljnimi prispevki poskrbeli 

za pogostitve v lastni režiji. 
2. Vaški odbor Drbetinci: 

V letu 2018 so se člani Vaškega odbora (v nadaljevanju VO) Drbetinci srečali na enem 
sklicanem sestanku v mesecu novembru glede izvedbe druženja vaščanov vasi 
Drbetinci, ki so ga uspešno izvedli 14.12.2018.  

Tekom leta so se s člani VO slišali telefonsko in se poskušali uskladiti glede izvedbe že 
dolgo načrtovane delovne akcije čiščenja ob cesti Drbetinci Pekel, vendar se zaradi 
poklicnih obveznosti glede izvedbe same delovne akcije niso uspeli uskladiti. 

Sredstva, ki so bila predvidena za izvedbo, so tako namenili za druženje. Potekalo je 

mailto:info@svandraz.si
http://www.sv-andraz.si/


 
 

 

 

pri domačih turističnih ponudnikih, in sicer na Vinogradništvu SiSi Simon Druzovič, 
kjer smo imeli degustacijo mladih vin ob domačem prigrizku. Sledilo je še druženje z 
večerjo in igranjem kart na Turistični kmetiji Pri Kapeli. Skupni strošek druženja ni 
presegal zgornje meje odobrenih sredstev, in sicer je degustacija vina znašala 142,00 
Eur, večerja in druženje pa 195,00 Eur. Sodelovali so tudi pri izvedbi zelo uspešnega 
in atraktivnega, pa tudi dobro obiskanega dogodka »Žakljanje na Brünčečovem bregi«, 
vendar tam finančnih sredstev niso rabili. 

3. Vaški odbor Novinci: 
Podali so predloge za vas Novinci, nadzorovali in pregledali stanje vasi Novinci čez 
celo leto, 3. 10. 2018 so priredili Piknik vaščanov Novinc in za ta namen porabili 
sredstva, ki so jih prejeli od Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v višini 279,13 
Eur. 

4. Vaški odbor Rjavci: 
17. 11. 2018 so izvedli planiran dogodek, ki naj bi bil delovno družabne narave, a je bil 
izveden le družabni del. Dogodka, ker so se vaščani ob dobri hrani in pijači pomerili v 
pikadu, se je udeležilo 38 vaščanov. Porabili so zaprošena sredstva v višini 186,97 Eur. 

5. Vaški odbor Slavšina: 

Organizirali so pohod k polnočnici z baklami in za navedeno porabili 100 Eur za nakup 

pripomočkov za pohod in nabavo materiala za božično okrasitev vasi Slavšina. 
Poskrbeli so tudi za navoz gramoza na cesto, kjer so porabili sredstva v višini 182,00 
Eura. 

6. Vaški odbor Gibina in Vaški odbor Hvaletinci: 
Poročila o delu Vaškega odbora v letu 2018 niso oddali.  

Za občinska sredstva so zaprosili:  
- Vaški odbor Gibina za Srečanje vaščanov Gibine v višini 176,66 Eur. 

- Vaški odbor Hvaletinci za Srečanje vaščanov Hvaletinc v višini 201,96 Eur. 

 

 

    Pripravila:  

   Petra Breznik, 

       Svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 



 

 

 

 

 

 

15. TEKOČE ZADEVE:  
- POROČILO ŽUPANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

16. POBUDE IN VPRAŠANJA 
SVETNIKOV 

 

 

 

 

 

 


