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PREDLOG SKLEPA: 
 

Na podlagi  98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list št. 11/2011, 14/13-
popr. in 101/13) in 96. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 14/2011) se sprejme Zaključni račun poračuna Občine Benedikt za leto 
2014, kot je predložen ter se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 



Na podlagi  98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13-popr. 
in 101/13) in 96. člena Statuta Občine Benedikt  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
14/11)  je občinski svet na ________   redni seji, dne _________ sprejel 

 
 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2014 

 
1. člen 

 
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Benedikt za leto 2014, ki zajema 
bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. 
 

2. člen 
 

Proračun občine Benedikt za leto 2014 je bil realiziran v naslednjih zneskih: 
 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   
KONTO NAZIV  ZNESEK V 

EUR (brez 

centov) 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.024.211       
 TEKOČI PRIHODKI (70+71)  

70 DAVČNI PRIHODKI 1.581.434 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.472.866        
703 Davki na premoženje 56.530 
704 Domači davki na blago in storitve  52.038 
706 Drugi davki 0           

71 NEDAVČNI PRIHODKI 125.145        
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 47.038        
711 Takse in pristojbine  2.030        
712 Denarne kazni 2.515        
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  52.060       
714 Drugi nedavčni prihodki  21.502        

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.117         
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          
721 Prihodki od prodaje zalog            
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 2.117           

73 PREJETE DONACIJE  -          
730 Prejete donacije iz domačih virov  -          
731 Prejete donacije iz tujine  -          

74 TRANSFERNI PRIHODKI  315.515        
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  105.214        
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske unije 
210.301 

   
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  1.803.262        



40 TEKOČI ODHODKI  583.334        
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 141.125        
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  21.551        
402 Izdatki za blago in storitve  358.367        
403 Plačila domačih obresti  62.291       
409 Rezerve 0         

41 TEKOČI TRANSFERI  690.652       
410 Subvencije -        
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  414.889        
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  70.739       
413 Drugi tekoči domači transferi  205.024        
414 Tekoči transferi v tujino  -          

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  527.338        
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  527.338        

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.938        
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki 
-         

            432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.938         
   

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK  (I.-II.) 220.949           
 (PRORAČUNSKI PRESEŽEK)            

   

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - 
750 Prejeta vračila danih posojil - 
751 Prodaja kapitalskih deležev  -          
752 Kupnine iz naslova privatizacije  -          

   
 V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
     DELEŽEV (440+441+442)  -          

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

 

440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

 -          

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  -          
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  -          

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

   

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

   
 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 275.000            

50 ZADOLŽEVANJE 275.000 
500 Domače zadolževanje 275.000            

   



 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 498.529 
55 ODPLAČILO DOLGA           498.529 

550 Odplačilo domačega dolga   498.529     
   
 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU           
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)            -2.580 
   
 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   -223.529 
   
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX) -220.949 
   

 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  31.12.2013 24.436 

 
 
 
 
Po zaključnem računu proračuna Občine Benedikt se stanje sredstev na računu 
konec leta 2014 prenese v proračun občine za leto 2015. 
 
 

3. člen 
 

Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
 
Številka:  
Benedikt,  
 
 
 

Župan 
Občine Benedikt 
Milan GUMZAR 



 

 

 

 

1. UVOD: 

 

Odlok o poračunu Občine Benedikt za leto 2014 je Občinski svet sprejel na 4. 
izredni seji dne 30.12.2013. Odlok je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih 
občin, št. 56/2013. 

 

Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2014 je bilo potrebno spremeniti, 
dopolniti in uskladiti s sprejetim Zakonom o izvrševanju proračuna. Na 2. redni seji 
dne 10.12.2014 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Občine Benedikt za leto 2014, objavljen v Uradnem glasilu slovenskih 
občin št. 55/2014. 

 

Na podlagi  98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13-
popr. in 101/13) in 96. člena Statuta Občine Benedikt  (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 14/11)  je občinski svet na ________   redni seji, dne _________ sprejel 

ZAKLJUČNI RAČUN 

PRORAČUNA OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2014 

 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2014. 

 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2014 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 Benedikt za 
leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  

3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Benedikt  za leto 2014 se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 

Št.  

Benedikt,  

Župan 



 

 

 

 

 

P R A V N E  P O D L A G E  Z A  P R I P R A V O  Z A K L J U Č N E G A  
R A Č U N A  I N  L E T N E G A  P O R O Č I L A  

 

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov 
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter 
neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji 
predpisi: 

 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011, 14/13-popr. in 101/13; v 
nadaljevanju ZJF) 

- ) Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-
2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - 
ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - 
ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101/13 – ZdavNepr; v nadaljevanju: 
ZUJF); 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 
(Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14; v 
nadaljevanju ZIPRS1415); 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 
109/10; v nadaljevanju: Navodilo), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10; 104/11, 
97/12, 108/13 v nadaljevanju: Pravilnik o EKN) 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02, 114/2013-ZUE v 
nadaljevanju: ZR), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava ( Uradni list RS, št. 115/02, 21/02, 134/03, 126/04, 
120/07, 124/08 in 58/10; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava (Uradni list, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 
120/07, 112/09 in 58/10), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu 
zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/ 03), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 
138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10, 108/13), 

- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja 
presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v 
sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in 

- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09). 

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 

- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
(Uradni list RS, št. 45/02) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20124001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014220
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014960
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141522


 

 

-Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 
43/00) 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) 

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07) 

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur.l.RS, št. 86/10) 

 

 

Zaključni račun 

 

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani 
predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države 
oziroma občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in za 
finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta 
neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi 
zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se 
upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. 

 

Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna 

 

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Zaključni 
račun proračuna vsebuje: 

a) splošni del zaključnega računa proračuna, 

b) posebni del zaključnega računa proračuna in  

c) obrazložitve zaključnega računa proračuna. 

Izkazi zaključnega računa proračuna 

 

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa 
proračuna in so naslednji: 

a) bilanca prihodkov in odhodkov, 

b) račun finančnih terjatev in naložb in 

c) račun financiranja. 

 

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti 
neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo iz 
proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun. 

 

 

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo: 

 - sprejeti proračun preteklega leta, 



 

 

 

 

 

 - rebalans proračuna preteklega leta 

 - veljavni proračun preteklega leta, 

 - realizirani proračun preteklega leta, 

 - primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom  preteklega leta in 

 - primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta. 

 

V posebnem delu so proračunska sredstva razdeljena po proračunskih uporabnikih. 

 

Občine morajo pripraviti zaključni račun proračuna za preteklo leto in ga predložiti 
Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve do zadnjega dne v februarju leta, ki 
sledi letu, za katero se sestavlja letno poročilo in sicer je občina morala predložiti 
bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz 
računa financiranja od 1.1. – 31.12.2014 ter bilanco stanja, obrazec stanje in gibanje 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter stanje in gibanje 
dolgoročnih kapitalskih naložb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA  

 

I. REALIZACIJA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

SKUPNI PRIHODKI 

 

Skupaj realizirani prihodki so v letu 2014 znašali 2,024.211,17 EUR. 

  

P R O R A Č U N S K I  P R I H O D K I   

 

D AVČNI  PRIHO DKI  

                                                                                           v EUR  

− davki na dohodek in dobiček 1,472.866,00 
− davki na premoženje 56.529,85 
− domači davki na blago in storitve 52.037,69 

 

 

NED AVČN I  PRI HODKI  

− udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 47.038,43 
− takse in pristojbine 2.029,36 
− denarne kazni 2.515,26 
− prihodki od prodaje blaga in storitev 52.060,08 
− drugi nedavčni prihodki 21.501,91 

 

 

K API TALSKI  PRI HO DKI  

− prihodki od prodaje zemljišč 2.117,34 

TR ANSFERNI  PRI HO DKI  

 

− transferni prihodki 315.515,25 

 

TEKOČI  PRIHODKI  

 

V skladu z opredelitvijo v 51. čl. Pravilnika o enotnem kontnem načrtu zajemajo 
davčni prihodki, ki jih uvrščamo med sprotne »tekoče« prihodke, vse vrste davkov, 
kot so davki na dohodek in dobiček, davek na plačilno listo in delovno silo, davki na 
premoženje, domači davki na blago in storitve ter drugi davki. 



 

 

 

 

 

 

DAVČNI PRIHODKI znašajo 1.581.433,54 EUR, kar pomeni 98,92% realizacijo 
glede proračun. Davčni prihodki predstavljajo 78,13% skupnih prihodkov proračuna. 

Med nedavčne prihodke uvrščamo deleže v dobičku, prihodke od obresti, prihodke 
od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni, tisti del prihodkov, ki je ustvarjen 
s prodajo blaga in storitev na trgu. 

NEDAVČNI PRIHODKI znašajo 125.145,04 EUR, kar pomeni 86,20% realizacijo 
glede na proračun. Realizacija nedavčnih prihodkov je manjša predvsem zaradi 
prihodkov od prodaje blaga in storitev in sicer so to prihodki od prodaje vode, 
vzdrževanja pokopališča in grobov, komunalnih prispevkov. Nedavčni prihodki 
predstavljajo 6,18% skupnih prihodkov proračuna. 

 

KAPITALSKI  PRIHODKI  

 

Kot kapitalski prihodki se štejejo prihodki, pridobljeni s prodajo stvarnega premoženja, 
nematerialnega premoženja, zalog in intervencijskih oziroma blagovnih rezerv. V letu 
2014 imamo tako iz naslova kapitalskih prihodkov realizirane prihodke iz naslova 
prodaje stavbnih zemljišč. Realizacija kapitalskih prihodkov znaša 2.117,34 EUR, kar 
pomeni 0,50% realizacijo, kajti v lanskem letu nam ni uspelo prodati  zemljišč, kot smo 
predvideli zaradi gospodarske oz. finančne krize. Kapitalski prihodki tako predstavljajo 
0,11% skupnih prihodkov proračuna. 

TRANSFERNI  PRIHODKI  

Transferni prihodki so vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih inštitucij, to je iz 
državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja 
in drugih javnih zunaj proračunskih skladov ter iz javnih agencij. 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna in lokalne skupnosti znašajo 315.515,25 EUR, 
kar pomeni 63,42% realizacijo glede na proračun. Transferni prihodki predstavljajo 
15,58% skupnih prihodkov proračuna. 

 

 

S K U P N I  O D H O D K I  

 

Skupni odhodki so v letu 2014 znašali 1,803.261,98 EUR, kar pomeni 67,68% 
realizacijo glede na proračun. Realizacija odhodkov je manjša vsled realiziranih 
prihodkov.  

 

 



 

 

TEKOČI  O DHODKI  

 

Kot sprotni »tekoči« odhodki se izkazujejo plačila zaradi stroškov dela, stroškov 
materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki nimajo investicijske narave, pa 
tudi vsi investicijski odhodki, obresti za domače in tuje dolgove ter sredstva izločena 
v rezerve (splošna proračunska rezervacija, sredstva proračunskih skladov, 
rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih). Tekoči odhodki so znašali 
583.333,47 EUR, kar pomeni 62,40% realizacije glede na sprejeti proračun. Tekoči 
odhodki predstavljajo 32,35% skupnih odhodkov proračuna. 

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim so znašali 141.125,29 EUR in so bili realizirani 
95,22%. 

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so znašali 21.551,13 EUR in so bili 
realizirani 94,64%. 

 

Izdatki za blago in storitve so znašali 358.366,58 EUR in so bili realizirani 53,17%. 

 

Plačila domačih obresti  

Plačila od obresti od kreditov poslovnim bankam so znašala 62.290,47 EUR in so 
bila realizirana 95,83%. 

 

Sredstva izločena v rezerve  

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila tekom leta prerazporejena na 
odhodke, katere smo planirali v manjšem obsegu, kot je bila dejanska obremenitev 
posameznega konta v okviru proračunske postavke.  

 

TEKOČI  TR ANSFERI  

 

Sprotni »tekoči« transferi so plačila, za katera proračunski uporabniki – plačniki – v 
povračilo ne dobijo materiala ali storitev, namen njih porabe pa ni investiranje. 
Posamezni nameni plačil oziroma vrste transferjev so razvidni iz imen kontov te 
skupine. 

 

Subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam ter drugi tekoči domači transferi znašajo 690.652,39 
EUR oziroma 76,50% proračunskih odhodkov. Tekoči transferi predstavljajo 38,30% 
skupnih odhodkov proračuna. 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Sredstva za transfer posameznikom in gospodinjstvom znašajo 414.888,75 EUR, kar 
pomeni 77,71% realizacije glede na proračun. 



 

 

 

 

 

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  

Sredstva za transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam znašajo 70.739,27 EUR, 
kar pomeni 67,74% realizacije glede na proračun. 

 

Drugi tekoči domači transferi  

Sredstva za druge tekoče domače transfere znašajo 205.024,37 EUR, kar pomeni 
77,52% realizacije glede na proračun. 

INVESTICIJSKI ODHODKI 

Med investicijske odhodke se štejejo plačila za nakup ali drugo pridobitev 
opredmetenih in neopredmetenih sredstev, kot so nepremičnine, oprema, napeljave in 
vozila, pa tudi za plačila za načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje, obnove 
zgradb in drugih pomembnih naprav. 

 

Nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in 
obnove, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija ter nakup zemljišč 
znašajo 527.337,94 EUR, kar pomeni 64,40% realizacijo glede na proračun. 
Investicijski odhodki predstavljajo 29,25% skupnih odhodkov proračuna. 

Nakup opreme 

Sredstva za nakup opreme znašajo 7.962,30 EUR. 

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 

Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije znašajo 484.394,79 EUR. 

Investicijsko vzdrževanje in obnove 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove znašajo 4.225,85 EUR. 

Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 

Sredstva za študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija znašajo 
30.755,00 EUR. 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  

Sredstva za investicijske transfere so bila realizirana v višini 1.938,18 EUR in 
predstavljajo 0,10% skupnih odhodkov proračuna. 



 

 

I I .  R A Č U N  F I N A N Č N I H  T E R J A T E V  I N  
N A L O Ž B  

 

V bilanci B - oziroma računu finančnih terjatev in naložb so prikazani tisti prejemki, ki 
nimajo značaja prihodkov, ampak so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih 
sredstev oziroma prodaja kapitalskih deležev, ter tisti izdatki, ki nimajo značaja 
odhodkov. V letu 2014 v računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo finančnih 
vrednosti.  

 

 

 

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

 

V bilanci C oziroma računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in 
odplačila dolgov. V računu financiranja se izkazujejo tudi spremembe denarnih 
sredstev na računih. 

 

Odplačali smo 40.425,36 EUR dolgoročnega kredita najetega pri BANKA KOPER D.D., 
kateri je bil namenjen za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za odvodnjavanje in 
čiščenje odpadnih voda v naselju Benedikt in plačilo dolgoročnega kredita najetega pri 
SBERBANK D.D. v skupni vrednosti 31.222,33 EUR ter 24.000,00 EUR za odplačilo 
dolgoročnega kredita najetega pri UNICREDIT D.D. in 75.048,79 EUR dolgoročnega 
kredita najetega pri HYPO LEASING D.O.O. za izgradnjo športne dvorane Benedikt  
ter 27.832,95 EUR kredita najetega pri BKS D.D. in 300.000,00 EUR za poplačilo 
kredita najetega pri PBS kar zajema skupno odplačilo dolga v višini 498.529,43 EUR. V 
letu 2014 smo najeli likvidnostni kredit pri banki Hypo Alpe Adria bank v višini 
275.000,00 EUR za sofinanciranje investicij iz proračuna EU – Projekt celovite oskrbe 
SV Slovenije s pitno vodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto Opis Proračun 2014 Rebalans 2014 Veljavni Proračun 2014 Realizacija 2014
Indeks% 

6:5

Indeks% 

6:4

1 2 3 4 5 6 7 8

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 3.637.402,00 2.664.352,00 2.664.352,00 2.024.211,17 75,97 75,97

70 DAVČNI PRIHODKI 1.594.435,00 1.598.625,00 1.598.625,00 1.581.433,54 98,92 98,92
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.480.525,00 1.480.525,00 1.480.525,00 1.472.866,00 99,48 99,48
7000 DOHODNINA 1.480.525,00 1.480.525,00 1.480.525,00 1.472.866,00 99,48 99,48

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 61.860,00 63.000,00 63.000,00 56.529,85 89,73 89,73
7030 DAVKI NA NEPREMIČNINE 43.460,00 43.460,00 43.460,00 39.978,30 91,99 91,99

7031 DAVKI NA PREMIČNINE 80,00 80,00 80,00 54,53 68,16 68,16

7032 DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA 810,00 4.540,00 4.540,00 4.466,12 98,37 98,37

7033 DAVKI NA PROMET NEPREMIČN. IN NA FINANČ. PREM. 17.510,00 14.920,00 14.920,00 12.030,90 80,64 80,64

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 52.050,00 55.100,00 55.100,00 52.037,69 94,44 94,44
7044 DAVKI NA POSEBNE STORITVE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 240,42 12,02 12,02

7047 DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN OPRAVLJ.STORITEV 50.050,00 53.100,00 53.100,00 51.797,27 97,55 97,55

71 NEDAVČNI PRIHODKI 830.441,00 145.180,00 145.180,00 125.145,04 86,20 86,20
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 52.610,00 53.940,00 53.940,00 47.038,43 87,21 87,21
7100 UDELEŽBA NA DOBIČKU JAVNIH PODJETIJ IN JAVNIH FINAN. INST. 0,00 130,00 130,00 128,76 99,05 99,05

7102 PRIHODKI OD OBRESTI 10,00 10,00 10,00 1,37 13,70 13,70

7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA 52.600,00 53.800,00 53.800,00 46.908,30 87,19 87,19

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.900,00 1.900,00 1.900,00 2.029,36 106,81 106,81
7111 UPRAVNE TAKSE 1.900,00 1.900,00 1.900,00 2.029,36 106,81 106,81

712 DENARNE KAZNI 4.100,00 4.140,00 4.140,00 2.515,26 60,76 60,76
7120 DENARNE KAZNI 4.100,00 4.140,00 4.140,00 2.515,26 60,76 60,76

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 50.500,00 52.900,00 52.900,00 52.060,08 98,41 98,41
7130 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 50.500,00 52.900,00 52.900,00 52.060,08 98,41 98,41

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 721.331,00 32.300,00 32.300,00 21.501,91 66,57 66,57
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 721.331,00 32.300,00 32.300,00 21.501,91 66,57 66,57

72 KAPITALSKI PRIHODKI 720.352,00 423.013,00 423.013,00 2.117,34 0,50 0,50
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 720.352,00 423.013,00 423.013,00 2.117,34 0,50 0,50
7220 PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 11.819,00 11.819,00 11.819,00 0,00 0,00 0,00

7221 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 708.533,00 411.194,00 411.194,00 2.117,34 0,51 0,51

74 TRANSFERNI PRIHODKI 492.174,00 497.534,00 497.534,00 315.515,25 63,42 63,42
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 211.013,00 216.373,00 216.373,00 105.214,28 48,63 48,63
7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 105.023,00 105.883,00 105.883,00 100.180,00 94,61 94,61

7401 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI 105.990,00 110.490,00 110.490,00 5.034,28 4,56 4,56

741 PREJETA SRESTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 281.161,00 281.161,00 281.161,00 210.300,97 74,80 74,80
7412 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO 281.161,00 281.161,00 281.161,00 210.300,97 74,80 74,80

3.637.402,00 2.664.352,00 2.664.352,00 2.024.211,17 75,97 75,97



Konto Opis Proračun 2014 Rebalans 2014 Veljavni proračun 2014 Realizacija 2014
Indeks% 

6:5

Indeks% 

6:4

1 2 3 4 5 6 7 8

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 3.637.402,00 2.664.352,00 2.664.352,00 1.803.261,98 67,68 67,68

40 TEKOČI ODHODKI 1.090.966,04 936.891,00 934.768,00 583.333,47 62,40 62,26
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 156.190,00 148.210,00 148.210,00 141.125,29 95,22 95,22
4000 PLAČE IN DODATKI 138.215,00 132.335,00 132.335,00 127.613,72 96,43 96,43

4001 OBČINSKA UPRAVA 2.595,00 2.595,00 2.595,00 2.591,20 99,85 99,85

4002 SREDSTVA ZA DELO OBČINSKIH ORGANOV 10.280,00 9.780,00 9.780,00 9.108,97 93,14 93,14

4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 3.700,00 2.100,00 2.100,00 1.811,40 86,26 86,26

4004 SREDSTVA ZA NADURNO DELO 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 23.451,00 22.771,00 22.771,00 21.551,13 94,64 94,64
4010 PRISPEVKI ZA PIZ 13.905,00 13.325,00 13.325,00 12.433,08 93,31 93,31

4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 8.542,00 8.542,00 8.542,00 8.289,26 97,04 97,04

4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 82,00 82,00 82,00 70,04 85,41 85,41

4013 PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO 122,00 122,00 122,00 116,88 95,80 95,80

4015 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJ.ZAV. 800,00 700,00 700,00 641,87 91,70 91,70

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 803.225,04 673.810,00 674.000,00 358.366,58 53,17 53,19
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 94.430,00 78.005,00 78.005,00 46.898,18 60,12 60,12

4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 29.100,04 28.760,00 28.760,00 12.409,66 43,15 43,15

4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 275.520,00 185.760,00 185.760,00 99.904,63 53,78 53,78

4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 5.500,00 4.800,00 4.800,00 2.704,55 56,34 56,34

4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 3.035,00 1.825,00 1.825,00 235,51 12,90 12,90

4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 311.150,00 282.430,00 282.430,00 130.388,22 46,17 46,17

4026 POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 1.910,00 910,00 910,00 0,00 0,00 0,00

4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 82.580,00 91.320,00 91.510,00 65.825,83 71,93 72,08

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 81.000,00 65.000,00 65.000,00 62.290,47 95,83 95,83
4031 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV POSLOVNIM BANKAM 81.000,00 65.000,00 65.000,00 62.290,47 95,83 95,83

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 27.100,00 27.100,00 24.787,00 0,00 0,00 0,00
4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 16.400,00 16.400,00 14.087,00 0,00 0,00 0,00

4091 PRORAČUNSKA REZERVA 10.700,00 10.700,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00

41 TEKOČI TRANSFERI 908.275,00 900.661,00 902.784,00 690.652,39 76,50 76,68
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 552.360,00 531.760,00 533.883,00 414.888,75 77,71 78,02
4111 DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSK NADOMESTILA 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.750,00 83,33 83,33

4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 547.860,00 527.260,00 529.383,00 411.138,75 77,66 77,98

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 103.245,00 110.931,00 104.431,00 70.739,27 67,74 63,77
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 103.245,00 110.931,00 104.431,00 70.739,27 67,74 63,77

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 252.670,00 257.970,00 264.470,00 205.024,37 77,52 79,48
4131 TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 17.000,00 17.000,00 17.000,00 8.018,16 47,17 47,17

4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DR. IZVAJALNE JAVNIH SL. 235.670,00 240.970,00 247.470,00 197.006,21 79,61 81,76

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.630.160,96 818.800,00 818.800,00 527.337,94 64,40 64,40
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.630.160,96 818.800,00 818.800,00 527.337,94 64,40 64,40
4202 NAKUP OPREME 21.760,00 8.250,00 8.250,00 7.962,30 96,51 96,51

4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE 1.539.374,48 746.030,00 746.030,00 484.394,79 64,93 64,93

4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 6.000,00 5.700,00 5.700,00 4.225,85 74,14 74,14



Konto Opis Proračun 2014 Rebalans 2014 Veljavni proračun 2014 Realizacija 2014
Indeks% 

6:5

Indeks% 

6:4

1 2 3 4 5 6 7 8

4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 59.526,48 55.320,00 55.320,00 30.755,00 55,59 55,59

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.938,18 24,23 24,23
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.938,18 24,23 24,23
4320 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.938,18 24,23 24,23

3.637.402,00 2.664.352,00 2.664.352,00 1.803.261,98 67,68 67,68



V EUR

KONTO OPIS
PRORAČUN 2014 REBALANS 2014 VELJAVNI 

PRORAČUN 2014

REALIZACIJA      

2014

INDEKS [%]  

6:5

INDEKS [%]  

6:4

1 2 3 4 5 6 7 8

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

      KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752) -                 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL -                 -                 -         -         

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV -

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

     (440 + 441 + 442 + 443) -                 -                 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

440 DANA POSOJILA

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

IN JAVNIH ZAVODIH

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

     KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) -                 -                 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Zaključni račun proračuna 2014



V EUR

KONTO OPIS
 PRORAČUN 2014  REBALANS 2014  VELJAVNI 

PRORAČUN 2014 

 REALIZACIJA    2014  INDEKS [%] 

6:5 

 INDEKS  [%] 

6:4 

1 2 3                           4                           5                           6                           7                 8                 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501) 826.500,00   826.500,00   826.500,00   275.000,00   34,00    34,00    

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 826.500,00   826.500,00   825.600,00   275.000,00   34,00    34,00    

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI

55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+ 551) 826.500,00   826.500,00   826.500,00   498.529,43   60,32    60,32    

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 826.500,00   826.500,00   826.500,00   498.529,43   60,32    60,32    

551 ODPLAČILO DOLGA V TUJINO

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 

                        RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) 2.580,24 -      

X. NETO ZADOLŽEVANJE

     (VII.-VIII) -                -                223.529,43 -  

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III) 220.949,19 -  

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2013 24.435,88     24.435,88     24.435,88     24.435,88     100,00  100,00  

C. RAČUN FINANCIRANJA

Zaključni račun proračuna 2014



ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PU Prog.klas. Postavka Konto Opis Proračun 2014 Rebalans 2014 Veljavni proračun 2014 Realizacija 2014
Indeks% 

9:8

Indeks% 

9:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 71.833,00 62.378,00 62.378,00 33.810,31 54,20 54,20
01019001 Dejavnost občinskega sveta 17.733,00 17.733,00 17.733,00 7.249,44 40,88 40,88

10410 Sejnine 15.765,00 15.765,00 15.765,00 7.249,44 45,98 45,98
401001 Prispevki za pokojn. in invalid. zavarovanje 785,00 785,00 785,00 685,69 87,35 87,35
402905 Sejnine udeležencem odborov 12.500,00 12.500,00 12.500,00 4.672,90 37,38 37,38
402912 Posebni davek na določene prejemke 2.480,00 2.480,00 2.480,00 1.890,85 76,24 76,24

40350 Politične stranke 1.968,00 1.968,00 1.968,00 0,00 0,00 0,00
41200060 Politične stranke - sofinanciranje 1.968,00 1.968,00 1.968,00 0,00 0,00 0,00

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 15.000,00 14.520,00 14.520,00 9.453,74 65,11 65,11
10411 Stroški volitev 15.000,00 14.520,00 14.520,00 9.453,74 65,11 65,11

402000 Pisarniški material in storitve 1.000,00 850,00 850,00 365,08 42,95 42,95
402206 Poštnina in kurirske storitve 0,00 670,00 670,00 0,00 0,00 0,00
40299909 Stroški lokalnih volitev 14.000,00 13.000,00 13.000,00 9.088,66 69,91 69,91

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 25.900,00 16.925,00 16.925,00 6.871,02 40,60 40,60
10401 Stroški oglaševalskih storitev 13.400,00 7.200,00 7.200,00 2.738,11 38,03 38,03

402006 Stroški oglaševalskih storitev in objav 13.400,00 7.200,00 7.200,00 2.738,11 38,03 38,03
10402 Ovtarjeve novice 12.500,00 9.725,00 9.725,00 4.132,91 42,50 42,50

402006 Stroški oglaševalskih storitev in objav 12.500,00 9.725,00 9.725,00 4.132,91 42,50 42,50
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 13.200,00 13.200,00 13.200,00 10.236,11 77,55 77,55

10430 Stroški občinskega praznika 13.200,00 13.200,00 13.200,00 10.236,11 77,55 77,55
40299902 Stroški občinskega praznika in občinskih priznanj 13.200,00 13.200,00 13.200,00 10.236,11 77,55 77,55

2 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.225,08 38,28 38,28
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.225,08 38,28 38,28

10412 Stroški nadzornega odbora 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.225,08 38,28 38,28
402006 Stroški oglaševalskih storitev in objav 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
402400 Dnevnice za službeno potovanje v državi 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
402402 Stroški prevoza v državi 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov 2.445,00 2.445,00 2.445,00 1.225,08 50,11 50,11

3 44.630,00 42.180,00 42.180,00 35.769,22 84,80 84,80
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 44.630,00 42.180,00 42.180,00 35.769,22 84,80 84,80

10300 Sredstva za delo župan, podžupan 28.180,00 28.180,00 28.180,00 25.946,67 92,07 92,07
400000 Osnovne plače 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.851,71 94,26 94,26
401001 Prispevki za pokojn. in invalid. zavarovanje 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.100,19 84,69 84,69
402912 Posebni davek na določene prejemke 5.700,00 5.700,00 5.700,00 4.994,77 87,63 87,63

10400 Materialni stroški - župan, podžupan 14.450,00 12.300,00 12.300,00 8.774,67 71,34 71,34
402000 Pisarniški material in storitve 300,00 50,00 50,00 45,60 91,20 91,20
402003 Založniške in tiskarske storitve 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.386,03 99,00 99,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 550,00 200,00 200,00 184,01 92,01 92,01
402009 Izdatki za reprezentanco - funkcionalni izdatki župana 700,00 1.700,00 1.700,00 1.314,32 77,31 77,31
402010 Hrana, storitve menz in restavracij 2.500,00 2.300,00 2.300,00 2.065,20 89,79 89,79
402099 Drugi splošni material in storitve 1.900,00 600,00 600,00 246,43 41,07 41,07
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV 850,00 850,00 850,00 727,49 85,59 85,59
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.500,00 1.800,00 1.800,00 1.452,49 80,69 80,69
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,00 1.000,00 1.000,00 265,42 26,54 26,54
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402302 Nadomestni deli za vozila 500,00 500,00 500,00 432,49 86,50 86,50
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.500,00 1.500,00 1.500,00 554,15 36,94 36,94
402400 Dnevnice za službeno potovanje v državi 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
402402 Stroški prevoza v državi 300,00 100,00 100,00 14,04 14,04 14,04
402499 Drugi izdatki za službena potovanja 250,00 250,00 250,00 87,00 34,80 34,80

10403 Organizacija sprejemov pri županu 2.000,00 1.700,00 1.700,00 1.047,88 61,64 61,64
402003 Založniške in tiskarske storitve 500,00 200,00 200,00 50,96 25,48 25,48
402010 Hrana, storitve menz in restavracij 1.000,00 500,00 500,00 29,00 5,80 5,80
402099 Drugi splošni material in storitve 500,00 1.000,00 1.000,00 967,92 96,79 96,79

4 3.517.739,00 2.556.594,00 2.556.594,00 1.732.457,37 67,76 67,76
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 7.500,00 13.050,00 13.050,00 10.190,49 78,09 78,09

10232 Plačila storitev UJP, bankam 7.500,00 13.050,00 13.050,00 10.190,49 78,09 78,09
402930 Plačila storitev UJP 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
402931 Plačila bančnih storitev 1.000,00 150,00 150,00 77,99 51,99 51,99
402932 Stroški povezani z zadolževanjem 6.000,00 12.400,00 12.400,00 10.112,50 81,55 81,55

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.000,00 0,00 0,00 0,00
10241 Stroški notranje revizije proračuna občine 4.000,00 0,00 0,00 0,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 4.000,00 0,00 0,00 0,00
04029001 Informacijska infrastruktura 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00 0,00 0,00

40542 Načrt elektronskih komunikacij 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00 0,00 0,00
42080408 Načrt za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elek. komunikacij 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00 0,00 0,00

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 11.800,00 10.900,00 10.900,00 6.325,82 58,04 58,04
10235 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 3.900,00 3.000,00 3.000,00 1.325,82 44,19 44,19

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 3.900,00 3.000,00 3.000,00 1.325,82 44,19 44,19
10236 Geodetske storitve 7.900,00 7.900,00 7.900,00 5.000,00 63,29 63,29

402099 Drugi splošni material in storitve 7.900,00 7.900,00 7.900,00 5.000,00 63,29 63,29
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 710,00 920,00 920,00 733,06 79,68 79,68

10450 Članarine 710,00 920,00 920,00 733,06 79,68 79,68
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 710,00 920,00 920,00 733,06 79,68 79,68

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 16.355,00 22.075,00 15.575,00 13.856,79 88,97 62,77
10422 Sofinanciranje MRA- RRA Podravlje 475,00 475,00 475,00 0,00 0,00 0,00

40299910 Sofinanciranje MRA RRA Podravje 475,00 475,00 475,00 0,00 0,00 0,00
40281 Delovanje razvojnih agencij 14.680,00 20.400,00 13.900,00 13.856,79 99,69 67,93

41200001 RASG - LAS Ovtar Slovenskih goric 11.800,00 20.400,00 13.900,00 13.856,79 99,69 67,93
41200069 ZRS Bistra - projekt PPO RDO 2.880,00 0,00 0,00 0,00

40283 Konzorcij za razvojne naloge Podravje 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
41200066 Stroški konzorcija za razvojne naloge 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

06039001 Administracija občinske uprave 188.900,00 183.290,00 183.480,00 167.888,66 91,50 91,60
10100 Plače in drugi izdatki zaposlenim 140.520,00 132.040,00 132.040,00 126.505,39 95,81 95,81

400000 Osnovne plače 103.200,00 97.500,00 97.445,00 94.413,33 96,89 96,83
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4.200,00 4.200,00 4.255,00 4.254,93 100,00 101,31
400100 Regres za letni dopust 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.106,80 99,85 99,85
400202 Povračila stroškov prehrane med delom 4.400,00 4.200,00 4.200,00 3.853,08 91,74 91,74
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 4.450,00 4.150,00 4.150,00 4.104,63 98,91 98,91
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 2.600,00 1.000,00 1.000,00 884,89 88,49 88,49
400400 Sredstva za nadurno delo 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
401001 Prispevki za pokojn. in invalid. zavarovanje 9.580,00 9.000,00 9.000,00 8.662,16 96,25 96,25
401100 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.120,00 7.120,00 7.120,00 6.939,44 97,46 97,46
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401101 Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne 580,00 580,00 580,00 560,69 96,67 96,67
401200 Prispevki za zaposlovanje 72,00 72,00 72,00 63,45 88,13 88,13
401300 Prispevki za porodniško varstvo 108,00 108,00 108,00 105,83 97,99 97,99
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovan 700,00 600,00 600,00 556,16 92,69 92,69

10200 Materialni stroški 39.580,00 37.750,00 37.750,00 27.694,27 73,36 73,36
402000 Pisarniški material in storitve 6.960,00 6.960,00 6.960,00 3.915,51 56,26 56,26
402001 Čistilni material in storitve 700,00 700,00 700,00 653,26 93,32 93,32
402003 Založniške in tiskarske storitve 500,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.001,62 91,06 91,06
402099 Drugi splošni material in storitve 1.800,00 3.200,00 3.200,00 2.700,83 84,40 84,40
402199 Drugi posebni material in storitve 800,00 1.300,00 1.300,00 1.279,20 98,40 98,40
40220000 Električna energija 2.500,00 3.500,00 3.500,00 3.326,01 95,03 95,03
40220004 Električna energija - krajevni urad 300,00 320,00 320,00 274,29 85,72 85,72
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 8.270,00 8.270,00 8.270,00 5.984,24 72,36 72,36
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.512,75 87,82 87,82
402206 Poštnina in kurirske storitve 4.000,00 2.800,00 2.800,00 1.711,89 61,14 61,14
40229900 Druge storitve komunikacij in komunale 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
402400 Dnevnice za službeno potovanje v državi 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
402402 Stroški prevoza v državi 1.000,00 300,00 300,00 40,56 13,52 13,52
402499 Drugi izdatki za službena potovanja 350,00 300,00 300,00 90,01 30,00 30,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.000,00 500,00 500,00 160,00 32,00 32,00
402902 Plačila po pogodbah o delu 2.500,00 3.000,00 3.000,00 2.605,92 86,86 86,86
402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa 2.500,00 500,00 500,00 438,18 87,64 87,64
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

10202 Praktično izobraževanje dijakov in študentov 400,00 0,00 0,00 0,00
400004 Drugi dodatki - mentorstvo 180,00 0,00 0,00 0,00
40299911 Plačila za praktično izobraževanje dijakov in študentov 220,00 0,00 0,00 0,00

10423 Skupne občinske uprave 8.400,00 13.500,00 13.690,00 13.689,00 99,99 101,40
40299912 Sredstva prenesena drugim občinam - medobčinski inšpektorat in redarska služba 8.400,00 13.500,00 13.690,00 13.689,00 99,99 101,40

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 38.250,00 32.500,00 32.500,00 12.916,99 39,74 39,74
10230 Zavarovalne premije in tekoče vzdrževanje 34.750,00 32.150,00 32.150,00 12.819,14 39,87 39,87

402504 Zavarovalne premije za objekte 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.275,91 86,21 86,21
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.070,32 64,70 64,70
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.100,00 2.100,00 2.100,00 633,02 30,14 30,14
402512 Zavarovalne premije za opremo 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne opreme 18.200,00 18.200,00 18.200,00 5.776,58 31,74 31,74
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 5.700,00 3.700,00 3.700,00 1.380,48 37,31 37,31
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 2.400,00 1.800,00 1.800,00 682,83 37,94 37,94
40269900 Druge najemnine, zakupnine, licenčnine 410,00 410,00 410,00 0,00 0,00 0,00

10250 Nakup opreme in pohištva 3.500,00 350,00 350,00 97,85 27,96 27,96
420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.000,00 100,00 100,00 97,85 97,85 97,85
420202 Nakup računalnikov in programske opreme 1.500,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 6.360,00 5.900,00 5.900,00 4.574,99 77,54 77,54
10440 Tekoči stroški zaščite in reševanja 3.100,00 5.900,00 5.900,00 4.574,99 77,54 77,54

40299904 Tekoči stroški zaščite in reševanja 3.100,00 5.900,00 5.900,00 4.574,99 77,54 77,54
10441 Nabava opreme za CZ 3.260,00 0,00 0,00 0,00

420299 Nakup druge opreme 3.260,00 0,00 0,00 0,00
07039002 Protipožarna varnost 15.050,00 15.050,00 15.050,00 11.287,52 75,00 75,00
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40340 Gasilstvo 15.050,00 15.050,00 15.050,00 11.287,52 75,00 75,00
41200019 Sredstva za dejavnost GD in GZ 5.050,00 5.050,00 5.050,00 3.787,51 75,00 75,00
41200032 Sredstva za dejavnost GD Benedikt - požarna taksa 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,01 75,00 75,00

08029001 Prometna varnost 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.000,40 76,95 76,95
40361 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.000,40 76,95 76,95

402400 Dnevnice za službeno potovanje v državi 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
402402 Stroški prevoza v državi 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
41200030 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,40 100,04 100,04

10039001 Povečanje zaposljivosti 5.000,00 9.100,00 9.100,00 3.174,55 34,89 34,89
40280 Javna dela 5.000,00 9.100,00 9.100,00 3.174,55 34,89 34,89

41199904 Javna dela - drugi programi 5.000,00 9.100,00 9.100,00 3.174,55 34,89 34,89
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4.000,00 4.500,00 4.500,00 465,09 10,34 10,34

10443 Skrb za zapuščene živali 4.000,00 4.500,00 4.500,00 465,09 10,34 10,34
402099 Drugi splošni material in storitve 4.000,00 4.500,00 4.500,00 465,09 10,34 10,34

12079001 Oskrba s toplotno energijo 19.600,00 19.600,00 19.600,00 4.696,39 23,96 23,96
40513 Tehnični nadzor 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00

40229900 Druge storitve komunikacij in komunale 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00
40514 Geotermalna vrtina 18.500,00 18.500,00 18.500,00 4.696,39 25,39 25,39

40229902 Storitve - geotermalna vrtina 18.500,00 18.500,00 18.500,00 4.696,39 25,39 25,39
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 236.000,00 216.000,00 216.000,00 113.426,04 52,51 52,51

40450 Lokalne ceste 156.000,00 136.000,00 136.000,00 57.604,79 42,36 42,36
40250302 Redno vzdrževanje lokalnih cest 151.700,00 131.700,00 131.700,00 57.604,79 43,74 43,74
402504 Zavarovalne premije za objekte 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
420600 Nakup stavbnega zemljišča 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

40460 Javne poti 80.000,00 80.000,00 80.000,00 55.821,25 69,78 69,78
40250303 Vzdrževanje javnih poti 80.000,00 80.000,00 80.000,00 55.821,25 69,78 69,78

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 252.826,00 99.330,00 99.330,00 22.872,36 23,03 23,03
40456 Rekonstrukcija JP 704801 Drvanja smer Strmšek 44.520,00 44.520,00 44.520,00 0,00 0,00 0,00

42040203 Gradbena dela na LC 44.520,00 44.520,00 44.520,00 0,00 0,00 0,00
40458 Ureditev prometne infrastrukture v naselju Benedikt 145.100,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in objav 500,00 0,00 0,00 0,00
42040206 Gradbena dela 139.400,00 0,00 0,00 0,00
42080101 Gradbeni nadzor 2.400,00 0,00 0,00 0,00
42080402 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00

40461 Modernizacija JP 704721 (Trotkova - Negovski vrh - Štajngrova) 32.873,00 23.000,00 23.000,00 22.872,36 99,45 99,45
42040206 Gradbena dela 32.873,00 23.000,00 23.000,00 22.872,36 99,45 99,45

40462 Sanacija plazu v Ihovi 30.333,00 29.010,00 29.010,00 0,00 0,00 0,00
42040206 Gradbena dela 30.033,00 29.010,00 29.010,00 0,00 0,00 0,00
42080101 Gradbeni nadzor 300,00 0,00 0,00 0,00

13029003 Urejanje cestnega prometa 15.000,00 7.900,00 7.900,00 7.864,45 99,55 99,55
40459 Prometna signalizacija 15.000,00 7.900,00 7.900,00 7.864,45 99,55 99,55

420299 Nakup druge opreme 15.000,00 7.900,00 7.900,00 7.864,45 99,55 99,55
13029004 Cestna razsvetljava 34.450,00 42.450,00 42.450,00 17.586,93 41,43 41,43

40430 Vzdrževanje objektov javne razsvetljave, javna razsvetljava 34.450,00 42.450,00 42.450,00 17.586,93 41,43 41,43
40220003 Javna razsvetljava, tokovica in žarnice 10.000,00 18.000,00 18.000,00 16.583,23 92,13 92,13
40250301 Vzdrževanje objektov javne razsvetljave 24.450,00 24.450,00 24.450,00 1.003,70 4,11 4,11

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 5.530,00 5.530,00 5.530,00 2.903,00 52,50 52,50
40330 Turizem 5.530,00 5.530,00 5.530,00 2.903,00 52,50 52,50
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41200002 Pospeševanje razvoja turizma 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
41200037 Sofinanciranje programov Štajerske turistične zveze 430,00 430,00 430,00 430,00 100,00 100,00
41200070 Turizem - sofinanciranje programov turizma - razpis 4.600,00 4.600,00 4.600,00 2.473,00 53,76 53,76

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 3.200,00 1.700,00 1.700,00 372,19 21,89 21,89
40422 Oskrbovalni standardi 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

40229904 Izvajanje oskrbovalnih standardov - Saubermacher 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
40440 Javna snaga 2.700,00 1.200,00 1.200,00 372,19 31,02 31,02

402204 Odvoz smeti 2.700,00 1.200,00 1.200,00 372,19 31,02 31,02
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.000,00 2.200,00 2.200,00 1.768,20 80,37 80,37

40500 Kanalizacija 3.000,00 2.200,00 2.200,00 1.768,20 80,37 80,37
402199 Drugi posebni material in storitve 3.000,00 2.200,00 2.200,00 1.768,20 80,37 80,37

16029003 Prostorsko načrtovanje 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.067,80 96,98 96,98
40531 Občinski prostorski načrt 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.067,80 96,98 96,98

42080410 Prostorski načrt občine 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.067,80 99,81 99,81
42089900 Plačila drugih storitev in dokumentacije 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

16039001 Oskrba z vodo 353.400,00 186.100,00 186.100,00 82.998,25 44,60 44,60
40480 Vodovod - vodarina 180.600,00 80.600,00 80.600,00 30.254,59 37,54 37,54

402199 Drugi posebni material in storitve 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
402203 Voda in komunalne storitve 180.000,00 80.000,00 80.000,00 30.254,59 37,82 37,82

40512 Oskrba z vodo 4.000,00 3.700,00 3.700,00 3.581,08 96,79 96,79
42050100 Sofinanciranje obnove magistralnega in reg. vodov. omrežja 3.000,00 2.900,00 2.900,00 2.821,21 97,28 97,28
42050101 Obnovitvena dela na prečrpalnih postajah 1.000,00 800,00 800,00 759,87 94,98 94,98

40515 Projekt celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo 168.800,00 101.800,00 101.800,00 49.162,58 48,29 48,29
42040206 Gradbena dela 157.000,00 90.000,00 90.000,00 47.224,40 52,47 52,47
42080101 Gradbeni nadzor 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00
43200001 Sofinanciranje projekta celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.938,18 24,23 24,23

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 11.480,04 13.240,00 13.240,00 8.747,70 66,07 66,07
40470 Vzdrževanje pokopališča 11.480,04 13.240,00 13.240,00 8.747,70 66,07 66,07

402199 Drugi posebni material in storitve 100,04 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
40220000 Električna energija 1.800,00 1.700,00 1.700,00 1.545,86 90,93 90,93
402203 Voda in komunalne storitve 800,00 600,00 600,00 452,31 75,39 75,39
402204 Odvoz smeti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.390,78 46,36 46,36
40229901 Vzdrževanje pokopališča 5.500,00 7.600,00 7.600,00 5.358,75 70,51 70,51
402504 Zavarovalne premije za objekte 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti 26.600,00 26.600,00 26.600,00 10.007,03 37,62 37,62
40420 Vzdrževanje in čiščenje ulic 26.600,00 26.600,00 26.600,00 10.007,03 37,62 37,62

402199 Drugi posebni material in storitve 24.600,00 24.600,00 24.600,00 9.362,26 38,06 38,06
42050103 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 2.000,00 2.000,00 644,77 32,24 32,24

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 7.160,00 7.160,00 7.160,00 4.134,63 57,75 57,75
40261 Plačilo stroškov upravljanja 7.160,00 7.160,00 7.160,00 4.134,63 57,75 57,75

41199905 Plačilo stroškov upravljanja 7.160,00 7.160,00 7.160,00 4.134,63 57,75 57,75
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.477,80 98,52 98,52

40490 Vzdrževanje in obnova stanovanjskih objektov 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.477,80 98,52 98,52
42040202 Vzdrževanje in obnova stanovanjskih objektov 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.477,80 98,52 98,52

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00
40520 Stavbna zemljišča 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00

42040124 Komunalna ureditev stavbnih zemljišč 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 17.000,00 17.000,00 17.000,00 8.018,16 47,17 47,17
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40370 Prispevek ZZS 17.000,00 17.000,00 17.000,00 8.018,16 47,17 47,17
41310500 Prispevek za ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, 17.000,00 17.000,00 17.000,00 8.018,16 47,17 47,17

17079002 Mrliško ogledna služba 4.800,00 4.800,00 4.800,00 140,84 2,93 2,93
40400 Mrliško pregledna služba 4.800,00 4.800,00 4.800,00 140,84 2,93 2,93

41330201 Mrliško pregledna služba - Zdravstveni dom Lenart in drugi 4.800,00 4.800,00 4.800,00 140,84 2,93 2,93
18029001 Nepremična kulturna dediščina 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 100,00

40293 Arheološka cesta 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 100,00
41330245 Arheološka cesta in stalna arheološka razstava 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 100,00

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 26.034,00 26.034,00 26.034,00 17.356,00 66,67 66,67
40380 Knjižnica Lenart 26.034,00 26.034,00 26.034,00 17.356,00 66,67 66,67

41330001 Knjižnica Lenart 23.034,00 23.034,00 23.034,00 15.356,00 66,67 66,67
41330213 Knjižnica Lenart - nakup knjig 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 66,67 66,67

18039003 Ljubiteljska kultura 9.600,00 9.600,00 9.600,00 5.159,68 53,75 53,75
40290 Kultura 9.600,00 9.600,00 9.600,00 5.159,68 53,75 53,75

41200004 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 50,00 50,00
41200071 Kultura- sofinanciranje programov na področju kulture - razpis 7.600,00 7.600,00 7.600,00 4.159,68 54,73 54,73

18039005 Drugi programi v kulturi 6.355,00 7.185,00 7.185,00 3.515,68 48,93 48,93
40291 Vzdrževanje kulturnega doma 3.030,00 3.860,00 3.860,00 3.515,68 91,08 91,08

402203 Voda in komunalne storitve 250,00 400,00 400,00 208,11 52,03 52,03
402504 Zavarovalne premije za objekte 480,00 460,00 460,00 452,22 98,31 98,31
41200025 Vzdrževanje kulturnega doma 2.300,00 3.000,00 3.000,00 2.855,35 95,18 95,18

40292 Zveza za tehnično kulturo 825,00 825,00 825,00 0,00 0,00 0,00
41200034 Zveza za tehnično kulturo Slovenije 825,00 825,00 825,00 0,00 0,00 0,00

40312 Dotacije posameznikom 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
41200063 Dotacije posameznikom 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

40313 Čolnikova trta 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

18049004 Programi drugih posebnih skupin 5.450,00 5.450,00 5.450,00 4.273,42 78,41 78,41
40311 Dotacije raznim društvom 4.900,00 4.900,00 4.900,00 3.819,92 77,96 77,96

41200010 Dotacije raznim društvom 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
41200073 Dotacije raznim društvom - razpis 4.400,00 4.400,00 4.400,00 3.819,92 86,82 86,82

40314 Javni zavodi 550,00 550,00 550,00 453,50 82,45 82,45
41200043 Sofinanciranje javnih zavodov in društev 550,00 550,00 550,00 453,50 82,45 82,45

18059001 Programi športa 116.576,00 113.666,00 113.666,00 82.678,08 72,74 72,74
10500 Sredstva za delo - športna dvorana 15.676,00 15.676,00 15.676,00 14.533,44 92,71 92,71

400000 Osnovne plače 10.400,00 10.400,00 10.400,00 9.871,20 94,92 94,92
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 235,00 235,00 235,00 222,55 94,70 94,70
400100 Regres za letni dopust 485,00 485,00 485,00 484,40 99,88 99,88
400202 Povračila stroškov prehrane med delom 950,00 950,00 950,00 794,22 83,60 83,60
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 480,00 480,00 480,00 357,04 74,38 74,38
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 1.100,00 1.100,00 1.100,00 926,51 84,23 84,23
401001 Prispevki za pokojn. in invalid. zavarovanje 1.060,00 1.060,00 1.060,00 985,04 92,93 92,93
401100 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 770,00 770,00 770,00 730,17 94,83 94,83
401101 Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne 72,00 72,00 72,00 58,96 81,89 81,89
401200 Prispevki za zaposlovanje 10,00 10,00 10,00 6,59 65,90 65,90
401300 Prispevki za porodniško varstvo 14,00 14,00 14,00 11,05 78,93 78,93
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovan 100,00 100,00 100,00 85,71 85,71 85,71

10600 Materialni stroški - športna dvorana 66.900,00 63.990,00 63.990,00 44.979,07 70,29 70,29
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402000 Pisarniški material in storitve 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
402001 Čistilni material in storitve 25.400,00 25.400,00 25.400,00 19.623,07 77,26 77,26
402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,00 500,00 500,00 13,23 2,65 2,65
40220000 Električna energija 10.700,00 12.000,00 12.000,00 10.226,14 85,22 85,22
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.947,42 72,98 72,98
402203 Voda in komunalne storitve 3.000,00 3.000,00 3.000,00 854,00 28,47 28,47
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV 950,00 950,00 950,00 624,19 65,70 65,70
402400 Dnevnice za službeno potovanje v državi 60,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
402402 Stroški prevoza v državi 100,00 30,00 30,00 3,90 13,00 13,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte 3.900,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.687,12 89,57 89,57
40269900 Druge najemnine, zakupnine, licenčnine 1.000,00 0,00 0,00 0,00
40269902 Najemnina notranje opreme - športna dvorana 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
40299900 Drugi operativni odhodki 600,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

40300 Šport 34.000,00 34.000,00 34.000,00 23.165,57 68,13 68,13
41200005 Odbojkarski klub Benedikt 0,00 0,00 0,00 9.948,36
41200007 Osnovna šola Benedikt - sofinanciranje programa športne vzgoje 0,00 0,00 0,00 1.238,98
41200008 Klub malega nogometa Benedikt 0,00 0,00 0,00 10.332,64
41200018 Klub malega nogometa Petelin 0,00 0,00 0,00 991,21
41200028 Šport - sofinanciranje 1.000,00 1.000,00 1.000,00 32,50 3,25 3,25
41200050 Šport - sofinanciranje (razpis) 33.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
41200051 Balin klub Petelin 0,00 0,00 0,00 621,88

19029001 Vrtci 1.592.164,96 1.021.910,00 1.021.910,00 825.312,73 80,76 80,76
40230 VVZ oskrbnine - ostali vrtci 108.000,00 108.000,00 108.000,00 77.223,84 71,50 71,50

41192100 Plačilo razlike med potrjeno ceno programa in razliko cene 82.000,00 82.000,00 82.000,00 58.888,55 71,82 71,82
41330203 Plačilo ekonomske cene za otroke, ki so v vrtcih v dr. obč. 26.000,00 26.000,00 26.000,00 18.335,29 70,52 70,52

40240 VVZ Benedikt 388.800,00 394.100,00 394.100,00 331.581,46 84,14 84,14
41192101 Plačilo razlike med potrjeno ceno programov VVZ Benedikt 268.000,00 268.000,00 268.000,00 219.158,02 81,78 81,78
41199906 Prednovoletno srečanje otrok 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.815,25 86,44 86,44
41330002 VVZ Benedikt 92.000,00 92.000,00 92.000,00 85.248,34 92,66 92,66
41330006 Dodatna strokovna pomoč 6.200,00 8.000,00 8.000,00 7.394,00 92,43 92,43
41330007 Strošek spremljevalca 10.000,00 13.500,00 13.500,00 12.004,80 88,92 88,92
41330202 VVZ Benedikt - materialni stroški - del 10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.961,05 56,77 56,77

40601 Izgradnja vrtca Benedikt 1.095.364,96 519.810,00 519.810,00 416.507,43 80,13 80,13
402006 Stroški oglaševalskih storitev in objav 1.000,00 0,00 0,00 0,00
42040206 Gradbena dela 1.066.048,48 493.000,00 493.000,00 402.820,23 81,71 81,71
42080101 Gradbeni nadzor 26.509,28 25.000,00 25.000,00 11.880,00 47,52 47,52
42080402 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.807,20 1.810,00 1.810,00 1.807,20 99,85 99,85

19039001 Osnovno šolstvo 104.036,00 98.736,00 98.736,00 51.621,33 52,28 52,28
40410 Osnovna šola Benedikt 58.536,00 53.236,00 53.236,00 40.874,08 76,78 76,78

402203 Voda in komunalne storitve 1.700,00 1.700,00 1.700,00 854,00 50,24 50,24
402504 Zavarovalne premije za objekte 12.200,00 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00
41330204 OŠ Benedikt - materialni stroški in vzdrževanje opreme 29.600,00 29.600,00 29.600,00 26.552,08 89,70 89,70
41330205 Investicijsko vzdrževanje šole 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.432,00 73,87 73,87
41330206 Združena amortizacija osnovnih šol 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 100,00 100,00
41330207 Osnovna šola za tekmovanje učencev v znanju 1.165,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 100,00 100,00
41330208 Nakup knjig za šolsko knjižnico 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 100,00 100,00
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41330209 Dopolnilni pouk v osnovnih šolah - tuji jezik 1.165,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 100,00 100,00
41330210 Osnovna šola - varsto vozačev in drugo, podj. krožek 3.546,00 3.546,00 3.546,00 3.546,00 100,00 100,00

40411 Gradnja osnovne šole 44.000,00 44.000,00 44.000,00 10.000,00 22,73 22,73
42040118 Gradnje osnovne šole 44.000,00 44.000,00 44.000,00 10.000,00 22,73 22,73

40412 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 1.500,00 1.500,00 1.500,00 747,25 49,82 49,82
41330215 Materialni stroški 1.500,00 1.500,00 1.500,00 747,25 49,82 49,82

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 57.400,00 57.400,00 59.523,00 55.291,04 92,89 96,33
40200 Regresiranje avtobusnih prevozov 57.400,00 57.400,00 59.523,00 55.291,04 92,89 96,33

41190001 Regresiranje avtobusnih prevozov učencev OŠ Benedikt 48.000,00 48.000,00 48.000,00 43.769,59 91,19 91,19
41190002 Regres. avt. prev. učencev šol s prilagojenim programom 1.800,00 1.800,00 3.005,00 3.004,25 99,98 166,90
41190003 Regresiranje avtobusnih prevozov učencev v OŠ dr.L.Pivka Ptuj 7.600,00 7.600,00 8.518,00 8.517,20 99,99 112,07

19069004 Študijske pomoči 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00 70,00 70,00
40317 Dotacije šolajočim 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00 70,00 70,00

41200063 Dotacije posameznikom 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00 70,00 70,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini 7.300,00 7.300,00 7.300,00 4.550,00 62,33 62,33

40270 Pomoč staršem ob rojstvu otroka 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.750,00 83,33 83,33
41110300 Pomoč staršem ob rojstvu otroka 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.750,00 83,33 83,33

40271 Pomoč družinam 2.800,00 2.800,00 2.800,00 800,00 28,57 28,57
41199912 Drugi transferi posameznikom 2.800,00 2.800,00 2.800,00 800,00 28,57 28,57

20049001 Centri za socialno delo 1.000,00 300,00 300,00 273,62 91,21 91,21
40272 Družbeno koristno delo 1.000,00 300,00 300,00 273,62 91,21 91,21

41199913 Stroški družbeno koristnega dela 1.000,00 300,00 300,00 273,62 91,21 91,21
20049002 Socialno varstvo invalidov 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.184,66 99,85 99,85

40250 Izplačila družinskemu pomočniku 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.184,66 99,85 99,85
41192201 Izplačila družinskemu pomočniku 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.184,66 99,85 99,85

20049003 Socialno varstvo starih 107.000,00 90.000,00 90.000,00 52.137,65 57,93 57,93
40210 Regresiranje domskega varstva 93.000,00 76.000,00 76.000,00 48.839,09 64,26 64,26

41190900 Regresiranje domskega varstva - splošni zavodi 53.000,00 49.000,00 49.000,00 32.819,27 66,98 66,98
41190902 Regresiranje domskega varstva - VDC 40.000,00 27.000,00 27.000,00 16.019,82 59,33 59,33

40390 Center za socialno delo 14.000,00 14.000,00 14.000,00 3.298,56 23,56 23,56
41330003 Center za socialno delo 1.500,00 1.500,00 1.500,00 331,41 22,09 22,09
41330005 Center za socialno delo - pomoč na domu 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2.967,15 23,74 23,74

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 19.200,00 12.200,00 12.200,00 8.579,34 70,32 70,32
40220 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.825,60 82,98 82,98

41199911 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.825,60 82,98 82,98
40260 Pomoč gospodinjstvom pri plačilu stanovanjskih najemnin 17.000,00 10.000,00 10.000,00 6.753,74 67,54 67,54

41199901 Pomoč gospodinjstvom pri plačilu stanov. najemnin 17.000,00 10.000,00 10.000,00 6.753,74 67,54 67,54
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 9.642,00 10.908,00 10.908,00 5.537,54 50,77 50,77

40310 Rdeči križ in druge organizacije 6.442,00 7.708,00 7.708,00 2.964,61 38,46 38,46
41200009 Pomoč OO RK za srečanje starejših občanov in drugi stroški 2.280,00 2.280,00 2.280,00 1.710,00 75,00 75,00
41200011 Sofinanciranje Materinskega doma 900,00 1.580,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00
41200033 Sofinanciranje programa varna hiša 539,00 950,00 950,00 718,61 75,64 75,64
41200035 Rdeči križ - sofinanciranje različnih programov 2.323,00 2.323,00 2.323,00 80,00 3,44 3,44
41200038 Varuh bolnikovih pravic 100,00 100,00 100,00 56,00 56,00 56,00
41200039 Sofinanciranje kriznega centra 300,00 475,00 475,00 400,00 84,21 84,21

40316 Humanitarno socialni programi 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.572,93 80,40 80,40
41200072 Sofinanciranje humanitarno socialnih programov - razpis 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.572,93 80,40 80,40

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 81.000,00 65.000,00 65.000,00 62.290,47 95,83 95,83
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10700 Plačilo domačih obresti 81.000,00 65.000,00 65.000,00 62.290,47 95,83 95,83
403101 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 81.000,00 65.000,00 65.000,00 62.290,47 95,83 95,83

23029001 Rezerva občine 10.700,00 10.700,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00
10810 Rezerve 10.700,00 10.700,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00

409100 Proračunska rezerva 10.700,00 10.700,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija 16.400,00 16.400,00 14.087,00 0,00 0,00 0,00

10800 Tekoča proračunska rezerva 16.400,00 16.400,00 14.087,00 0,00 0,00 0,00
409000 Splošna proračunska rezervacija 16.400,00 16.400,00 14.087,00 0,00 0,00 0,00

3.637.402,00 2.664.352,00 2.664.352,00 1.803.261,98 67,68 67,68



 

 

 

 

 

II. POSEBNI DEL 

 

1000 - OBČINSKI SVET 3 3 . 8 1 0 , 3 1  

01 - POLITIČNI SISTEM  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj političnega sistem je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
političnega sistema v Občini Benedikt in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju 
zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v 
Občini Benedikt. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem  

Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi. 
Poleg tega se v okvir glavnega programa uvršajo vse naloge, povezane z izvajanjem 
funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in 
podzakonski predpisi Republike Slovenije. V okvir glavnega programa se uvršča izvedba 
vseh nalog, povezanih z izajanjem funkcije svetnikov občinskega sveta.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski 
funkcionarji.Pomembna naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori 
in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev političnega sistema.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 7.249,44 

Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanje o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine 
Benedikt. 



 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut 
Občine Benedikt, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Benedikt. 

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

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

Cilji so obravnava in sprejem raznih odlokov, zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, 
pravilnikov, navodil, smernic, priporočil ipd., ustanavljanje odborov, imenovanje njihovih 
članov, nadzorovanje župana, podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve 
občinskega sveta), odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja, ustanavljanje javnih 
zavodov itd. Občinski svet mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tovrstnem 
sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo 
zastavljeni cilji. 

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih odborov ter strokovnih služb. 

10410 - Sejnine 7.249,44 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za sejnine, ki so bila za leto 2014 planirana v višini 15.765,00 
EUR, od tega je bilo realiziranih 7.249,44 EUR oziroma 45,98 % proračunskih sredstev. 

Sejnine določa Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Benedikt. 
Sredstva za sejnine vključujejo tudi prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
posebni davek na določene prejemke. Sredstva so bila planirana za 9 svetnikov in ostale 
člane odborov, komisij in svetov občinskega sveta. 

 

40350 – Politične stranke  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost lahko, v skladu z Zakonom o političnih strankah (Uradni list RS, št. 
100/2005-UPB1) – v nadaljevanju: zakon, financira politične stranke.  

V skladu s 26. členom zakona lahko pristojni organ občine določi, da stranka, ki je 
kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva 
iz proračuna občine sorazmerno številu glasov, ki jih je dobila na volitvah. Število glasov, ki 
so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, se deli s številom članov 
občinskega sveta, ki se v tej volilni enoti volijo (velja za večinski sistem). Stranka lahko 
pridobi sredstva iz proračuna Občine Benedikt, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih 
za izvolitev enega člana občinskega sveta. 

Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne 
skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz 
izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene 
po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog za to leto. Za leto 2014 v proračunu občine Benedikt ni bilo realizacije iz 
naslova sofinanciranja političnih strank. 

  



 

 

 

 

 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov   9.453,74 

Opis podprograma 

Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Statut Občine Benedikt. 

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

Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri 
upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje 
učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja 
občanov pri odločanju. 

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

V letu 2014 je občinska volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana in volitve občinskih 
svetnikov. 

10411 - Stroški volitev 9.453,74 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka za leto 2014 je bila realizirana v višini 9.453,74 EUR oz. 65,11%.  

 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Navedeno področje zajema protokol, prireditve in praznike Občine Benedikt ter oglaševalske 
storitve in objave. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih 
prireditev in praznikov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne službe 

0403 - Druge skupne administrativne službe  

Opis glavnega programa 

Program zajema zagotavljanje pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, izvedbo 
občinskega praznika in prireditev v občini ter celovitega obveščanja javnosti o uresničevanju 
zastavljenih prioritet in objav sprejetih aktov na občinskem svetu ter drugih aktov, ki so 
potrebni za delovanje občine in občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokola, izvedbo občinskega 
praznika in prireditev v občini ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih 
prioritet, kakor tudi objav sprejetih aktov na občinskem svetu ter objav drugih aktov, 
potrebnih za delovanje občinske uprave. 



 

 

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

Organizacija in izvedba praznovanj ob občinskih in državnih praznikih, izvajanje 
protokolarnih dogodkov, sprotno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini. 
Kazalci: uspešno izvedene občinske prireditve, obeležitev občinskih praznikov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 6.871,02 

Opis podprograma 

Podprogram Obveščanje domače in tuje javnosti zajema stroške oglaševalskih storitev, ki so 
pomembne za zagotavljanje obveščenosti domače in tuje javnosti o dogajanju v občini. 

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

Zagotavljanje obveščenosti domače javnosti o dogajanju v občini. 

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

Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini ter o delu župana in občinske 
uprave. 

10401 - Stroški oglaševalskih storitev 2.738,11 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški oglaševalskih storitev zajemajo predvsem objave v uradnih glasilih (sprejeti akti na 
občinskem svetu ter objave drugih aktov, potrebnih za delovanje občinske uprave), objave 
obvestil na Radiu Slovenske gorice in objave obvestil v Domačih novicah ter eventualno v 
dnevniku Večer. 

Stroški oglaševalskih storitev so bili v letu 2014 planirani v višini 7.200,00 EUR, od tega je 
bilo realiziranih 2.738,11 EUR oziroma 38,03 % proračunskih sredstev. 

 

10402 – Ovtarjeve novice 4.132,91 

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju časopisa osrednjih Slovenskih goric – 
Ovtarjeve novice. Stroški za Ovtarjerjeve novice so bili v letu 2014 planirani v višini 9.725,00 
EUR, , saj vsako gospodinjstvo prejme izvod Ovtarjevih novic, od tega je bilo realiziranih 
4.132,91 EUR oziroma 42,50 % proračunskih sredstev. 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 10.236,11 

Opis podprograma 

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev želimo organizirati in izpeljati kakovostne 
prireditve, predvsem v času občinskega praznika. 

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

Poživitev utripa v centru Benedikta, obeležitev občinskega praznika. 

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

Dostojna, ustrezna in enovita počastitev občinskega in državnih praznikov, uspešno 
izvedene prireditve. 



 

 

 

 

 

10430 - Stroški občinskega praznika 10.236,11 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina obeležuje občinski praznik skladno z Odlokom o prazniku Občine Benedikt (Uradni 
list RS, št. 60/2000) in v tem času podeljuje priznanja skladno z Odlokom o prizanjih Občine 
Benedikt (Uradni list RS, št. 19/2001). Stroški občinskega praznika v letu 2014 zajemajo 
stroške postavitve in priprave prireditvenega šotora, izdelave in pošiljanja vabil, organizacije 
osrednje prireditve ter varovanja in so bili realizirani v skupni višini 10.236,11 EUR od 
planiranih 13.200,00 EUR, torej 77,55 % proračunskih sredstev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2000 - NADZORNI ODBOR 1 . 2 2 5 , 0 8  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 Fiskalni nadzor 

0203 - Fiskalni nadzor  

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je 
najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Benedikt. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati 
skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po 
potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj 
pristojnim organom. 

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s 
premoženjem Občine Benedikt, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih 
sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 1.225,08 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer seznani občinski svet in župana. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Benedikt, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Benedikt, 
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Benedikt. 

10412 - Stroški nadzornega odbora 1.225,08 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Proračunska postavka zajema sredstva za dnevnice za službeno potovanje v državi, stroške 
prevoza v državi, druge izdatke za službena potovanja, stroške konferenc, seminarjev in 
simpozijev in sejnine udeležencem nadzornega odbora. Stroški oglaševalskih storitev in 
objav zajemajo predvsem obveščanje strank in občanov Občine Benedikt o delovanju 
Nadzornega odbora Občine Benedikt. 

Stroški nadzornega odbora so bili v letu 2014 planirani v višini 3.200,00 EUR, od tega je bilo 
realiziranih 1.225,08 EUR oziroma 38,28 % proračunskih sredstev. 

 

 



 

 

 

 

 

3000 - ŽUPAN 3 5 . 7 6 9 , 2 2  

01 - POLITIČNI SISTEM  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe zajema dejavnost  župana in podžupana 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v 
Občini Benedikt. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, in 
cen materialov in storitev 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem  

Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanu nalagajo zakoni.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog,  ki jih imata v okviru političnega sistema župan in 
podžupan. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvršajo vse naloge, povezane z 
izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih županu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in 
podzakonski predpisi Republike Slovenije.  

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev političnega sistema.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019003 Dejavnost župana in podžupana 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 35.769,22 

Opis podprograma 

Župan (ob pomoči podžupana, katerega imenuje župan) v okviru danih pooblastil gospodari 
s premoženjem Občine Benedikt, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in 
aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti Občine Benedikt ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Benedikt, navodila Ministrstva 
za finance, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni 
samoupravi, Statut Občine Benedikt. 

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

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic 
državljank in državljanov. 



 

 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in 
podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, 
izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema ipd. 

10300 - Sredstva za delo župan, podžupan 25.946,67 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za osnovne plače, prispevke za pokojnino in invalidsko 
zavarovanje in poseben davek na določene prejemke. 

Sredstva za delo župana in podžupana smo planirali v višini 28.180,00 EUR, porabljenih  je 
bilo 25.946,67 EUR oziroma je bilo realiziranih 92,07% proračunskih sredstev. 

 

 

10400 - Materialni stroški - župan, podžupan 8.774,67 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za materialne stroške župana in podžupana so bila v proračunu za leto 2014 planirana 
sredstva v višini 12.300,00 EUR, porabljenih je bilo 8.774,67 EUR oziroma je bilo realiziranih 
71,34% proračunskih sredstev. Materialni stroški župana in podžupana zajemajo nabavo 
pisarniškega materiala in storitev (fotokopiranje gradiv), založniške in tiskarske storitve 
(vabila, mape z listinami, voščilnice, štampiljke), časopise, knjige, izdatke za reprezentanco, 
storitve restavracij, drugi splošni material in storitve (nabava zastav, nagrad za 
najuspešnejše učence, poslovna darila, zlate poroke, ipd.), goriva in maziva za prevozna 
sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za vozila, dnevnice in stroške 
prevoza v državi. 

 

10403 Organizacija sprejemov pri županu 1.047,88 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za organizacijo sprejemov pri županu (sprejem najboljših učencev 
osnovne šole, jubilejne poroke, …) 

Sredstva na tej postavki smo planirali v višini 1.700,00 EUR, porabljenih  je bilo 1.047,88 
EUR oziroma je bilo realiziranih 61,64% proračunskih sredstev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA  1 . 7 3 2 . 4 5 7 , 3 7  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje fiskalne administracije zajema plačilo storitev Uprave za javna plačila in bankam ter 
področje notranje revizije proračuna občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejane na področju fiskalne politike 

0203 Fiskalni nadzor 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za plačila storitev Uprave za javna plačila (UJP) in 
bankam ter stroške, povezane z zadolževanjem. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 10.190,49 

Opis podprograma 

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške razporejanja javno 
finančnih prihodkov Ministrstva za finance, obračuna provizije bančnih storitev Banke 
Slovenije in vodenja kreditov in nadomestila bankam v zvezi z zadolževanjem. 

10232 - Plačila storitev UJP, bankam 10.190,49 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški storitev Uprave za javna plačila in bankam so bili planirani v višini 13.050,00 EUR, 
porabljenih je bilo 10.190,49  EUR oziroma je bilo realiziranih 78,09% proračunskih sredstev. 

0203 - Fiskalni nadzor  

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za računovodske, revizorske in svetovalne storitve.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj delovanja je po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij. 

 

10241 - Stroški notranje revizije proračuna občine  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški notranje revizije proračuna Občine Benedikt niso bili več v rebalansu planirani, prav 
tako v letu 2014 ni bilo realizacije.  



 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Navedeno področje zajema razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kakor tudi 
aktivnosti premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti Občine Benedikt.  

0402 – Informatizacija uprave  

Opis glavnega programa 

Dostop do sodobnih odprtih širokopasovnih elektronskih komunikacij vsem prebivalcem, ki to 
želijo, ne glede na geografsko lego njihovega gospodinjstva, izboljšanje konkurenčnosti in 
možnosti za gospodarski razvoj, izboljšanje kvalitete življenja, enakopravne možnosti 
prebivalcev. 

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

Cilj je zagotovitev odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacija za vsa 
gospodinjstva na območju občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029001 Informacijska infrastrukura 

04029002 Elektronske storitve  

 

040209001 Informacijska intrastruktura   0,00 

Opis glavnega programa  

Dostop do sodobnih odprtih širokopasovnih elektronskih komunikacij vsem prebivalcem, ki to 
želijo, ne glede na geografsko lego njihovega gospodinjstva, izboljšanje konkurenčnosti in 
možnosti za gospodarski razvoj, izboljšanje kvalitete življenja, enakopravne možnosti 
prebivalcev. 

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

Cilj je zagotovitev odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacija za vsa 
gospodinjstva na območju občine. 

 

40542 – Načrt elektronski komunikacij 0,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva na tej postavki so bila planirana v višini 4.310,00 EUR vendar niso bila realizirana. 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe  

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem. Prav tako zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjsko 
pravnega urejanja nepremičnin v lasti Občine Benedikt. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem: 



 

 

 

 

 

- zaščite lastnine občine pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti 
in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim 

- dograjevanje evidence nepremičnin v lasti občine in pridobitve dokazil o lastništvu 

- zamljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na občino 

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

- aktivno izvajanje in sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja 
nepremičnin v lasti občine, zlasti v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029001 Informacijska infrastrukura 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoženjem 6.325,82 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem. Zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega 
urejanja nepremičnin v lasti Občine Benedikt (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, 
premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajo nepremičnin, ...). 

Prav tako se v okviru tega podprograma zagotavljajo sredstva za stroške izvršb, ki se 
izvajajo na podlagi vloženih tožb preko  odvetnice. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju 
Stvarnopravnega zakonika, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, 
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredbe o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora, Zakona o 
prostorskem načrtovanju, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakona o zemljiški knjigi, 
Zakona o urejanju kulturne dediščine, Obligacijskega zakonika, Zakona o pravdnem 
postopku, Zakona o izvršbi in zavarovanju ter drugih zakonov in podzakonskih aktov, ki so 
pomembni za ustrezno izvajanje navedenega podprograma. 

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem zaščite lastnine občine pri 
dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, dograjevanja evidence nepremičnin v lasti občine in 
pridobitve dokazil o lastništvu in zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na občino. 

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

Aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja 
nepremičnin v lasti občine, dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti 
občine, tekoče vnašanje nastalih sprememb.  

 

10235 - Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 1.325,82 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za sodne stroške in storitve odvetnikov, predvsem v zvezi s 
predlogi za izvršbo pri neplačevanju obveznosti kupcev, in storitve notarjev, predvsem v 



 

 

zvezi z overitvami podpisov na pogodbah o prodaji nepremičnin, služnostnih pogodbah ipd. 
Prav tako ta postavka zajema stroške cenitve nepremičnin, ki jih občina prodaja. 

Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov so bili v letu 2014 planirani v višini 3.000,00 EUR, 
od tega je bilo realiziranih 1.325,82 EUR oziroma 44,19% proračunskih sredstev. 

10236 – Geodetske storitve 5.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva geodetskih storitev, in sicer storitve zajemajo postopke parcelacij, 
mejnih obravnav, postavitve in obnove mejnikov ipd. 

Stroški geodetskih storitev so bili v letu 2014 planirani v višini 7.900,00 EUR, od tega je bilo 
realiziranih 5.000,00 EUR oziroma 63,29% proračunskih sredstev. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin in drugih 
oblik povezovanja občin. 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinska uprava opravlja na strokovnem 
področju kadrovske uprave, premoženja in drugih zadev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni  

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje raznih agencij s področja regionalizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 733,06 

Opis podprograma 

Zakon o lokalni samoupravi določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj 
prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja zadev javnega pomena. V ta 
namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih 
financah 

Sklep Občinskega sveta Občine Benedikt št. 23 z dne 10.2.1999 o članstvu občine v Stalni 
konferenci lokalnih skupnosti Slovenije. 



 

 

 

 

 

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

Učinkovito sodelovanje s Skupnostjo občin Slovenije, izmenjava izkušenj med občinami. 

10450 - Članarine 733,06 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za članarine smo v letu 2014  planirali 920,00 EUR, realizacija je znašala 733,06 EUR oz. 
79.68%. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 13.856,79 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za povezovanje z institucijami in 
agencijami s področja regionalizma. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodba o sofinanciranju MRA - RRA Podravje, Pogodba o sofinanciranju izvajanja 
projektov in sofinanciranju delovanja "LAS Ovtar Slovenskih goric 

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

Uspešno sodelovanje pri izvajanju projektov in programov z MRA, izvajanje projektov LAS in 
delovanje z društvom, sodelovanje na področju turizma. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

 

10422 - Sofinanciranje MRA- RRA Podravje 0,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mariborska razvojna agencija je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge 
regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z 
oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, 
pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo 
poslovanja. Od leta 1993 naprej organizira in koordinira regionalno strategijo gospodarskega 
razvoja, kamor sodijo sledeče prednostne aktivnosti: 

 priprava in izvajanje Regionalnega razvojnega programa Podravske regije, 

 spodbujanje regionalnega pristopa k obravnavi razvojnih vprašanj Podravske regije, 

 privabljanje novih gospodarskih razvojnih iniciativ v regijo, 

 promocija trajnostnega razvoja ter razvoja turizma in podeželja, 

 koordinacija Lokalnega zaposlitvenega pakta, 

 koordinacija bilaterlane slovensko - avstrijske razvojne mreže EU-REGIA 
(koordinacijska pisarna za SV Slovenijo), 

 koordinacija projektov teritorialnega sodelovanja (čezmejno sodelovanje z Avstrijo in 
Hrvaško) ter medregionalnega in transnacionalnega sodelovanja, 

 sodelovanje z občinami in strokovnimi institucijami, ki skrbijo za prihodnost regije. 

Mariborska razvojna agencija je članica Evropske podjetniške mreže (Enterprise Europe 
Network). Mreža ponuja pomoč podjetjem pri mednarodnem poslovnem sodelovanju, 
inovacijah, prenosu znanja in tehnologij ter sodelovanju v programih EU. 



 

 

Na tej postavki smo imeli planirana sredstva v višini 475,00 EUR vendar niso bila v letu 2014 
realizirana.  

40281 - Delovanje razvojnih agencij 13.856,79 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za delovanje razvojnih agencij oziroma institucij, in 
sicer Društva za razvoj podeželja "LAS Ovtar Slovenskih goric". 

Sredstva za delovanje razvojnih agencij so bila v letu 2014 planirana v višini 13.900,00  
EUR, od tega je bilo realiziranih 13.856,79 EUR oziroma 99,69% proračunskih sredstev. 

40283 – Konzorcij za razvojne naloge Podravja 0,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila planirana v višini 1.200,00 EUR, vendar v letu 2014 niso bila 
realizirana. 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave  

Opis glavnega programa 

Program zagotavlja materialne, strokovne in prostorske pogoje za delo občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, varnost pri delu, 
zagotovitev materialnih pogojev za delo. 

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

Glavni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi. Kvalitetno izvajanje in 
izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti občinske uprave. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženje, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 

 

06039001 - Administracija občinske uprave 167.888,66 

Opis podprograma 

V podprogramu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, 
sredstva za izvedbo ZSPJS, izdatke za strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 
zaposlenih, za blago in storitve - materialni stroški in komunalne storitve, ki so potrebni za 
delovanje občinske uprave, sredstva za varnost in zdravje pri delu, redarska služba. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sredstva za plače so planirana skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva 
za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, zakon o 
uravnoteženju javnih financ, Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke 
zaposlenim v službah Vlade RS in upravnih organih, Kolektivna pogodba za negospodarske 
dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, 
Zakon o davku na izplačane plače, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o zavodih, Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih 
razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredba o 



 

 

 

 

 

upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih 
podatkov, občinski odloki, interni akti in pravilni, drugi zakoni in podzakonski predpisi. 

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

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno izvajanje zakonskih (upravnih) nalog, ki so v 
pristojnosti občinske uprave, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na 
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. 

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

10100 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 126.505,39 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim v Občinski upravi Občine Benedikt so bila 
realizirana za leto 2014 v višini 126.505,39 EUR, in sicer za 6 zaposlenih, v skladu z 
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor. Regres za 
letni dopust je načrtovan skladno z Aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor. 

Za delovanje občinske uprave so bila planirana, upoštevaje določila Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju, sredstva za plače,in druge izdatke zaposlenim v višini 132.040,00 EUR, 
porabljenih je bilo 126.505,39 EUR oziroma je bilo realiziranih 95,81% proračunskih 
sredstev. 

 

10200 - Materialni stroški 27.694,27 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki vsebujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter 
plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobi na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, 
izdatki za tekoča vzdrževanja in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za strokovno 
izobraževanje zaposlenih in izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi 
pravne bodisi fizične osebe. 

Materialni stroški so bili v letu 2014 planirani v višini 37.750,00 EUR, od tega je bilo 
realiziranih 27.694,27 EUR oziroma 73,36% proračunskih sredstev. 

 

10202 – Praktično izobraževanje dijakov in študentov            0,00 

V okviru proračunske postavke nismo imeli v rebalansu proračuna v letu 2014  planiranih 
sredstev.  

 

10423 – Skupne občinske uprave 13.689,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za delovanje skupne občinske uprave – 
medobčinsko redarstvo in stroške sofinanciranja medobčinskega inšpektorata.  

Občine ustanoviteljice: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, 
Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, 
Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Trojica, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in občina 
Šentilj so v letu 2011 ustanovile skupno občinsko upravo inšpekcijskega nadzora 
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR«. 

 



 

 

Medobčinsko redarstvo skrbi za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red 
na območju občin ustanoviteljic in je pristojno za:  

 nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih,  

 varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,  

 varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine,  

 skrb za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,  

 vzdrževanje javnega reda in miru,  

 vodenje prekrškovnih postopkov v skladu z zakonom,  

 opravljanje nadzora prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v 
katerih se prekrški slikovno dokumentirajo.  

 

Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi 
inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. 

Nadzoruje izvajanje določb odlokov o: 

 občinskih cestah,  

 varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah,  

 ravnanju s komunalnimi odpadki,  

 oglaševanju in reklamiranju,  

 občinskih taksah,  

 naravnih in kulturnih znamenitostih,  

 pokopaliških dejavnostih,  

 urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,  

 odvajanju in čiščenju odpadnih voda,  

 ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.  

 

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. 

Stroški skupne občinske uprave so bili v letu 2014 planirani v višini 13.690,00 EUR, 
realiziranih je bilo 13.689,00 EUR oziroma 99,99% proračunskih srdstev.   

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje občinske uprav 12.916,99 

Opis podprograma 

Gospodarjenje s premičnim premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja občinski 
upravi primerno opremljenost delovnih mest. Podprogram zajema aktivnosti investicijskega 
vzdrževanja in zavarovanja upravnih prostorov in prostorov ter opreme v lasti občine in 
nakup opreme in pohištva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon 
o javnih naročilih. 

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje dobrega stanja upravnih prostorov ter opreme. 



 

 

 

 

 

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

Nemoteno izvajanje dela. 

 

10230 - Zavarovalne premije in tekoče vzdrževanje 12.819,14 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki vsebujejo plačila za zavarovalne premije za objekte in 
opremo, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, druge opreme, 
licenčne opreme, strojne računalniške opreme, operativnega informacijskega okolja ter 
druge najemnine, zakupnine in licenčnine. 

Sredstva za zavarovalne premije za objekte so za leto 2014 bila planirana v višini 2.640,00 
EUR, porabljena v višini 2.275,91 EUR oziroma 86,21%. 

Sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov so namenjena za 
zagotavljanje in vzdrževanje komunikacijskih povezav (HKOM) in so bila v letu 2014 
planirana v višini 3.200,00 EUR, od tega je bilo realiziranih 2.070,32 EUR oziroma 64,70% 
proračunskih sredstev. 

Sredstva za tekoče vzdrževanje druge opreme so bila planirana v višini 2.100,00 EUR, od 
tega je bilo realiziranih 633,02 EUR oziroma 30,14%. 

Sredstva za zavarovalne premije za opremo so bila planirana v višini 100,00 EUR, vendar 
realizacije v letu 2014 ni bilo. 

Sredstva za tekoče vzdrževanje licenčne opreme so namenjena vzdrževanju naslednje 
programske opreme: Ius info (pravni informacijski portal, ki zagotavlja vsakodnevno 
vzdrževanje sprejetih predpisov na državni ravni), B2 (aplikacija za izračun subvencioniranih 
najemnin), PISO (Prostorski informacijski sistem občin, ki omogoča vpogled v prostorske 
evidence), Doksis (aplikacija za ravnanje z dokumentarnim gradivom), Poslovanje (aplikacija 
za ravnanje s finančnimi in računovodskimi dokumenti), Gambit-Trade (sklenjena pogodba o 
dobavi microsoft-ove programske opreme) in so bila v letu 2014 planirana v višini 18.200,00 
EUR, od tega je bilo realiziranih  5.776,58 EUR oziroma 31,74% proračunskih sredstev. 

Sredstva za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme so namenjena vzdrževanju 
strežnika in vseh, v uporabi občinske uprave, računalnikov. Vzdrževanje se izvaja na podlagi 
sklenjene Pogodbe o vzdrževanju računalniške opreme in so bila v letu 2014 planirana v 
višini 3.700,00 EUR, od tega je bilo realiziranih 1.380,48 EUR oziroma 37,31% proračunskih 
sredstev. 

Sredstva za tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja so namenjena 
vzdrževanju spletne strani občine. Vzdrževanje se izvaja na podlagi sklenjene pogodbe o 
vzdrževanju spletne strani in so bila v letu 2014 planirana v višini  1.800,00 EUR, od tega je 
bilo realiziranih 682,83 EUR oziroma 37,94% proračunskih sredstev. 

Stroški drugih najemnin in zakupnin so bili planirani v višini 410,00 EUR, vendar v letu 2014 
niso bili realizirani. 

 

10250 - Nakup opreme in pohištva 97,85 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki zajemajo nakup opreme in pohištva in so bila v letu 
2014 planirana v višini 350,00 EUR, realizacija je bila 97,85 EUR oziroma 27,96%. 

 



 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za 
posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog 
le-te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Občine Benedikt pa se znotraj sistema 
nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
in zagotavljanja delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru 
vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba oziroma zaščita). 

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v 
primeru naravnih in drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na 
tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente: Resolucija o strategiji nacionalne 
varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/2001), Nacionalni program varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 44/2002), Doktrina zaščite, reševanja in 
pomoči (sklep Vlade RS, 30. 05. 2002), Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep 
Vlade RS, 25. 04. 2002). 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

 

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost  

Opis glavnega programa 

Program zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v 
primeru naravnih in drugih nesreč. Vzpostaviti je potrebno takšen sistem zaščite in 
reševanja, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju Občine 
Benedikt ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zviševanje ravni reševalnih storitev, odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za 
posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, hitra 
obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. Zagotoviti protipožarno varnost v smislu 
opremljenosti PGD Benedikt. 

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

Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v 
preteklosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 

07039002 Delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje 
ob izrednih dogodkih 4.574,99 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja stroške izobraževanja in dodatnega usposabljanja Civilne zaščite in 
zagotavljanje sredstev za obrambo pred točo. Del sredstev je namenjenih za pokrivanje 
materialnih in drugih stroškov civilne zaščite. 



 

 

 

 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite 
in reševanja, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Programi 
usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo, Obrambni načrt 
Občine Benedikt. 

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

Strokovno in kvalitetno izpopolnjevanje pripadnikov civilne zaščite in učinkovita obramba 
pred točo. 

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

Pripravljenost in usposobljenost pripadnikov civilne zaščite za ukrepanje ob naravnih in 
drugih nesrečah. 

10440 - Tekoči stroški zaščite in reševanja 4.574,99 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči stroški zaščite in reševanja zajemajo izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami skladno s 37. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Urandni list RS, št. 51/2006-UPB1), ki določa pristojnosti občine tem na področju. V letu 
2014 je bilo za ta namen planiranih 5.900,00 EUR, porabljenih 4.574,99 EUR oz. 77,54% 
proračunskih sredstev. 

10441 - Nabava opreme za CZ 0,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za to proračunsko postavko zajemajo stroške nabave opreme za sile zaščite in 
reševanja v občini. Na tej postavki v rebalansu proračuna ni bilo več planiranih sredstev za 
leto 2014. 

 

07039002 - Protipožarna varnost 11.287,52 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za dejavnost PGD Benedikt in Gasilske 
zveze Lenart. Sredstva so namenjena za zagotavljanje javne gasilske službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

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

Skrb za izvajanje varstva pred požari na območju občine. 

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

Ustrezna opremljenost gasilcev za izvajanje gasilske dejavnosti in ukrepanje ob požarih. 
Seznanjanje mladih z gasilsko dejavnostjo. 



 

 

40340 - Gasilstvo 11.287,52 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/2005-UPB1) občina v skladu 
s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Občina 
zagotavlja sredstva za:  

1. redno delovanje gasilskih enot;  

2. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in 
alarmiranje;  

3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;  

4. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;  

5. gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;  

6. povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;  

7. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva, iz prvega 
odstavka 3. člena tega zakona;  

8. opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.  

Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko gasilskih organizacij. Občina Benedikt 
ima sklenjeno Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v Občini Benedikt z Gasilsko 
zvezo Lenart in Prostovoljnim gasilskim društvom Benedikt. 

Sredstva požarne takse so v skladu z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni 
list RS, št. 71/1999) namenska sredstva dodeljena občinam in se smejo uporabiti za 
sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. 

V letu 2014 je za gasilstvo bilo planiranih 15.050,00 EUR, realiziranih 11.287,52 EUR 
oziroma 75,00%. 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje notranjih zadev in varnosti zajema policijsko in kriminalistično dejavnost ter 
prometno varnost. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje čim boljše prometne varnosti na območju občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost  

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne in notranje varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje čim boljše prometne varnosti na območju občine. 

 



 

 

 

 

 

08029001 - Prometna varnost 1.000,40 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja boljšo varnost občank in občanov, predvsem pa otrok in starejših, 
kot udeležencev v prometu. Vsebina podprograma je zagotavljanje sredstev za delovanje 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Zagotavljanje čim boljše prometne varnosti na območju občine. 

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

Posredovanje informacij o stanju prometne varnosti, informiranje občanov glede pravilne 
uporabe varnostnih pasov, vožnje v krožišču, pravilne uporabe delovnih strojev, uporabe 
varnostnih čelad voznikov motornih vozil, hitrosti vožnje v prometu, varnosti otrok v času 
počitnic in tik pred začetkom šolskega leta, varne hoje v nočnem času (uporaba svetlobnih 
teles), varne vožnje otrok, negativnih posledic uživanja alkoholnih pijač, predvsem v 
prednovoletnem času. Izvede se  akcija "Varno kolo" (pregled koles in koles z motorjem na 
OŠ Benedikt), medobčinsko in državno tekmovanja "Kaj veš o prometu", kolesarski izpit na 
OŠ Benedikt, pregled varnih šolskih poti, varovanje otrok v začetku šolskega leta pri prehodu 
za pešce čez magistralno cesto, 

40361 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.000,40 

Proračunska postavka zajema sofinanciranje delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, in sicer zajema dnevnice za službena potovanja v državi, stroške prevoza 
v državi ter sredstva za delovanje sveta. 

Sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bila v letu 2014 
planirana v višini 1.000,00 EUR, od tega je bilo realiziranih 1.000,40 EUR oziroma 100% 
proračunskih sredstev. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer 
vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je predvsem, da aktiviramo brezposelne osebe in njihovo socializacijo, 
ohranjamo in razvijamo delovne sposobnosti ter razvoj novih delovnih mest. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

 



 

 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem 
zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del, ki se 
financirajo iz občinskega proračuna. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela na 
področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, 
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje 
projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda 
presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

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

Glavni cilj je v tem, da zmanjšamo socialno ogroženost in stisko brezposelnih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 3.174,55 

Opis podprograma 

Povečanje zaposljivosti in zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna 
dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetja, ...). Javna dela so opredeljena kot lokalni ali 
državni zaposlitveni program, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb njihovi 
socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju 
razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja socialnovarstvenih, 
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. 
Javna dela so poseben zaposlitveni program Zavoda RS za zaposlovanje, ki vsako leto 
objavi javni razpis, na katerega se javljajo izvajalci. Izbrani programi pridobijo pravico do 
sofinanciranja plač s strani zavoda za zaposlovanje, obvezno pa je sofinanciranje občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

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

Zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela. 

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

Letni izvedbeni cilj je povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela 

 

40280 - Javna dela 3.174,55 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva za javna dela – drugi programi  so znašala 9.100,00 EUR, porabljenih je 
bilo 3.174,55 EUR oziroma je bilo realiziranih 34,89% proračunskih sredstev. 
 
 



 

 

 

 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje 
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva in 
ribištva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za 
razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjanje naravnega kmetijstva in vzpodbujanje izdelave domačih izdelkov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje društev in krožkov, ki delujejo na področju 
kmetijstva in živilstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju 
državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Benedikt 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvajanje programa razvoja podeželja Občine Benedikt. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje 
kakovosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih 
razmer ter standardov za dobro počutje živali, ohranjanje tradicionalnih stavb, spodbujanje 
proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju, izboljšana predelava in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, 
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične 
podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

 



 

 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 465,09 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje skrb za zapuščene živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o divjadi in lovstvu 

 

10443 – Skrb za zapuščene živali 465,09 

Občina Benedikt zagotavlja opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene živali (skladno z 
Zakonom o zaščiti živali) s pogodbo s podjetjem Snaga, d. o. o., ki je upravljavec zavetišča 
za živali Maribor. Izvajalec na podlagi pogodbe opravlja naslednje naloge: sprejema prijave o 
zapuščenih živalih na kontaktnih številkah društva in preko ReCO (112), zagotavlja potrebno 
veterinarsko pomoč zapuščenim živalim, zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo 
zapuščenih živali v zavetišču, skrbi za iskanje skrbnikov teh živali, skrbi za ažurno vodenje 
registra psov, sodeluje s pristojno inšpekcijsko službo in organizacijami za zaščito živali in 
ostale naloge pod pogoji in na način, kot to določajo predpisi s področja zapuščenih živali. 
Na podlagi pogodbe občina plačuje najemnino 1/2 boksa. Potrebno število boksov je 
izračunano glede na število registriranih psov v občini. Ostali stroški (oskrbnine, prevoz, …) 
se plačajo po dejansko izvedenih storitvah za živali najdene na območju Občine Benedikt. 
Stroški za skrb za zapuščene živali – azil za živali so bili v letu 2014 planirani v višini 
4.500,00 EUR, porabljenih je bilo 465,09 EUR oziroma je bilo realiziranih 10,43% 
proračunskih sredstev. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo in oskrbe s toplotno energijo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Energetsko učinkovita in kakovostna javna razsvetljava ter zmanjšanje porabe energije. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju 
proizvodnje in distribucije električne energije  

Opis glavnega programa 

Program zajema projekt energetske učinkovitosti na javni razsvetljavi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje emisij v okolju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12029001 Oskrba z električno energijo 

 



 

 

 

 

 

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije  

Opis glavnega programa 

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke 
na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

 

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

Opis podprograma 

Podprogram zajema izdelavo energetske zasnove ter aktivnosti energetskega upravljanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon, Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih 
konceptov Pogodba o poslovnem sodelovanju za pripravo Lokalnega energetskega 
koncepta (LEK-a) in izvajanje energetskega upravljanja in svetovanja 

 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami 
energije  

Opis glavnega programa 

Program zajema oskrbo s toplotno energijo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12079001 Oskrba s toplotno energijo 

 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 4.696,39 

Opis podprograma 

Podprogram zajema tehnični nadzor nad delovanje vrtine in storitve v zvezi z geotermalno 
vrtino. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o rudarstvu, Zakon o vodah 



 

 

40513 - Tehnični nadzor 0,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva za tehnični nadzor so znašala 1.100,00 EUR, vendar v letu 2014 ni bilo 
realizacije.  

 

40514 - Geotermalna vrtina 4.696,39 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za geotermalno vrtino je bilo planiranih 18.500,00 EUR, porabljenih je bilo 4.696,39 EUR 
oziroma je bilo realiziranih 25,39% proračunskih sredstev. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema cestni promet in infrastrukturo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je predvsem v novi gradnji cest ter ohranjanje že obstoječe infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura  

Opis glavnega programa 

Program zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (lokalnih cest in javnih 
poti), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest  ter cestno razsvetljavo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povečanje kakovosti izvajanje cestnega prometa oziroma prevoznosti cest, zagotavljanje 
večje varnosti udeležencev v cestnem prometu, razvoj prometne infrastrukture. 

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

Notranja povezanost občine s cestnim omrežjem ter navezava cestnega omrežja s 
sosednjimi občinami. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 113.426,04 

Opis podprograma 

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje (letno in zimsko) občinskih cest 
(lokalnih cest in javnih poti) ter pločnikov, kolesarskih poti, cestnih križanj, mostov, 
varovalnih ograj ipd. 



 

 

 

 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o obnavljanju, rednem 
vzdrževanju in varstvu cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o 
javnih cestah in objektih na njih, Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine 
Benedikt, Odlok o občinskih cestah v Občini Benedikt 

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

Večja varnost udeležencev v cestnem prometu, nadzor nad povezanostjo in 
usposobljenostjo cest za varen promet, odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na 
cestah, zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v zimskem času. 

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

Letni cilj je vzdrževanje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. 

 

40450 - Lokalne ceste 57.604,79 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje lokalnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki jo mora 
zagotavljati občina. Redno vzdrževanje lokalnih cest na območju občine Benedikt izvaja s 
pogodbo Cestno podjetje Murska Sobota. Vzdrževanje zajema letno in zimsko vzdrževanje 
lokalnih cest. 

Na območju občine Benedikt je 28 km lokalnih cest. Za leto 2014 so bila sredstva na tej 
postavki planirana v višini 136.000,00 EUR, porabljena  v višini 57.604,79 EUR oziroma 
42,36% proračunskih sredstev. 

40460 - Javne poti 55.821,25 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje javnih poti spada med obvezne občinske gospodarske javne službe. Na 
območju občine Benedikt je potrebno letno vzdrževati 42 km javnih poti. Za redno letno in 
zimsko vzdrževanje javnih poti smo v letu 2014 namenili 80.000,00 EUR,  porabili  55.821,25 
EUR oziroma 69,78 % proračunskih sredstev. V teh sredstvih so zajeta naslednja dela: 
košnja obcestnih jarkov, gramoziranje javnih poti, popravila propustov, pluženje snega in 
posipavanje cest ipd.). 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest     
 22.872,36 

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ...). 
Investicije obsegajo novogradnje, nadomestne gradnje, rekonstrukcije in investicijska 
vzdrževalna dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o obnavljanju, rednem 
vzdrževanju in varstvu cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o 
javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest na območju Občine Benedikt, Odlok o občinskih cestah v Občini Benedikt, 
drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb 



 

 

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

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne 
infrastrukture, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, izboljševanje 
dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, 
boljša dostopnost do posameznih naselij, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in 
vplivov na okolje. 

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

Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije, obnove in 
preplastitve cest. 

 

40456- Rekonstrukcija JP 704801 Drvanja smer Strmšek  0,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Benedikt je s podjetjem CPM vzdrževanje in obnova cest d.o.o. – v stečaju v zadevi 
plačila gradbenih del za rekonstrukcijo javne poti JP 704801 (Drvanja - smer Strmšek) v 
znesku 44.517,01 EUR podpisala sodno poravnavo v znesku 27.000,00 EUR. Občina 
Benedikt je gospodarski spor predlagala zaradi tega, ker izvajalec ni predložil garancije za 
odpravo napak v garancijski dobi. Sodna taksa je odmerjena v višini 313,00 EUR. V letu 
2014 na tej postavki ni bilo realizacije.  

 

40458 – Ureditev prometne infrastrukture v naselju Benedikt 0,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V zadnjih letih beležimo na območju naselij Benedikt, Sveti Trije Kralji in Štajngrova 
naraščanje prometa, na nekaterih mestih oteženo srečevanje vozil, slabo odvodnjavanje 
cest, ni urejenih pločnikov za gibanje pešcev ipd. Zaradi slabih cest in želje občine, da 
zagotovi varen in pretočen promet, se je Občina odločila za nameravano investicijo, saj bi se 
z razširitvijo cest, ureditvijo pločnikov, javne razsvetljave in makadamskega cestišča varnost 
prometa povečala. 

V letu 2014 smo za to investicijo planirali sredstva v višini 2.800,00 EUR, vendar realizacije 
ni bilo. Investicija se bo izvajala v letu 2015, ko so zagotovljena tudi sredstva za 
sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 

40461 – Modernizacija JP 704721 (Trotkova, Negovski vrh – Štajngrova) 22.872,36 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 smo skupaj z Občino Gornja Radgona izvedli modernizacijo javne poti JP 
704721 (Trotkova – Negovski Vrh – Štajngrova) v skupni dolžini 710 m. Z modernizacijo 
ceste se je izboljšala njena prevoznost in ustvarila boljša povezava med občinama. V letu 
2014 smo za to investicijo planirali sredstva v višini 23.000,00 EUR, porabljena so bila 
sredstva v višini 22.872,36 EUR oziroma 99,45% proračunskih sredstev. 

 



 

 

 

 

 

40462- Sanacija plazu v Ihovi 0,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 29.010,00 EUR so bila namenjena za izvedeno sanacijo zemeljskega plazu 
nad cesto JP 704782 (Ihova–smer Kralj). Sanacija plazu je bila izvedena, vendar sredstva 
niso bila realizirana, saj znašajo odprte obveznosti do izvajalca del ob koncu leta 29.004,40 
EUR.  

 

 

13029003 – Urejanje cestnega prometa 7.864,45 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za vzpostavitev baze cestnih podatkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, 
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 

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

Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne 
varnosti, izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s kateremi se zagotavlja izvajanje 
prometnih pravil in varnosti prometa, večja varnost udeležencev v cestnem prometu, 
zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. 

 

40459 – Prometna signalizacija 7.864,45 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila planirana v višini 7.900,00 EUR, realizirana v višini 7.864,45 
oziroma 99,55%. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 17.586,93 

Opis podprograma 

Podprogram zajema plačila električne energije v zvezi s cestno razsvetljavo ter upravljanje in 
tekoče vzdrževanje objektov cestne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih 
cestah in objektih na njih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevoznih pogodbah 
v cestnem prometu, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

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

Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne 
varnosti, izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s kateremi se zagotavlja izvajanje 
prometnih pravil in varnosti prometa, večja varnost udeležencev v cestnem prometu, 
zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. 



 

 

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost naselij. 

 

40430 - Vzdrževanje objektov javne razsvetljave, javna razsvetljava 17.586,93 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za vzdrževanje objektov javne razsvetljave in javno razsvetljavo so bila za leto 
2014 planirana v višini 42.450,00 EUR, porabljena  v višini 17.586,93 EUR oziroma 41,43% 
proračunskih sredstev. Na postavki so zajeti stroški plačila električne energije za javno 
razsvetljavo, tokovino in žarnice v višini 16.583,23  EUR (Elektro Maribor d.d.) in stroški 
vzdrževanja objektov javne razsvetljave v višini 1.003,70 EUR (Nigrad d.d.). 

 

14 - GOSPODARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje proračunske porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, 
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in 
gostinstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1403 Promocija Slovenije, razvoja turizma in gostinstva 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ter promocijo občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Pomoč pri uresničitvi programa Štajerske turistične zveze Maribor in drugih turističnih 
organizacij. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 2.903,00 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov turističnih zvez in turističnih 
društev ter drugih turističnih organizacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi 

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

Širša prepoznavnost občine in promocijske aktivnosti 

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

Izvedba različnih prireditev 

 



 

 

 

 

 

40330 - Turizem 2.903,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za turizem zajemajo sredstva za sofinanciranje programov turizma in za redno delo 
ter sofinanciranje programov Štajerske turistične zveze. 

V letu 2014 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju 
turizma v Občini Benedikt, za katerega so bila planirana sredstva v višini 4.600,00 EUR, od 
tega je bilo realiziranih 2.473,00 EUR oziroma 53,76% proračunskih sredstev. 

Sredstva so bila v letu 2014 planirana v višini 5.530,00 EUR, od tega je bilo realiziranih 
2.903,00 EUR oziroma 52,50% proračunskih sredstev. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje proračunske porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z 
varovanjem naravne dediščine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj občine je predvsem v izboljšanju stanja vodovodnega kanalizacijskega 
omrežja ter zbirati odpadke in jih nato na ustrezen način odstraniti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 

 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter 
nadzor nad onesnaževanjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske 
javne infrastrukture na področju varstva okolja, zavarovanje vodotokov in podtalnice, 
zdravstvena varnost prebivalstva glede odpadnih voda. Dolgoročni cilji se nanašajo na 
dosledno izvajanje zakonodaje s področja varstva okolja, kajti le na ta način se bodo dosegli 
vsi zastavljeni cilji, zapisani bodisi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja, ki 
opredeluje strateško usmeritev v splošno izboljšanje okolja, kakovosti življenja ter ohranjanje 
in varstvo naravnih virov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 372,19 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje čistoče na javnih površinah, ravnanje z 
odpadki, odvoz komunalnih, kosovnih in posebnih odpadkov iz javnih mest, nabavo posod in 



 

 

vreč za odpadke, naj nujnejšo ureditev nekaterih ekoloških otokov za ločeno zbiranje 
odpadkov in transfer občini za izgradnjo odlagališča odpadkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o 
gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt, Odlok o načinu opravljanja gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt, Odlok o dodelitvi koncesije 
za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt 

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

Izboljšanje stanja okolja, vzdrževanje čistoče na javnih površinah. 

 

40422 – Oskrbovalni standardi 0,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zbiranje sredstev takse je bilo v proračunu za leto 2014 predvidenih 500,00 EUR, vendar 
v letu 2014 ni bilo realizacije.  

 

40440 - Javna snaga 372,19 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za javno snago so za leto 2014 planirana v višini 1.200,00 EUR in zajemajo 
sredstva za odvoz smeti (komunalnih odpadkov)  in odškodnine za komunalno deponijo. 
Realizacija porabljenih sredstev znaša 372,19 EUR oz. 31,02%. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 1.768,20 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške gradnje in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav ter izdajanje projektnih pogojev in soglasij za potrebe projektiranja in pridobivanja 
gradbenih dovoljenj občanov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o 
gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt 

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

Povečanje kanalizacijskega omrežja, izboljšanje stanja okolja. 

 

40500 - Kanalizacija 1.768,20 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke smo imeli planiranih 2.200,00 EUR, realizacija je bila 
1.768,20 EUR  oziroma 80,37% za izgradnjo priključka na obstoječo kanalizacijo.  

 



 

 

 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje proračunske porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj, načrtovanje poselitve 
v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči, komunalna dejavnost). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadeva urejanje prostora, omogočiti hitrejši razvoj 
pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in poslovno gradnjo ter 
drugo družbeno pomembno gradnjo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geotetskih evidenc, nadzor nad prostorom 
in vzpostavitev sistema gospodarjenja z prostorom.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Omogočiti hitrejši razvoj pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in 
poslovno gradnjo in drugo družbeno pomembno gradnjo. 

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju prostorskega 
urejanja 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave 

16029003 Prostorsko načrtovanje  

16029003 Prostorsko načrtovanje 17.067,80 

Opis podprograma 

Podprogram zajema prostorske dokumente občine. Skladno z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju mora mora občina sprejeti nov občinski prostorski načrt (OPN), ki bo celovito 
obravnaval prostorsko problematiko občine in bo hkrati strateški in izvedbeni prostorski akt 
ter podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prav tako mora 
sprejeti program opremljanja zemljišč za gradnjo. S programom opremljanja se za območje, 
na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove komunalne opreme ali objektov 
in naprav gospodarske javne infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema, ki jo je 
treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja prostora ter določijo podlage 
za odmero komunalnega prispevka. 



 

 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, 
Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Omogočiti hitrejši razvoj pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in 
poslovno gradnjo in drugo družbeno pomembno gradnjo. 

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

Enaki dolgoročnim. 

 

40531 Občinski prostorski načrt 17.067,80 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka občinski prostorski načrt je bila planirana v višini 17.600,00 EUR, 
realizirana v višini 17.067,80 EUR oz. 96,98%.  

1603 - Komunalna dejavnost  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in pogrebno 
dejavnost, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij, 
vzdrževanje in čiščenje ulic ter druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema vodovodov vsem prebivalcem 
občine, izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini, nemoteno delovanje vodooskrbnih 
sistemov, izboljšanje kakovosti izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo, zagotovitev 
ustreznih površin za pokopališko dejavnost, zagotovitev vzdrževane in čiste javne površine. 

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

 

16039001 - Oskrba z vodo 82.998,25 

Opis podprograma 

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o 
varstvu pred požarom, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, 
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt 



 

 

 

 

 

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

Zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema vodovodov vsem prebivalcem 
občine, izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini, nemoteno delovanje vodooskrbnih 
sistemov, izboljšanje kakovosti izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. 

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

Zagotaviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci 
oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

 

40480 - Vodovod - vodarina 30.254,59 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za vodo in komunalne storitve zajemajo plačila vodarine in priključne zmogljivosti 
Mariborskemu vodovodu Maribor, okoljske dajatve Nigradu Maribor ter plačila stroškov 
raznega vodovodnega materiala za manjša popravila. Stroški za vodovod - vodarino so bili 
planirani v višini 80.600,00 EUR, porabljenih je bilo 30.254,59 EUR oziroma je bilo 
realiziranih 37,54% proračunskih sredstev. 

40512 – Oskrba z vodo 3.581,08 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za oskrbo z vodo zajemajo sredstva za sofinanciranje obnove magistralnega in 
regionalnega vodovodnega omrežja. Stroški oskrbe z vodo so bili za leto 2014 planirani v 
višini 3.700,00 EUR, porabljenih je bilo 3.581,08 EUR oziroma je bilo realiziranih 96,79% 
proračunskih sredstev. 

 

40515 – Projekt celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo 49.162,58 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila za leto 2014 planirana v višini 101.800,00 EUR in so bila 
namenjena sofinanciranju projekta Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo in so zajemala 
predvsem stroške gradbenih del in stroške nadomestila občini nosilki projekta (Občina 
Lenart) za vodenje projekta. Realizacija je znašala 49.162,58 EUR oz. 48,29%. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.747,70 

Opis podprograma 

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališča ter mrliške vežice in zavarovalne 
premije za objekte. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, 
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju 
pokopališč, Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu ter o urejanju in vzdrževanju 
pokopališča v občini Benedikt, Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne 
sluţbe urejanja in vzdrţevanja pokopališča in opravljanja pogrebnih storitev v občini Benedikt 

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

Zagotovitev ustreznih površin za pokopališko dejavnost. 

 



 

 

40470 - Vzdrževanje pokopališča 8.747,70 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1, 
76/2008 in 79/2009), Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
(Uradni list SRS, št. 34/84 ter RS, št. 26/1990 in 2/2004), Odloka o pokopališkem in 
pogrebnem redu ter o urejanju in vzdrževanju pokopališča v občini Benedikt (Uradni list RS, 
št. 26/2006) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 
urejanja in vzdrževanja pokopališča in opravljanja pogrebnih storitev v občini Benedikt 
(Uradni list RS, št. 29/2006) občina namenja sredstva iz proračuna za vzdrževanje 
pokopališča. V letu 2014 je bilo za ta namen planiranih 13.240,00 EUR, porabljenih 8.747,70 
EUR oz. 66,07%. Med stroške vzdrževanja pokopališča spadajo predvsem: električna 
energija, odvoz odpadkov, vzdrževalna dela, najem programske opreme, zavarovalne 
premije za objekte, ipd.) 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 10.007,03 

Opis podprograma 

Podprogram zajema vzdrževanje in čiščenje ulic oziroma javnih površin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih 
službah v Občini Benedikt 

40420 - Vzdrževanje in čiščenje ulic 10.007,03 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1, 
76/2008 in 79/2009) občina poleg lokalnih javnih cest in javnih poti gradi, vzdržuje in ureja 
tudi rekreacijske in druge javne površine. Sredstva za vzdrževanje in čiščenje ulic za leto 
2014 so bila planirana v višini 26.600,00 EUR in porabljena višini 10.007,03 EUR oz. 
37,62%. Stroški vzdrževanja in čiščenja ulic zajemajo stroške košnje in ocvetličenja zelenic, 
urejanja brežin, vzdrževanja urbane opreme (klopi) ipd. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, 
spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Reševanje stanovanjskih problemov. 

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na stanovanjskem področju 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

 



 

 

 

 

 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.134,63 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva upravljanja in vzdrževanja stanovanj v lasti občine. Občina ima 
v lasti 6 neprofitnih stanovanj, od tega je 5 zasedenih. Občina, kot lastnik, je dolžna ta 
stanovanja in skupne dele v stanovanjski ali večstanovanjski stavbi vzdrževati. Najemnikom 
mora zagotoviti normalno uporabo stanovanja ali poslovnega prostora ter skupnih delov ves 
čas trajanja najemnega razmerja. Večstanovanjska stavba, ki ima več kot dva etažna 
lastnika in več kot osem posameznih delov, mora imeti svojega upravnika. Upravnik je 
pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na 
upravljanje večstanovanjske stavbe. Za vzdrževanje in upravljanje stanovanj v lasti občine 
imamo izbranega upravnika, in sicer podjetje Staninvest iz Maribora, ki skrbi za vzdrževanje 
stanovanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon 

 

40261 - Plačilo stroškov upravljanja 4.134,63 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki zajemajo stroške pobiranja obratovalnih stroškov, razna 
popravila in vzdrževanja stanovanj in skupnih delov stanovanjskih stavb, stroške rezervnega 
sklada in strošek upravitelja. 

Sredstva za plačilo stroškov upravljanja  so bila v letu 2014  planirana v višini 7.160,00 EUR, 
od tega je bilo realiziranih 4.134,63 EUR oziroma 57,75% proračunskih sredstev. 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 1.477,80 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje in obnovo stanovanjskih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je smotrno vzdrževanje stanovanj v občinski lasti ter 
ohranjanje vrednosti s tekočim vzdrževanjem. 

 

40490 - Vzdrževanje in obnova stanovanjskih objektov 1.477,80 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški za vzdrževanje in obnovo stanovanjskih objektov so za leto 2014 bili planirani v višini 
1.500,00 EUR in bili realizirani v višini 1.477,80 EUR oz. 98,52%. 

 



 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna  

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za urejanje občinskih zemljišč, komunalno ureditev stavbnih 
zemljišč in nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Komunalna ureditev stavbnih zemljišč, na trgu ponuditi čim več komunalno opremljenih 
zemljišč za individualno gradnjo in s tem privabiti čim več potencialnih graditeljev, ponudba 
komunalno opremljenih zemljišč možnim investitorjem za opravljanje poslovne dejavnosti in 
s tem zagotovitev delovnih mest s ciljem zmanjšanja brezposelnosti. 

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

Glavni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (nakup ali prodaja). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 0,00 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za komunalno ureditev stavbnih zemljišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o urejanju prostora, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin 

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

Komunalna ureditev stavbnih zemljišč, na trgu ponuditi čim več komunalno opremljenih 
zemljišč za individualno gradnjo in s tem privabiti čim več potencialnih graditeljev, ponudba 
komunalno opremljenih zemljišč možnim investitorjem za opravljanje poslovne dejavnosti in 
s tem zagotovitev delovnih mest s ciljem zmanjšanja brezposelnosti. 

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

Letni izvedbeni cilj je v okviru gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom. 

 

40520 - Stavbna zemljišča 0,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za bila namenjena za ureditev kanalizacije ter ceste v Vinogradniški ulici, vendar še 
niso bila realizirana. 

 



 

 

 

 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje proračunske porabe zajema določene programe na področju primarnega 
zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju 
zdravstva. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane občine, ki nimajo materialnih 
možnosti in ne morejo biti drugače zavarovani. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva  

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti tudi tistim občanom nujno zdravstveno pomoč, ki 
niso zaposleni in nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja, kot določajo predpisi s 
področja zdravstvenega zavarovanja, izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju 
mrliško-pregledne službe. 

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

Glavni cilj je izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in mrliško pregledne 
službe.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 8.018,16 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste 
osebe, ki nimajo možnosti drugega zavarovanje, katero je po Zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna kriti občina iz svojega proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

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

Zagotoviti tudi tistim občanom nujno zdravstveno pomoč, ki niso zaposleni in nimajo druge 
možnosti zdravstvenega zavarovanja. 

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

Zagotoviti sredstva za kritje zavarovanja občanom. 



 

 

40370 - Prispevek ZZZS 8.018,16 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Občina je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 72/06–UPB, 114/06-ZUTPG, 91/07 in 76/08) zavezanka za plačilo prispevkov za 
zavarovance in 21. točke 15. člena tega zakona, tj. za občane s stalnim prebivališčem v 
občini Benedikt, ki niso zavarovani iz drugega naslova. 

Občina Benedikt je v letu 2014 za ta namen porabila 8.018,16 EUR od planiranih 17.000,00 
EUR oz. 47,17% proračunskih sredstev. Število upravičencev se iz meseca v mesec 
spreminja. Leta 2014 je iz tega naslova zavarovanih povprečno mesečno 52 občanov, 
prispevek za njihovo zavarovanje  je znašal 30,52 EUR na osebo mesečno. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 140,84 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva mrliško pregledne službe, katero je po Zakonu o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna kriti občina iz svojega proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

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

Izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-pregledne službe. 

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

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe. 

 

40400 - Mrliško pregledna služba 140,84 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 72/2006-UPB3, 91/2007 in 76/2008) mrliško pregledno službo zagotavlja občina. 
Skladno s 3. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005-UPB2 in 
23/2008) se mrliško pregledna služba opravlja kot javna služba. Za leto 2014 so za mrliško 
pregledno službo bila planirana sredstva v višini 4.800,00 EUR in porabljena v višini 140,84 
EUR oz. 2,93 %. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje proračunske porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in 
financiranje posebnih skupin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

 



 

 

 

 

 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine  

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne 
dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Občane seznaniti in jim približati bogastva kulturne dediščine v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 6.500,00 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za vzpostavitev arheološke ceste in stalne razstave o 
arheoloških najdbah osrednjih Slovenskih goric. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

 

40293 – Arheološka cesta 6.500,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za vzpostavitev arheološke ceste in stalne razstave o arheoloških najdbah 
osrednjih Slovenskih goric so bila za leto 2014 planirana v višini  6.500,00 EUR in prav tako 
tudi v celoti realizirana.  

 

1803 - Programi v kulturi  

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za knjižničarsko dejavnost, ljubiteljsko kulturo ter druge programe 
v kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Občanom čimbolj približati želeno literaturo, pomoč pri uresničitvi izvedbe programa kulturnih 
prireditev zgoraj navedenih izvajalcev kulturnih prireditev, s sofinanciranjem kulturnih 
prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi. 

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

Ohraniti interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture.   

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 



 

 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 17.356,00 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za dejavnost in nakup knjig za Knjižnico Lenart. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki 
zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic 

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

Občanom čimbolj približati želeno literaturo. 

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

Zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva. 

40380 - Knjižnica Lenart 17.356,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za delovanje Knjižnice Lenart in nakup knjig so bila v letu 2014 planirana v višini 
26.034,00 EUR, raalizirane v višini 17.356,00 EUR oziroma 66,67%. 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 5.159,68 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti programa Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (Območna izpostava Lenart) in programe kulture – razpis. 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) je državna ustanova, ki deluje 
preko območnih izpostav. Občina Benedikt je vključena v Območno izpostavo Lenart. Bistvo 
vključitve v JSKD je bila dvig kakovosti delovanja kulturno umetniških društev v občini. JSKD 
organizira srečanja in revije, različne oblike izobraževanj za člane in strokovne mentorje 
društev. Vključitev v mrežo JSKD je močno okrepila kulturno izmenjavo in povečala 
dostopnost kulturnih dobrin občanom. Sredstva so namenjena predvsem kritju programskih 
stroškov delovanja območne izpostave JSKD. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o 
društvih 

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

Dvig kakovosti delovanja kulturno umetniških društev v občini, pomoč pri uresničitvi izvedbe 
programa kulturnih prireditev zgoraj navedenih izvajalcev kulturnih prireditev, s 
sofinanciranjem kulturnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi. 

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

Povečati interes za vključevanje v dejanost kulture. 

 

40290 - Kultura 5.159,68 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za Javni sklad RS za kulturne dejavnosti so bila v letu 2014 planirana v višini 
2.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 1.000,00 EUR oz. 50%. 



 

 

 

 

 

Sredstva za sofinanciranje programov na področju kulture so bila v letu 2014 planirana v 
višini 7.600,00 EUR in so bila realizirana  v višini 4.159,68 EUR v okviru izvedenega 
Javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Benedikt v letu 2014. 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 3.515,68 

Opis podprograma 

Podprogram zajema vzdrževanje kulturnega doma v Benediktu, sofinanciranje delovanja 
Zveze za tehnično kulturo, razne dotacije posameznikom in sofinanciranje Čolnikove trte. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
Zakon o društvih 

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

Zagotoviti ustrezne prostore za razvoj in obstoj kulture.  

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

Povečati kulturno dejavnost v občini. 

 

40291 - Vzdrževanje kulturnega doma 3.515,68 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila v letu 2014 planirana v višini 3.860,00 
EUR, od tega je bilo realiziranih 3.515,68 EUR oziroma 91,08 % proračunskih sredstev in 
zajemajo stroške komunalnih storitev,  zavarovalne premije za objekte ter vzdrževanje 
kulturnega doma. 

 

40292 - Zveza za tehnično kulturo 0,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za Zvezo za tehnično kulturo Slovenije so bila za leto 2014 planirana v višini 
825,00 EUR, vendar niso bila realizirana.  

 

40312 Dotacije posameznikom 0,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila planirana v višini 1.000,00 EUR, vendar realizacije v letu 2014 
ni bilo.  

 

40313 – Čolnikova trta 0,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Čolnikova trta je potomka Stare trte z Lenta. Postavka zajema stroške javnih prireditev, kot 
sta rez trte in trgatev, prav tako pa stroške ustekleničenja Čolnikovega vina (protokolarno 
darilo). V ta namen smo za leto 2014 planirali  sredstva v višini 1.500,00 EUR, vendar 
realizacije ni bilo.  



 

 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam  

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za sofinanciranje delovanja Območnega združenja veteranov, 
Zveze društev upokojencev Lenart in dotacije raznim društvom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega 
življenja in druženja občanov.  

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

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 Programi veteranskih organizacij 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 4.273,42 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za dotacije raznim društvom na podlagi letnega razpisa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o društvih 

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

Pomoč pri uresničitvi programov društev. 

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

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov 

 

40311 - Dotacije raznim društvom 3.819,92 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1, 
76/2008 in 79/2009) občina pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko 
dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju, razvoj športa in 
rekreacije, pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost. Za ta namen je bilo v proračunu za 
leto 2014 planiranih 4.900,00 EUR, porabljenih pa 3.819,92 EUR oz. je bila realizacija 
77,96%. 

 

40314 – Javni zavodi 453,50 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila planirana v višini 550,00 EUR za sofinanciranje javnih 
zavodov in društev, od tega je bilo realiziranih 453,50 EUR oziroma 82,45 % proračunskih 
sredstev. 

 



 

 

 

 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti  

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za 
mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti otrokom, učencem osnovnih in srednjih šol in občanom takšne športne objekte, ki 
bodo omogočali optimalne pogoje vadbe, boljšo kvaliteto športnega življenja in koristnejšo 
izrabo prostega časa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

 

18059001 - Programi športa 82.678,08 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za delovanje športne dvorane, kot so sredstva za delo (plača 
za gospodarja športne dvorane z vsemi dodatki, regresom, prispevki in premijo 
pokojninskega zavarovanja), materialni stroški in sofinanciranje letnih programov športa po 
predhodno izvedenem javnem razpisu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Nacionalni program športa, Letni program športa v občini Benedikt  

10500 – Sredstva za delo - športna dvorana 14.533,44 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za stroške dela za športno dvorano je bilo planiranih 15.676,00 EUR, porabljenih je bilo 
14.533,44 EUR oziroma je bilo realiziranih 92,71% proračunskih sredstev. 

 

10600 - Materialni stroški - športna dvorana 44.979,07 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1, 
76/2008 in 79/2009) občina upravlja občinsko premoženje. Za materialne stroške športne 
dvorane je bilo v letu 2014 planiranih 63.990,00 EUR, porabljenih  44.979,07 EUR oz. 
70,29%. Največji delež materialnih stoškov športne dvorane predstavljajo predvsem čistilni 
material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, zavarovalne premije ter tekoče 
vzdrževanje. 

40300 – Šport 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 23.165,57 

Javni interes v športu obsega izvajanje nalog nacionalnega in lokalnega pomena, ki je 
opredeljen v Zakonu o športu,  Nacionalnem programu športa in Letnem programu športa 
lokalne skupnosti. Občinski svet je sprejel Pravilnik za vrednotenje programov športa v 
Občini Benedikt. Na tej podlagi sprejme občinski svet letni program športa, s katerim razdeli 
sredstva za posamezne vsebine, za katere izvede javni razpis za izbiro izvajalcev letnega 
programa športa. Skladno z letnim programom športa za leto 2014 in izvedenim javnim 
razpisom za sofinanciranje programov športa za leto 2014 so bila porabljena sredstva v 
skupni višini 23.165,57 EUR oziroma 68,13% od planiranih 34.000,00 EUR.  



 

 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva 
otrok. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti  

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1906 Pomoč šolajočim 

 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

Opis glavnega programa 

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in vastva 
predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji cen 
programov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju optimalne možnosti za varsvo in vzgojo predšolskih otrok 

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

Zagotavljanje optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci  

19029001 - Vrtci 825.312,73 

Opis podprograma 

S sredstvi v proračunu zagotavljamo v vrtcih izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog 
osnovne dejavnosti v celoti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Konvencija o otrokovih pravicah 

- Zakon o vrtcih 

- Zakon o splošnem upravnem postopku 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o uravnoteženju javnih financ 

- podzakonski akti 

- Pravilnik o metodologihi za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

- Pravilnik o plačilih staršev za programv v vrtcih 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

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

Ob uvajanju stratergije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih 



 

 

 

 

 

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

Zagotavljali bomo sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih zgolj skladno s predpisanimi 
normativi in standardi. 

40230 - VVZ oskrbnine - ostali vrtci 77.223,84 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/1996 in spremembe) in Pravilnikom o 
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/2008 in 
102/2009) Občina Benedikt krije del cene programa v vrtcih za otroke, katerih starši imajo na 
njenem območju stalno prebivališče, otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče 
z enim od staršev in otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju 
začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v RS. V okviru proračunske postavke 
40230 VVZ oskrbnina - ostali vrtci so sredstva namenjena za plačilo razlike med potrjeno 
ceno programa in razliko cene za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Benedikt in 
obiskujejo vrtce izven naše občine. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v teh vrtcih 
in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila. Naši otroci so v letu 2014 
obiskovali naslednje vrtce, ki so izven občine Benedikt: Vrtec Manka Golarja Gornja 
Radgona,  vrtci na območju Mestne občine Maribor, vrtec v občini Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, vrtec Lenart, vrtec Sveta Ana in vrtec Apače. 

Sredstva na tej postavki so bila planirana v višini 108.000,00 EUR, porabljena  samo v višini 
77.223,84  EUR oziroma 71,50%. 

 

40240 - VVZ Benedikt 331.581,46 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke krijemo sredstva za plače (skladno s sistemizacijo), prispevke in materialne 
stroške za VVZ Benedikt. Vrtcu Benedikt se refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih mora 
ustanovitelj vrtca zagotavljati neposredno iz proračuna na podlagi Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih.  Sredstva nakazujemo mesečno, po računu, ki nam 
ga izstavi vrtec. 

Sredstva na tej postavki so bila za leto 2014 planirana v višini 394.100,00 EUR in porabljena 
v višini 331.581,46 EUR oziroma v višini 84,14% proračunskih sredstev. 

 

40601 – Izgradnja vrtca Benedikt 416.507,43 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 smo na podlagi predhodno izdelane prostorske preverbe sprejeli Investicijski 
program za novogradnjo nizkoenergetskega vrtca Benedikt. 1. julija 2013 smo na podlagi 
izvedenega javnega razpisa, v skladu z Zakonom o javnem naročanju, podpisali gradbeno 
pogodbo z izvajalcem VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, za izgradnjo 
nizkoenergetskega vrtca Benedikt.  

Cilji investicije so:  

- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo otrok v občini Benedikt z izgradnjo 
nizko energetskega vrtca za 7 oddelkov s pripadajočimi površinami ter ustreznimi 
igralnimi površinami na prostem,  

- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj vseh otrok v občini Benedikt,  
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,  
- zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec,  
- zagotoviti kvaliteten vzgojni proces,  
- zgraditi energetsko varčno stavbo,  



 

 

- doseči minimalno porabo toplotne energije za ogrevanje stavbe,  
- povečati število novih delovnih mest za 4.  

Za leto 2014 so bila sredstva na tej postavki planirana v višini 519.810,00 EUR, porabljena  v 
višini 416.507,43 EUR oziroma 80,13% proračunskih sredstev in sicer za:  gradbena dela, 
gradbeni nadzor in načrte in drugo projektno dokumentacijo. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje  

Opis glavnega programa 

Področje proračunske porabe Izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni 
osnovnošolskega izobraževanja, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči 
šolajočim. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja  

- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem 

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje Osnovne šole Benedikt.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

 

19039001 - Osnovno šolstvo 51.621,33 

Opis podprograma 

Podrogram Osnovno šolstvo zajema financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Pri tem 
zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov, kjer sredstva nakazujemo 
direktno zavarovalnici. Osnovni šoli Benedikt nakazujemo mesečno za materialne stroške in 
vzdrževanje opreme, za tekmovanje učencev v znanju, nakup knjig, dopolnilni pouk, varstvo 
vozačev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiraju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in 
izvršilni predpisi na področju izobraževanja 

- pravilnik o normativih za osnovne šole 

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

Osnovni šoli Benedikt bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonski obvezani 
za plačilo. 

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

- sredstva za kritje materialnih stroškov 

- sredstva za investicijsko vzdrževanje šole in investicijsko vlaganje v šolo 

40410 - Osnovna šola Benedikt 40.874,08 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Benedikt je ustanoviteljica Osnovne šole Benedikt na podlagi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt (Uradni list RS, št. 



 

 

 

 

 

35/2008)  ter v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS št. 12/96, 64/2001, 108/2002, 34/2003, 79/2003, 65/2005, 129/2006, 
36/2008, 58/2009, 64/2009 in 65/2009) prevzema ustanovitelj zavoda obveznosti 
zagotavljanja sredstev za izvajanje javne službe. Občina Benedikt zagotavlja sredstva za 
kritje stroškov zavarovanja objektov, kjer sredstva nakazujemo direktno zavarovalnici. 
Osnovni šoli Benedikt nakazujemo mesečno sredstva za materialne stroške in vzdrževanje 
opreme, za tekmovanje učencev v znanju, nakup knjig, dopolnilni pouk, varstvo vozačev ... 
Sredstva so bila planirana v višini 52.236,00 EUR,  realizacija je znašala 40.874,08 EUR oz. 
76,78%. 

 

40411 - Gradnja osnovne šole 10.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana  so bila sredstva v višin 44.000,00 EUR, realizirana v višini 10.000,00 EUR oz. 
22,73%. 

 

40412 – OŠ dr. Ljudevita pivka Ptuj 747,25 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz območja Občine Benedikt imamo vpisanega enega otroka v Osnovno šolo dr. Ljudevita 
Pivka Ptuj. Glede na to, da se v osnovne šole s prilagojenim programom usmerjajo otroci iz 
različnih občin, je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, dolžna kriti  
sorazmerni delež finančnih sredstev, ki jih določa 82. člen Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007 – UPB, 36/2008, 58/2009, 
64/2009, 65/2009 in 20/2011). Za leto 2014 smo imeli planirana sredstva v višini 1.500,00 
EUR, realizacija je bila 747,25 EUR oz. 49,82%.  

 

1906 - Pomoči šolajočim  

Opis glavnega programa 

Glavni program Pomoči šolajočim obsega različne oblike pomoči šolajočim. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učenev v osnovni 
šoli. 

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz v osnovnih šolah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 55.291,04 

Opis podprograma 

Glavni program Pomoči šolajočim obsega različne oblike pomoči šolajočim. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učenev v osnovni 
šoli. 



 

 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o osnovni šoli 

- pogodbe o financiranju šolskih prevozov 

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. 

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

Omogočiti brezplačen prevoz do osnovne šole oziroma do vzgojno izobraževalnega zavoda 
v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

40200 - Regresiranje avtobusnih prevozov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 55.291,04 

Občina je dolžna na podlagi 82. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja financirati prevoze osnovnošolskih otrok. Prvi odstavek 56. člena Zakona o 
osnovi šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 – UPB in 102/2007) določa, da ima učenec pravico do 
brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od 
osnovne šole. To je splošno določilo, ki velja za vse učence osnovne šole ne glede na to, ali 
imajo posebne potrebe ali pa ne. Zato občina regresira avtobusne prevoze za učence 
osnovne šole in učence šol s prilagojenim programom. Za oboje so bila v letu 2014 planirana 
sredstva v višini 59.523,00 EUR, porabljena  v višini 55.291,04 EUR oziroma 92,89% 
proračunskih sredstev. Za regresiranje avtobusnih prevozov učencev osnovne šole Benedikt 
je bilo porabljenih 43.769,59 EUR oziroma 91,19%, za regresiranje avtobusnih prevozov 
učencev šol s prilagojenim programom 3.004,25 EUR oziroma 99,98 % proračunskih 
sredstev in za regresiranje avtobusnih prevozov učencev v OŠ dr. L. Pivka Ptuj  je bilo 
porabljenih 8.517,20 EUR oziroma 99,99 % proračunskih sredstev. 

Avtobusni prevoz učencev osnovne šole Benedikt opravlja izvajalec v skladu s Pogodbo o 
opravljanju prevozov šoloobveznih otrok v občini Benedikt za Osnovno šolo Benedikt, ki je 
sklenjena na podlagi Zakona o javnem naročanju. 

Regresiranje avtobusnih prevozov učencev šol s prilagojenim programom pa se izvaja v 
skladu s 4. in 5. odstavkom 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006–
UPB3 in 102/2007). Občina Benedikt v tem primeru s starši otrok in z Osnovno šolo, ki izvaja 
prilagojen izobraževalni program sklene poseben Dogovor o prevozu učenca s posebnimi 
potrebami, na podlagi katerega staršem teh otrok nakazuje sredstva za povračilo potnih 
stroškov. 

 

19069004 Študijske pomoči 700,00 

Opis podprograma 

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske 
pomoči. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom občine Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2013) 

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

Krepitev ustvarjalnosti za doseganje razvojnega preboja občine.  

 



 

 

 

 

 

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

Iz proračuna Občine Benedikt zagotoviti sredstva za : 

 priznanja oziroma knjižne nagrade osnovnošolcem, ki zaključujejo osnovno šolo v 
Benediktu,  

 finančne nagrade dijakom s stalnim prebivališčem v občini Benedikt in 

 finančne nagrade študentom s stalnim prebivališčem v občini Benedikt. 

 

40317 – Dotacije šolajočim 700,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za dotacije šolajočim smo imeli v letu 2014 planiranih 1.000,00 EUR. Na podlagi izvedenega 
javnega razpisa za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v občini Benedikt v letu 
2014, je bila realizacija 700,00 EUR oz. 70%. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

- izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov, 

- sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih 
zavodov, 

- zmanjševanje brezposlenosti - javna dela 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o socialnem varstvu  

- Zakon o lokalni samoupravi  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kvaliteta in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev ter socialnih transferjev, ki 
se zagotavljajo iz proračuna Občine Benedikt. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- pomoč staršem ob rojstvu otroka, 

- pomoč družinam, 

- izplačila družinskemu pomočniku, 

- regresiranje domskega varstva, 

- sofinanciranje pomoči starejšim, 

- center za socialno delo, 

- plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih, 

- pomoč gospodinstvom pri plačilu stanovanjskih najemnin, 

- sofinanciranje drugih organizacij. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti  

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 



 

 

 

2002 - Varstvo otrok in družine  

Opis glavnega programa 

V ta program sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom ter drugim 
skupinam občanov, ki se znajdejo v stiski. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kvaliteta in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev ter socialnih transferjev, ki 
se zagotavljajo iz proračuna Občine Benedikt. 

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

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število oseb v navedene oblike skrbi in podpore. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 4.550,00 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se bo sofinanciralo socialno varstvene programe nevladnih 
organizacij in javnih zavodov, zagotavljanje storitve za družine oziroma posameznike, ki v 
življenjskih stiskah potrebujejo različne oblike podpore, pomoči. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu  

- Zakon o lokalni samoupravi  

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

Kvaliteta in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev ter socialnih transferjev, ki 
se zagotavljajo iz proračuna Občine Benedikt. 

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

Sofinanciranje programov v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otroka, in pomoč 
družinam, posameznikom. 

40270 - Pomoč staršem ob rojstvu otroka 3.750,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Benedikt (Uradni 
list RS, št. 17/06) so bila v letu 2014 porabljena sredstva v višini 3.750,00 EUR od planiranih 
4.500,00 EUR, torej 83,33%. Denarne pomoči so bile izplačane šestindvajsetim  
novorojencem oziroma njihovim staršem. 

 

40271 - Pomoč družinam 800,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za pomoč družinam so bila v letu 2014 planirana v višini 2.800,00 EUR, porabljenih 
je bilo 800,00 EUR, oziroma  realiziranih je bila 28,57% proračunskih sredstev. 

 



 

 

 

 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva  

Opis glavnega programa 

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga 
Zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskim 
pomočnikom na osnovi pravice do izbire. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kvaliteta in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev ter socialnih transferjev, ki 
se zagotavljajo iz proračuna Občine Benedikt. 

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

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem 
zagotavljanje pravic do koriščanja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega 
pomočnika, pomoč družini na domu, doplačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih 
zavodih ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

20049001 – Centri za socialno delo 273,62 

Opis podprograma 

Delo v korist skupnosti je ukrep, ki neposredno izpolnjuje izhodišča usmeritve: predstavlja 
poravnavo škode skupnosti. To možnost nudi tudi Zakon o prekrških, ki omogoča stroilcem 
prekrškov, ki globe ne morejo plačati, da z delom poravnajo škodo skupnosti. Centri za 
socialno delo imajo vlogo priprave, vodenja in nadziranja in z občino sklenejo pogodbo o 
povračilu stroškov.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij Ur.l.RS, št. 76/2008 

- Zakon o prekrških  

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

Lokalna skupnost je dolžna zagotavljati delovne naloge in izvajalce organizacije za 
izvrševanje dela v splošno korist.  

  

40272 – Družbeno koristno delo 273,62 

Na podlagi predloga Centra za socialno delo in sklepa Okrajnega sodišča smo se odločili, da 
našim občanom omogočimo opravljanje dela v splošno javno korist namesto plačila globe. 
Proračunska postavka zajema obračun povračil in nadomestil za prevoz na delo in iz dela ter 
malico. 

Stroški za družbeno koristno delo so bili planirani v višini 300,00 EUR, porabljenih je bilo 
273,62 EUR oziroma je bilo realiziranih 91,21% proračunskih sredstev. 

 



 

 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 10.184,66 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje 
plače za družinskega pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu  

- Zakon o lokalni samoupravi  

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

Omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo 
različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v 
družbo preko izvajanje zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega 
pomočnika. 

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

Zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za 
družinskega pomočnika. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih 
pomočnikov. 

40250 - Izplačila družinskemu pomočniku 10.184,66 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače, oziroma nadomestila plače s 
prispevki družinskega pomočnika – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o 
socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem 
razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o opravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda 
Center za socialno delo. 

Stroški za izplačilo družinskemu pomočniku so bili planirani v višini 10.200,00 EUR, 
porabljenih je bilo 10.184,66 EUR oziroma je bilo realiziranih 99,85% proračunskih sredstev. 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 52.137,65 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Socialno varstvo starih zagotavljamo sredstva za sofinanciranje 
stroškov storitev v domovih za starejše občane. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu  

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev  

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

Zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim 
občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. 

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

Letni cilj je zagotavljanje domskega varstva ostarelih. 

 



 

 

 

 

 

40210 - Regresiranje domskega varstva 48.839,09 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne plačevati stroške storitev v 
splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občan tistim 
občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne morejo plačati celotne oskrbe. 

Za regresiranje domskega varstva so bila planirana sredstva v višini 76.000,00 EUR, 
porabljenih je bilo 48.839,09 EUR oziroma je bilo realiziranih 64,26 % proračunskih sredstev. 

 

40390 - Center za socialno delo 3.298,56 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotoviti mrežo javne 
službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo 
opravičenca v primeru starosti nad 65 let, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialno 
oskrbo lahko nadomesti institucionalno varstvo. 

Za Center za socialno delo je bilo planiranih 14.000,00 EUR, porabljenih je bilo 3.298,56 
EUR oziroma je bilo realiziranih 23,56% proračunskih sredstev. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 8.579,34 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo plačilo pogrebnih 
stroškov neprskrbljenih in pomoč gospodinjstvom pri plačilu stanovanjskih najemnin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu  

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Stanovanjski zakon 

- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 

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

Dolgoročni clij podprograma je podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja 
doplačila najemnin za stanovanja in plačila pogrebnih stroškov.  

Dolgoročni cilji: 

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti, 

- zagotavljati pomoč pri uporabi stanovanj vsem, ki izpolnjujejo pogoje zanje. 

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

- sproti reševati vloge in izdajati odločbe o upravičenosti do subvencioniranja neprofitne in 
tržne najemnine, 

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanj. 



 

 

40220 - Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih 1.825,60 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna v 
primeru, če ni dedičev ali ti niso sposobni, pokrivati stroške pokopa. Planirani stroški v letu 
2014 so bili 2.200,00 EUR, od tega je bilo realiziranih 1.825,60 EUR  oziroma 82,98% 
proračunskih sredstev. 

 

40260 - Pomoč gospodinjstvom pri plačilu stanovanjskih najemnin 6.753,74 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema subvencioniranje najemnin občanom za neprofitna in tržna 
stanovanja, kateri nimajo dovolj lastnih sredstev. 

Sredstva za pomoč gospodinjstvom pri plačilu stanovanjskih najemnin so bila v letu 2014 
planirana v višini 10.000,00 EUR, od tega je bilo realiziranih 6.753,74 EUR oziroma 67,54% 
proračunskih sredstev. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 5.537,54 

Opis podprograma 

V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje nalog po zakonu o socialnem varstvu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Zakon o Rdečem križu Slovenije 

- Zakon o društvih  

- Zakon o socialnem varstvu  

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje varstva drugih ranljivih skupin (otrok, žensk in 
mladostnikov, bolnikov, …). 

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

S sofinanciranjem delovanja Rdečega križa in drugih humanitarnih organizacij oz. programov 
zagotoviti varstvo drugih ranljivih skupin. 

 

40310 - Rdeči križ in druge organizacije 2.964,61 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leto 2014 je bilo za Rdeči križ in druge organizacije (OZ RK Lenart, OO RK 
Benedikt, Varna hiša Maribor, Materinski dom Maribor, Klub krvodajalcev Benedikt, Varuh 
bolnikovih pravic, Krizni center) rezerviranih 7.708,00 EUR in porabljenih 2.964,61 EUR oz. 
38,46% proračunskih sredstev.  

 

40316 – Humanitarno socialni programi 2.572,93 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki smo imeli planirana sredstva v višini 3.200,00 EUR za sofinanciranje 
humanitarno socialnih programov na podlagi javnega razpisa. Na razpisu je bilo izbranih 10 
izvajalcev humanitarno socialnih programov. Realizacija je bila 2.572,93 EUR oz. 80,40%. 



 

 

 

 

 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Sredstva proračunske porabe so namenjena odplačilu obresti kratkoročnih in dolgoročnih 
kreditov.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je zagotavljanje likvidnost proračuna, zagotavljanje rednega in pravočasnega 
plačevanja iz naslova dolga ter zagotavljanje ustrezne strukture vrnitve dolga. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

 

2201 - Servisiranje javnega dolga  

Opis glavnega programa 

Sredstva za namenjena odplačilu obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga. 

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

Glavni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega vračila iz naslova javnega dolga. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna - domače zadolževanje  

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena odplačilu obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o financiranju občin 

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

-Zmanjšanje stroškov zadolževanja. 

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

Izvesti plačila v skladu s kreditnimi pogodbami. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 



 

 

10700 - Plačilo domačih obresti 62.290,47 

V letu 2014 smo odplačali 62.290,47 EUR obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih 
kreditov, realizacija je znašala 95,83%. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč  

Opis glavnega programa 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, led, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske 
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

Opis glavnega programa 

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje 
sredstva za opravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, toča,.... 

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave 
posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena 
sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot 
proračunski sklad. Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem 
proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem 
proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja 
potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je da s temi sredstvi omogočimo čim hitrejšo odpravo posledic po naravnih 
nesrečah. 

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

Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju, in sicer čim hitrejša odprava posledic po naravnih 
nesrečah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

 

23029001 - Rezerva občine 0,00 

Opis podprograma 

V skladu s odlokom o proračunu planiramo rezervna sredstva za ukrepe odprave posledic 
naravnih nesreč. 



 

 

 

 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

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

Finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. 

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

Letni cilj tega podprograma je, da sredstva porabimo čim bolj koristno. 

 

10810 - Rezerve 0,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, led, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske 
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.  

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija  

Opis glavnega programa 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži 
kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za 
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, 
da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bo pripomoglo 
natančno planiranje proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna. 

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

Glavni cilj je zagotoviti finančna sredstva za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi 
proračuna ni bilo mogoče planirati. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 0,00 

Opis podprograma 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v 
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 



 

 

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

Zagotoviti finančna sredstva za nepredvidene situacije. 

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

Čim manjša poraba teh sredstev. 

 

10800 - Tekoča proračunska rezerva 0,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni 
namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.  

 

Sredstva so bila  v letu 2014 prerazporejena na podlagi sklepa o prerazporeditvi št., 41002-
003/2013-55 v višini 2.313,00 EUR na naslednje postavke: 

- proračunska postavka 10423 konto 40299912     190,00 EUR 

- proračunska postavka 40200 konto 41190002   1.205,00 EUR 

- proračunska postavka 40200 konto 41190003      918,00 EUR  

 

 

Za leto 2014 smo prejeli tudi poročila o izvedbi programov sofinanciranih iz proračuna od 
naslednjih izvajalcev:  

 

- Osnovna šola Benedikt 

- Knjižnica Lenart 

- Center za socialno delo Lenart 

- Varstveni delovni center POLŽ Maribor 

- Center za socialno delo Maribor – Krizni center za žrtve nasilja 

 

HUMANITARNO SOCIALNI PROGRAMI:  

- Varstveni delovni center POLŽ Maribor 

- Zveza društev upokojencev Lenart 

- Društvo diabetikov Lenart 

- Medobčinsko društvo invalidov Lenart 

- Glasbeno umetniško društvo Musica Levares, Benedikt 

- Klub krvodajalcev Benedikt 

- Zveza društev upokojencev Slovenskih goric 

- Društvo paraplegikov severne Štajerske, Maribor 

- Društvo rejnic Lenart 

- Sožitje, Lenart 

- Društvo upokojencev Benedikt 

 

 



 

 

 

 

 

TURIZEM  

- Štajerska turistična zveza Maribor 

- Glasbeno turistično društvo Klapovuh Benedikt 

- Društvo kmečkih žena in deklet, Benedikt 

- Turistično vinogradniško društvo Benedikt 

 

KULTURA 

- Kulturno društvo Vrelec Benedikt 

- Kulturno društvo Benedikt 

- Glasbeno turistično društvo Klapovuh, Benedikt 

- Kulturno glasbeno društvo Benedictus 

- Glasbeno umetniško društvo Musica Levares , Benedikt  

 

ŠPORT 

- Klub malega nogometa Benedikt 

- Osnovna šola Benedikt 

- Klub malega nogometa Petelin Benedikt 

- Balin klub Petelin Benedikt 

- Odbojkarski klub Benedikt 

 

RAZNA DRUŠTVA: 

- Hortikulturno društvo Maribor 

- Športno društvo Rikiteam, Maribor 

- Modelarsko društvo Dromios, Benedikt 

- Kmetijsko gozdarski zavod, Maribor 

- Strojni krožek Klas, Lenart 

- Območno združenje veteranov, Lenart 

- Shotokan Karate – Do klub Gornja Radgona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

 

04029001 Informacijska infrastruktura  

NRP-148-029/2010 Načrt elektronskih komunikacij  

Namen in cilj  

- omogočiti upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij 

Stanje projekta 

V teku. Realizacije v letu 2014 ni bilo. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje občinske uprav  

NRP-148-010/2010 - Nakup opreme (računalnikov, 
programske in druge opreme) in pohištva  

Namen in cilj 

- zagotavljanje najnujnejšega pohištva, pisarniških aparatov ipd.; 

- zagotavljanje skladnosti obstoječe informacijske infrasturkture (programske in računalniške 
opreme) z zakonskimi zahtevami in potrebami uporabnikov občinske uprave. 

Stanje projekta 

V teku - sprotna nabava. V letu 2014 smo imeli planiranih 350,00 EUR, realizacija je znašala 
97,85 EUR oz. 27,96%. 

 

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje 
ob izrednih dogodkih  

NRP-148-011/2010 - Nabava opreme za CZ  

Namen in cilj 

- zagotavljanje opreme enot CZ. 

Stanje projekta 

V teku. Realizacije v letu 2014 ni bilo. 

 

 



 

 

 

 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

     NRP-148-013/2010 - Rekonstrukcija JP 704801 (Drvanja-smer 
Strmšek)  

Namen in cilj 

- olajšati dostop prebivalcem naselja Drvanja z okolico v občinsko središče; 

- lažji dostop prebivalstva do služb; 

- varnejši in hitrejši prevoz otrok v šolo; 

- izboljšanje cestne infrastrukture; 

- povečanje varnosti v cestnem prometu na tem območju 

- 842 m rekonstruirane občinske ceste z urejenim odvodnjavanjem. 

Stanje projekta 

V teku. Realizacija bo v letu 2015. 

 

     NRP-148-030/2010 – Ureditev infrastrukture in cestnih 
povezav v naseljih Benedikt, Sv. Trije Kralji in Štajngrova   

Namen in cilji: 

Predmet investicije je razširitev ceste na 4,0 m, ureditev pločnika širine 1,20 m in javne 
razsvetljave v skupni dolžini 493 m. Ocenjena vrednost investicijskih del znaša 145.100,00 
EUR, od tega znašajo gradbena dela 139.400,00 EUR, gradbeni nadzor 2.400,00 EUR ter 
stroški oglaševalskih storitev 500,00 EUR. Stroški projektne in druge dokumentacije znašajo 
2.800,00 EUR. Investicija bo financirana iz nepovratnih sredstev MKO, ukrep 322, Obnova in 
razvoj vasi, predmet podpore 3: Ureditev komunalne in prometne infrastrukture in povezav v 
naseljih. Višina sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov, medtem ko DDV ni 
upravičen strošek. 

Z investicijo bomo sledili naslednjim ciljem:  

 ureditev dela cestne infrastrukture na območju naselij Benedikt, Sveti Trije Kralji in 
Štajngrova v občini Benedikt, 

 razširitev cest, modernizacija makadamskega cestišča, ureditev pločnikov in javne 
razsvetljave v skupni dolžini 493 m, 

 skrajšanje potovalnega časa med kraji v regiji, izhodiščna hitrost je 2, ciljna pa 1, kar 
pomeni skrajšanje potovalnega časa za 50 %, 

 olajšano gibanje prebivalcev naselij Benedikt, Sveti Trije Kralji in Štajngrova ob 
cestišču,  

 lažji dostop prebivalstva do služb, 

 varnejši in hitrejši prevoz otrok v šolo, 

 povečanje varnosti v cestnem prometu na tem območju ipd. 
 

Občina Benedikt je navedeno investicijo prijavila na 8. Javni razpis iz naslova ukrepa 322 

Obnova in razvoj vasi, predmet podpore 3: Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih, kjer 

znaša najvišja stopnja pomoči do 85% upravičenih stroškov investicije. Zaradi dodelitve 

sredstev v letu 2014 z investicijo nismo pričeli in smo jo prenesli v leto 2015. 

 

Stanje projekta:  
V teku. 



 

 

 

NRP-148-034/2013 – Modernizacija JP 704721 (Trotkova-
Negovski vrh – Štajngrova)  

 

 

Namen in cilji: 

- olajšati dostop prebivalcem naselja Negova in Negovski Vrh v občinsko središče; 

- lažji dostop prebivalstva do služb; 

- varnejši in hitrejši prevoz otrok v šolo; 

- izboljšanje cestne infrastrukture; 

- povečanje varnosti v cestnem prometu na tem območju. 

 

Stanje projekta: 

V teku. Realizacije je v letu 2014 znašala 22.872,36 EUR oz. 99,45%. 

 

NRP-148-035/2014 – Sanacija plazu v Ihovi 
 

 

Namen in cilji: 

- stabilizacija in vzpostavitev prevoznosti občinske ceste 

- preprečitev nadaljnjega plazenja 

 

Stanje projekta: 

V pripravi. Realizacija bo v letu 2015. 

 

13029003 – Urejanje cestnega prometa  

NRP-148-037/2014 – Prometna signalizacija 

 

 

Namen in cilji: 

- povečati prepoznavnost občine in kraja 

- lažja orientacija obiskovalcev naše občine 

 

 

Stanje projekta: 

Zaključen. Realizacija je v letu 2014 znašala 7.864,45 EUR oz. 99,55%. 

 

 



 

 

 

 

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje  

NRP-148-016/2010 - Prostorski akti  

Namen in cilj 

- uskladitev prostorskih aktov občine z zakonodajo; 

- zagotavljanje razvoja pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč. 

Stanje projekta 

V teku: Realizacija je v letu 2014 znašala 17.067,80 EUR oz. 99,81%. 

 

 

16039001 - Oskrba z vodo  

 

NRP-148-018/2010 - Sofinanciranje obnove magistralnega in 
regionalnega vodovodnega omrežja  

Namen in cilj 

- zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo z manj motnjami, ki nastanejo ob prelomih 
cevovodov; 

- zagotoviti kvalitetno vodovodno omrežje s primernimi materiali cevovodov, ki bodo 
zagotavljali ustrezno sanitarno varnost vode v omrežju; 

- zmanjšati vodne izgube na vodvodnem omrežju, ki nastajajo zaradi prelomov in s tem 
preprečiti pretirano izrabo vodnih virov; 

- zagotoviti večjo racionalnost in učinkovitost poslovanja z znižanjem stroškov popravil zaradi 
prelomov in drugih obratovalnih stroškov; 

- odpraviti nevarnosti posamičnih okužb in epidemičnih okužb zaradi neprimerne vode ter 
zagotoviti varno oskrbo s kvalitetno pitno vodo; 

- omogočiti priključitev novih porabnikov na javno vodovodno omrežje iz robnih območij, ki 
se oskrbujejo z vodo iz lastnih vodniih zajetij in jim s tem zagotoviti zdravo pitno vodo. 

Stanje projekta 

V teku.Realizacija je v letu 2014 znašala 2.821,21 EUR oz. 97,28%. 

 

NRP-148-019/2010 - Obnovitvena dela na prečrpalnih 
postajah 

Namen in cilj 

- zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo; 

- odpraviti nevarnosti posamičnih okužb in epidemičnih okužb zaradi neprimerne vode ter 
zagotoviti varno oskrbo s kvalitetno pitno vodo. 

Stanje projekta 

V teku. Realizacije v letu 2014 je bila 759,87 EUR oz. 94,98%. 

 



 

 

NRP-148-033/2010 - Projekta celovita oskrba SV Slovenije s 
pitno vodo  

Namen in cilj 

- zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo z manj motnjami, ki nastanejo ob prelomih 
cevovodov; 

- zagotoviti kvalitetno vodovodno omrežje s primernimi materiali cevovodov, ki bodo 
zagotavljali ustrezno sanitarno varnost vode v omrežju; 

- zmanjšati vodne izgube na vodvodnem omrežju, ki nastajajo zaradi prelomov in s tem 
preprečiti pretirano izrabo vodnih virov; 

- zagotoviti večjo racionalnost in učinkovitost poslovanja z znižanjem stroškov popravil zaradi 
prelomov in drugih obratovalnih stroškov; 

- odpraviti nevarnosti posamičnih okužb in epidemičnih okužb zaradi neprimerne vode ter 
zagotoviti varno oskrbo s kvalitetno pitno vodo; 

- omogočiti priključitev novih porabnikov na javno vodovodno omrežje iz robnih območij, ki 
se oskrbujejo z vodo iz lastnih vodniih zajetij in jim s tem zagotoviti zdravo pitno vodo. 

Stanje projekta 

V teku. Realizacija je v letu 2014 znašala 49.162,58 EUR oz. 48,29%. 

 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju  

NRP-148-020/2010 - Vzdrževanje in obnova stanovanjskih 
objektov 

Namen in cilj 

- zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja stanovanjskih objektov, ki so v lasti 
Občine Benedikt; 

- zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja skupnih delov stanovanjskih objektov, 
v katerih je Občina Benedikt lastnik stanovanj; 

Stanje projekta 

V teku. Realizacija v letu 2014 znašala 1.477,80 EUR oz. 98,52%. 

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč  

NRP-148-021/2010 - Komunalna ureditev stavbnih zemljišč 

Namen in cilj 

- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, ki so v lasti občine. 

Stanje projekta 

V teku. Ralizacije v letu 2014 ni bilo. 

 



 

 

 

 

 

 

19029001 - Vrtci  

NRP-148-031/2010 – Izgradnja vrtca Benedikt  

 

Namen in cilji: 

Namen investicije je trajna rešitev problema vzgojno varstvene dejavnosti otrok v občini, ki je 
trenutno premajhno, neustrezno urejeno in v nasprotju z zakonodajo na tem področju. 
Investicija mora, ob upoštevanju sedanje rasti potreb, zagotoviti rešitev vzgojno varstvene 
dejavnosti v občini na daljši rok ter bistveno znižanje stroškov delovanja vrtca. 

 

Cilj investicije je izgradnja novega sedem oddelčnega vrtca v Benediktu z razdelilno kuhinjo 
in vsemi pripadajočimi prostori gospodarskega dela ter prostori za zaposlene.  

 

Stanje projekta 

V teku. Realizacija je v letu 2014 znašala 416.507,43 EUR oz. 80,13%. 

 

19039001 - Osnovno šolstvo  

NRP-148-002/2006 - Gradnja osnovne šole  

Namen in cilj 

- zagotoviti ustrezne materialne pogoje za izvajanje pouka devetletnega obveznega šolanja v 
Občini Benedkt;  

- zagotoviti kvalitetnejše izvajanje pouka tako za učence kot za učitelje. 

Stanje projekta 

Zaključen. Realizacija je bila v letu 2014 10.000,00 EUR oz. 22,73%. 

23029001 - Rezerva občine  

NRP-148-023/2010 - Proračunska rezerva  

Namen in cilj 

- sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, led, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske 
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Stanje projekta 

V teku. V letu 2014 realizacije ni bilo. 



3. BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev pravne 
osebe ob koncu obračunskega obdobja in je pripravljena v skladu z določili Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02) in Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 
21/03, 143/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11) in Pravilnika o načinu 
in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l.RS , št. 45/05, 
114/06, 138/06 in 120/07, 48/09, 12/09, 58/10, 108/13) 
 
Vrednosti sredstev in obveznosti do virov sredstev so prikazane v priloženi bilanci stanja na 
dan 31.12.2014. 
 
 

OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA 
 
 
SREDSTVA 
 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izkazana v skupnem znesku 14,719.775 
EUR. 
 
 

NAZIV SKUPINE KONTOV ZNESEK V EUR (brez centov) 
neopredmetena dolgoročna sredstva 10.859 
popravek vrednosti neopr. dolg. sred. - 10.859 
nepremičnine 16,406.477 
popravek vrednosti nepremičnin - 4,536.236 
oprema in druga opredmetena osnovna sred. 95.674 
popravek vred. opreme in drugih opred. os. sred. - 93.224 
dolgoročne kapitalske naložbe 16.476 
terjatve za sredstva dana v upravljanje 2,830.608 
 
 
Vsa opredmetena in neopredmetena sredstva smo na dan 31.12.2014 amortizirali z 
ustreznimi amortizacijskimi stopnjami – Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l.RS, št. 45/05, 114/06, 
138/06, 120/07, 48/09, 12/09, 58/10 in 108/13).  
 
 
Skupina kontov 00 – Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Neopredmetena osnovna sredstva so dolgoročno odloženi stroški razvijanja, usredstveni 
stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, naložbe v pridobljene pravice do 
industrijske lastnine (premoženjske pravice) in druge pravice znašajo 10.859 EUR. 
 
Skupina kontov 02 - Nepremičnine 
Skupna vrednost nepremičnin znaša 16,406.477 EUR. Pri skupini kontov nepremičnine se 
nam ta postavka poviša  za 345.380 EUR glede na predhodno leto. Povišanju vrednosti 
nepremičnin je predvsem zaradi investicij v letu 2014. 
 
 



Tako znašajo nabavne vrednosti nepremičnin v EUR (brez centov): 
zemljišča  2,092.463 
zgradbe – gradbeni objekti 12,218.808 
nepremičnine v gradnji 2,095.206 
 
 
Vrednosti nepremičnin v gradnji: 
kanalizacija              20.043 
vodovod 1,189.681 
javna razsvetljava 1.238 
ureditev infrastrukture cestnih povezav 11.048 
vrtec Benedikt 873.196 
 
 
Skupina kontov 04 - Oprema 
Vrednost opreme predstavljajo stroji, naprave, sredstva za zveze, računski stroji, 
računalniška oprema, fotokopirni stroj, pisarniško pohištvo itd. Po 32. členu Zakona o 
računovodstvu se opredmetena osnovna sredstva vrednotijo po nabavni vrednosti. Z 
amortiziranjem opredmetenih osnovnih sredstev je povezan popravek njihove vrednosti. 
Opredmetena osnovna sredstva postanejo predmet amortiziranja prvi dan v naslednjem 
mesecu po tistem, ko jih začnemo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katera so 
namenjena. Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2014 znaša 
95.674 EUR. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se nam povišali za 98 
EUR. 
 
 
Skupine kontov 06 – Dolgoročne kapitalske naložbe 
Občina je imela na dan 31.12.2014  1.364 delnice, kar znaša 16.476 EUR skupnega 
kapitala. Število delnic predstavlja 0,48% delež izdanih delnic. Stanje dolgoročnih kapitalskih 
naložb ostaja enako in je ob koncu leta 2014 sledeče: 
 
Mariborski vodovod d.d. 16.476 EUR 
 
 
Skupina kontov 09 – sredstva dana v upravljanje 
Na teh kontih izkazujemo terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom. 
Pri tem imamo sredstva, dana v upravljanje  Osnovni šoli Benedikt v skupnem znesku 
2.830.608 EUR. 
 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA 
 
Kratkoročna sredstva so izkazana v skupnem znesku 1,943.943EUR. 
 
 

NAZIV SKUPINE KONTOV ZNESEK V EUR (brez centov) 
denarna sredstva na računih 1.533 
kratkoročne terjatve do kupcev 25.295 
kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 6.188 
druge kratkoročne terjatve 703.251 
neplačani odhodki 1.207.676 
 
 
 
 



Skupina kontov 11 – Denarna sredstva na računih 
Občina Benedikt izkazuje na dan 31.12.2014 na kontih skupine 11 - denarna sredstva na 
računih v skupnem znesku 1.533 EUR. 
 
Skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 25.295 EUR, to so terjatve za vodarino in 
vzdrževanje pokopališča, zahtevki za takse, plačilo za najem športne dvorane … 
 
Skupina kontov 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 6.188 EUR, in sicer so to terjatve iz 
naslova oskrbnine za vrtec. 
 
Skupina kontov 17 – Druge kratkoročne terjatve 
Druge kratkoročne terjatve znašajo skupno 703.251 EUR, in sicer so to terjatve iz naslova 
najemnin za stanovanje, plačila nadomestila za stavbna zemljišča,  plačila pogodb o 
sofinanciranju komunalne infrastrukture, terjatve iz naslova komunalnih prispevkov…  
 
Skupina kontov 18 – Neplačani odhodki 
Neplačani odhodki znašajo 1.207.676. Neplačani odhodki so odhodki, ki še niso bili plačani 
do 31.12.2014. Plačilni roki neposrednih uporabnikov proračuna po Zakonu o izvrševanju 
proračuna RS za leto 2014 so najmanj 30 oziroma 60 dni. Plačilni rok prične teči z dnem, ko 
neposredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. 
 
 
Tako znaša aktivna stran bilance stanja skupno 16,663.718 EUR. 
 
 
 
ZALOGE 
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v skupnem znesku 
1.922.087 EUR. 
 
 
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 11.776 EUR, in sicer so to obveznosti iz 
naslova osebnih dohodkov za mesec december 2014. 
 
 
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Obveznosti do dobaviteljev znašajo 811.369 EUR in predstavljajo samo zaračunane 
opravljene dobave in opravljene storitve, katerih poplačilo bo izvršeno v letu 2015. Nekateri 
odhodki za določen del stanja obveznosti so bili že planirani v proračunskem letu 2014, 
vendar zaradi rokov plačil zapadejo v plačilo in bremenijo proračun leta 2015. 
 
 
 
 
 



Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
Obveznosti iz naslova vračila telekomunikacij znašajo 3.673 EUR in obveznosti do 
zavezancev za davčne dajatve (DURS nerazporejeno) znašajo 4.970 EUR, obveznost za 
DDV 1.082 EUR in 32.727 EUR znašajo obveznosti iz že sklenjenih pogodb na podlagi 
razpisa za leto 2014. Skupno tako znašajo skupno druge kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja 42.452 EUR. 
 
Konti skupine 24- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Obveznosti iz naslova uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 330.657 EUR in sicer 
so to obveznosti iz naslova sofinanciranja Projekta celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo,  
oskrbnin za domsko varstvo, vrtci… 
 
 
Konti skupine 28 – Neplačani prihodki 
Neplačani prihodki izkazujejo prihodke, ki še niso bili plačani do 31.12.2014, in se delijo na 
davčne prihodke, nedavčne prihodke in druge neplačane prihodke. Skupna vrednost znaša 
725.833 EUR. 
 
 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so izkazane v skupnem znesku 14,741.631 EUR na 
naslednjih kontih: 
 
splošni sklad 12.956.525 
dolgoročne finančne obveznosti   1,785.106 
 
Konti skupine 90 – Splošni sklad 
Splošni sklad izkazuje lastne vire sredstev. 
 
 
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti 
Dolgoročna prejeta posojila izkazujejo zneske še neodplačanih posojil, ki jih je občina najela 
za potrebe investiranja v komunalno infrastrukturo. 
 
 
Tako znaša pasivna stran bilance stanja skupno 16,663.718 EUR. 
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POSLOVNO POROČILO OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2014 
 
 

UVOD 

 
V skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in dopolnitve) pravne 
osebe sestavljajo letno poročilo. Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza 
prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila.  
 
Poslovno poročilo vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega 
uporabnika proračuna, s katerim neposredni uporabnik poroča o uresničitvi ciljev, ki so 
določeni v obrazložitvi njegovega finančnega načrta za preteklo leto in rezultatih 
njegovega poslovanja ter pri tem ocenjuje svojo gospodarnost, učinkovitost ter 
uspešnost. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je del obrazložitve 
zaključnega računa proračuna in del letnega poročila neposrednega uporabnika. 
 
Upoštevaje metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih mora to 
poročilo vsebovati: 

- zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
neposrednega uporabnika; 

- dolgoročne cilje neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in 
nacionalnih programov; 

- letne cilje neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika (programa dela); 

- oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in 
opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta 
neposrednega uporabnika (programa dela); 

- nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa dela; 

- oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 
poročila preteklega leta ali več preteklih let; 

- oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 
glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva 
ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter 
kvalitete poslovanje neposrednega uporabnika; 

- oceno notranjega nadzora javnih financ, pripravljeno v skladu z Metodologijo za 
pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ; 

- pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili 
doseženi; 

- oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, 
predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in 
urejanje prostora. 
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I. SPLOŠNI DEL 
 

1. PREDSTAVITEV OBČINE 
 
Občina Benedikt je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena leta 1998 z Zakonom 
o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. Obsega naslednja naselja: Benedikt, 
Drvanja, Ihova, Ločki vrh, Negovski vrh, Obrat, Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica, 
Stara Gora, Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah, Štajngrova, Trotkova in Trstenik. Z 
Odlokom o priključitvi naselja Ženjak k naselju Benedikt v letu 2003 je od štirinajstih 
ostalo le trinajst naselij. Občina je nastala po sklepu Državnega zbora Republike 
Slovenije leta 1998, po delitvi Občine Lenart.   
 
Občina Benedikt je del podravske statistične regije. Meri 24 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 191. mesto.  
 
 
Slika 1: Zemljevid občine Benedikt 
 

 
 
 
Občino medsebojno povezuje 27.737 metrov lokalnih cest ter 42.216 metrov javnih 
poti. 
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Sredi leta 2014 je občina Benedikt imela 2447 prebivalcev. Število prebivalcev po 
naseljih je razvidno iz spodnje tabele: 
 
Tabela 1: Število prebivalcev po naseljih na dan 30.6.2014 
 

Naselje št. prebivalcev 

Benedikt 1055 

Drvanja 181 

Ihova 292 

Ločki Vrh 90 

Obrat 92 

Spodnja Bačkova 116 

Spodnja Ročica 111 

Stara Gora 24 

Sv. Trije Kralji v Slov. gor. 55 

Štajngrova 228 

Trotkova 106 

Trstenik 97 

SKUPAJ 2447 

 

Povprečna starost občanov v letu 2012 je bila 37,9 leta in tako nižja od povprečne 
starosti prebivalcev Slovenije (42 let).1 

 
 
 

                                                
1
 Vir: http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2014&id=4 
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1.1 ORGANIZIRANOST OBČINE BENEDIKT 
 
Naloga občine je, da ureja in zagotavlja upravljanje in razvoj vseh lokalnih zadev 
javnega pomena.  
 
Organi občine so: 
- občinski svet, ki šteje 9 članov, vsi so izvoljeni za mandatno obdobje štirih let, 
- nadzorni odbor občine, ki šteje 3 člane in je imenovan prav tako za mandat štirih let in 
- župan, ki ima prav tako mandatno obdobje štirih let. 
Člani organov občine in podžupan so občinski funkcionarji, ki opravljajo svojo funkcijo 
nepoklicno. Župan in podžupan opravljata svojo funkcijo nepoklicno. 
 
Občinski svet je za obravnavo zadev iz svoje pristojnosti imenoval odbore in komisije, 
ki v okviru svojih delovnih področij dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 
 
Občina deluje na naslednjih pravnih osnovah: 

- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o izvrševanju proračuna 
- Zakon o financiranju občin 
- Statut Občine Benedikt 
- drugi splošni akti občine, ki so objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin in 

Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
V občini Benedikt je organizirano osnovnošolsko izobraževanje v okviru Osnovne šole 
Benedikt ter predšolska vzgoja, ki je organizirana v enoti vrtca Benedikt. Občina 
Benedikt je ustanoviteljica Osnovne šole Benedikt. 
 
 
Slika 2: Osnovna šola Benedikt s športno dvorano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za razvoj občine in investicijska vlaganja občina zagotavlja sredstva iz lastnih 
prihodkov, iz zagotovljenih sredstev primerne porabe in s prispevki občanov. Pri 
sofinanciranju posameznih projektov s strani države kandidira občina tudi na 
nepovratna sredstva EU skladov in posameznih ministrstev do razpisane višine 
sredstev. 
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Spletna stran Občine Benedikt 
Občina Benedikt ima urejeno svojo spletno stran, katera je dosegljiva na naslovu 
www.benedikt.si. Spletna stran Občine Benedikt omogoča občanom vpogled in 
informacije o dogodkih, ki se dogajajo na območju občine Benedikt. 
 
Slika 3: Izsek osnovne spletne strani Občine Benedikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Katalog informacij javnega značaja 
Na spletni strani Občine Benedikt je vzpostavljen Katalog informacij javnega značaja 
Občine Benedikt, ki ga redno ažurira in vzdržuje Inštitut za lokalno samoupravo in 
javna naročila Maribor. Z vzpostavitvijo novega kataloga informacij javnega značaja se 
vsi pomembni dokumenti, predpisi, gradiva za seje,… nahajajo na enem mestu, kar 
predstavlja poenostavljeno iskanje objavljenih dokumentov. Ažuriranje kataloga se 
opravlja ob vsaki spremembi aktov oziroma ob vsaki objavi novega sprejetega predpisa 
občine.  
 
Slika 4: Katalog informacij javnega značaja Občine Benedikt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.benedikt.si/
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Prostorski informacijski sistem občine 
Kot vsa pretekla leta smo tudi v letu 2014 s pomočjo naše spletne strani občanom 
ponudili možnost dostopa do prostorskih podatkov preko naše spletne strani s pomočjo 
prostorsko informacijskega sistema občin PISO, ki dejansko predstavlja programsko 
opremo, ki omogoča prikaz prostorskih podatkov občine.  
Ta spletni pregledovalnik vsebuje celovito zbirko občinskih in državnih prostorskih 
vsebin kot so prostorski načrt, katastra cestne in komunalne infrastrukture, katastra 
zemljišč in stavb, ortofoto pogled, poslovne subjekte … Vse te vsebine so s pomočjo 
pregledovalnika na voljo v vpogled zaposlenim na občini preko t.i. internega dostopa, 
občanom in podjetjem pa nudimo t.i. javni dostop, za kar je potreben zgolj na splet 
povezan običajni osebni računalnik. Pred vstopom v sistem se je potrebno registrirati. 
Registracija je brezplačna.  
Ta sistem omogoča iskanje in pregledovanje prostorskih podatkov kot so:  

eodetske podlage (pregledne karte,...)  

-DKN,  

 

 

 

tura (ceste, kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, elektro  
 
Slika 5: Dostop do PISO je omogočen preko spletne strani Občine Benedikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Javna naročila  
Skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) ter ob upoštevanju ostale veljavne 
zakonodaje, ki ureja področje javnega naročanja, smo v letu 2014 izvedli 1 javno 
naročilo male vrednosti za "Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok v šolskem letu 
2014/2015 v občini Benedikt za Osnovno šolo Benedikt". Skupni znesek oddanega 
javnega naročila male vrednosti je znašal 35.394,54 EUR brez DDV. Ob koncu leta 
smo pričeli še z izvedbo postopka oddaje javnega naročila za  »Ureditev prometne 
infrastrukture v naselju Benedikt", ki bo zaključen v letu 2015. Izvedli smo 36 
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evidenčnih naročil (naročila, ki so izključena iz ZJN-2) za blago v vrednosti 14.785,70 
EUR brez DDV, 35 evidenčnih naročil za storitve v vrednosti 25,141,73 EUR brez DDV 
in 5 evidenčnih naročil za gradnje v vrednosti 7.942,80 EUR brez DDV. 
V letu 2014 ni bilo vloženih zahtevkov za revizijo zoper objavljene razpisne 
dokumentacije oziroma zoper odločitve o oddaji javnih naročil. 
 
 
V skladu z zakonodajo in 8. členom Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 14/2011) so organi občine naslednji: 
- občinski svet, 
- župan in 
- nadzorni odbor občine. 
 
 
Slika 6: Organiziranost občine preko organov 
 
 

 
 
 
Organi občine so se v letu 2014 sestali na naslednjem številu sej: 

- Občinski svet Občine Benedikt se je sestal na 8 sejah, od tega na 4 rednih 
sejah, 2 izrednih sejah, 1 dopisni seji in 1 slavnostni seji, 

- Nadzorni odbor Občine Benedikt se je v letu 2014 sestal na 4 sejah, od tega je 
bila 1 seja konstitutivna. 

 
5. oktobra 2014 so potekale volitve župana Občine Benedikt in volitve članov 
Občinskega sveta Občine Benedikt. Pravico glasovati je imelo 1958 volivcev.  
 
 

 

ORGANI OBČINE 

OBČINSKI SVET 
je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti  

občine. Šteje 9 članic in članov. 
 

ŽUPAN 
predstavlja in vodi občino. 

NADZORNI ODBOR 
je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 
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1.1.1 ŽUPAN 

 
Za župana Občine Benedikt je bil izvoljen kandidat Milan GUMZAR. 
 
Mandatna doba župana traja štiri leta.  
 
Temeljne naloge župana so zlasti, da predstavlja in zastopa občino, predlaga 
občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun proračuna, odloke in druge 
akte iz pristojnosti občinskega sveta ter da skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev 
občinskega sveta.  
 
Župan predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa 
pravice glasovanja. Župan usmerja in nadzira občinsko upravo, katere delo pa vodi 
tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Župan določi sistemizacijo delovnim 
mest v občinski upravi in odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja 
zaposlenih v občinski upravi. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih 
aktov občine. V okviru njegove skrbi za zakonitost dela ima pravico zadržati objavo 
splošnega akta občinskega sveta, če meni, da je neustaven ali nezakonit. Če občinski 
svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem 
sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.  
 
 

1.1.2 OBČINSKI SVET 

 
Osrednji organ lokalne samouprave v občini je občinski svet, ki je najvišji organ 
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.  
 
Člani Občinskega sveta v mandatu 2010-2014: 
1. Zlatko BORAK 
2. Jožef MAURIČ 
3. Janez LEOPOLD 
4. Kristina MLINARIČ 
5. Stanislav BERNJAK 
6. Damjan KAUČIČ 
7. Igor BARTON 
8. Janez ZORKO 
9. Dragica LIPNIK 
 
V mandatu 2014-2018 so bili za člane Občinskega sveta izvoljeni naslednji kandidati: 
1. Janez LEOPOLD 
2. Jožef MAURIČ 
3. Danilo JURŠNIK 
4. Dragica HOBOT 
5. Marjan KRALJ 
6. Kristina MLINARIČ 
7. Igor BARTON 
8. Igor REPIČ 
9. Darijan KEBRIČ 
 
Mandat članov občinskega sveta je 4 leta.  
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V okviru svojih pristojnosti občinski svet:  
• sprejema statut občine;  
• sprejema odloke in druge občinske akte;  
• sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;  
• sprejema občinski proračun in zaključni račun;  
• daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino;  
• imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov 

občinskega sveta;  
• nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja 

odločitev občinskega sveta;  
• imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote;  
• odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače 

določeno;  
• imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;  
• odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.  

 
Občinski svet je ustanovil naslednja stalna delovna telesa: 

a. statutarno pravna komisija - 3 člani  
b. odbor za negospodarske dejavnosti - 3 člani 
c. odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo ter okolje in prostor – 3 člani 
d. odbor za javne finance – 3 člani 

 
Stalna delovna telesa so bila konstituirana na seji dne 18.12.2014. 
 
Občinski svet Občine Benedikt je 30.5.2001 s sklepom ustanovil Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, ki skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo 
varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter 
sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki 
imajo podobne interese. 
 
 

1.1.3 NADZORNI ODBOR 

 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor: 

• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,  
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.  

 
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov ter 
organizacij, ki so porabniki občinskega proračuna in ocenjevanje učinkovitosti in 
gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.  
 
Člani Nadzornega odbora v mandatu 2010-2014: 
1. Borut DRETAR, predsednik 
2. Tanja KOZAR, članica 
3. Roman KREPEK, član 
 
Člani Nadzornega odbora v mandatu 2014-2018: 
1. ZORKO REPIČ Simona, predsednica 
2. ŠAUPERL FRIDAU Jožica, članica 
3. DRETAR Borut, član 
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1.2 ZAPOSLENI V OBČINI BENEDIKT 
 
Občino vodi in zastopa župan Milan GUMZAR. 
 
Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, 
organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje 
potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnem 
področju Občinske uprave Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
17/2011). 
Delo občinske uprave je javno. 
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske 
uprave ter upravnim in delovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi. Zagotavljati 
mora: 

 strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih 
nalog, 

 učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog, 

 usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in 

 učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) 
in zunanjimi institucijami. 

Občinska uprava opravlja upravne in strokovno tehnične naloge ter izvršuje pristojnosti 
zlasti na naslednjih področjih: 

 splošnih in kadrovskih zadev, 

 splošnih in kadrovskih zadev, 

 gospodarskih dejavnosti in kmetijstva, 

 negospodarskih dejavnosti, 

 varstva okolja in urejanja prostora ter 

 inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva. 
 

Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska 
uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih 
zadevah iz svoje in državne pristojnosti. 
 

Občinska uprava odgovarja županu za stanje na delovnem področju, za katerega je 
bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja 
na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in 
predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne naloge. 
 
Število zaposlenih na dan 31.12.2014, v skladu s kadrovskim načrtom in uslužbensko 
zakonodajo je razvidno iz Tabele 1. Vsi uslužbenci so zaposleni za nedoločen čas. 
Izobrazbeno in starostno strukturo zaposlenih ocenjujemo kot zelo ugodno. Od 6 
zaposlenih imajo namreč 3 uslužbenke visoko strokovno izobrazbo. Vsi zaposleni 
imajo s sistemizacijo zahtevano stopnjo izobrazbe in delovne izkušnje.  
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Tabela št. 2: Število zaposlenih na dan 31.12.2014 
 

Naziv delovnega mesta 

Število 
sistemiziranih 

delovnih 
mest po 

veljavnem 
aktu 

Število 
zasedenih 
delovnih 
mest na 

dan 
31.12.2014 

I. FUNKCIONARJI   

1. (nepoklicni funkcionar) župan  1 

2. (nepoklicni funkcionar) podžupan  1 

SKUPAJ  2 

   

II. URADNIŠKA DELOVNA MESTA   

1. direktor Občinske uprave 1 1 

2. svetovalec za družbene dejavnosti, gospodarske in 
splošne zadeve 

1 / 

3. referent za upravne, stanovanjske in splošne zadeve 1 1 

4. višji svetovalec za javne finance – preizkušeni 
računovodja 

1 1 

5. svetovalec za gospodarske javne službe 1 1 

6. referent za administrativne in splošne zadeve 1 1 

SKUPAJ uradniki 6 5 

III. STROKOVNO - TEHNIČNA DELOVNA MESTA   

7. gospodar športne dvorane 1 1 

SKUPAJ strokovno tehnični uslužbenci 1 1 

SKUPAJ VSI 7 6 

 
 
Občinska uprava je pripravljala predloge splošnih in posamičnih aktov ter drugih gradiv 
in zagotavljala strokovno pomoč pri oblikovanju politik. V letu 2014 je Občinska uprava 
med drugim pripravila predpise in akte, ki jih je obravnaval Občinski svet in so 
navedeni v Tabeli št. 2. 



Tabela št. 3: Seznam predpisov in aktov, ki jih je obravnaval Občinski svet v letu 2014 in 
so objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin 

 
Zap. 
št. 

Vsebina Številka Datum obj. 

1.  
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih 
obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2014 

14 28.3.2014 

2.  
Sklep o določitvi cene najemnine za poslovne prostore v 
Občini Benedikt za 1 m2 v letu 2014 

14 28.3.2014 

3.  
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Benedikt 

16 4.4.2014 

4.  Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2013 16 4.4.2014 

5.  
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 

16 4.4.2014 

6.  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Benedikt za leto 2014 

18 18.4.2014 

7.  
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine 
Benedikt 

22 23.5.2014 

8.  
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Maribor" 

26 13.6.2014 

9.  Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Benedikt 27 20.6.2014 

10.  
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje EUP BE 15 (nova stanovanjska soseska) 

28 27.6.2014 

11.  Poročilo o izidu volitev župana Občine Benedikt 46 9.10.2014 

12.  
Poročilo o izvolitvi članov Občinskega sveta Občine 
Benedikt 

46 9.10.2014 

13.  Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2014 55 12.12.2014 

14.  
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih 
obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2015 

55 12.12.2014 

15.  
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 

56 19.12.2014 

16.  
Sklep o začasnem financiranju Občine Benedikt v obdobju 
januar – marec 2015 

56 19.12.2014 
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1.3 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je organ skupne občinske uprave, ki so 
ga z odlokom skupaj ustanovile Mestna občina Maribor ter občine Benedikt, 
Cerkvenjak, Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na 
Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Starše in Šentilj. Kot 
takšen je pričel delovati dne 13.1.2012. Organ izvaja naloge občinske inšpekcije in 
občinskega redarstva.  
 
Temeljna področja dela na področju inšpekcijskega nadzorstva so predvsem nadzor 
nad stanjem na občinskih cestah in javnih poteh, za namenom zagotovitve varnega 
odvijanja prometa in odprave ugotovljenih nepravilnosti, nadzor nad stanjem splošne 
čistoče na območjih občin ustanoviteljic, s poudarkom nad pravilnim ravnanjem s 
komunalnimi odpadki, vključevanjem na redni odvoz odpadkov pri pooblaščenih 
podjetjih, nadzor nad oglaševanjem in plakatiranjem v skladu z občinskimi predpisi ter 
vršenje nadzora nad vsemi veljavnimi predpisi, ki pristojnosti podeljujejo občinski 
inšpekciji.  
 
Na področju občinskega redarstva organ izvaja naloge za zagotavljanje varnega in 
neoviranega cestnega prometa na vseh cestah v naselju ter občinskih in 
nekategoriziranih cestah izven naselja, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, 
varstva naravne in kulturne dediščine in zagotavljanja javnega reda in miru.  
 
 

1.3.1 POVZETEK IZ LETNEGA POROČILA MEDOBČINSKEGA 
INŠPEKTORATA MARIBOR ZA LETO 2014 

 

V občini Benedikt je bil v letu 2014 inšpekcijski nadzor zasnovan tako, da so se 2 x na 
mesec fizično pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine pri čemer se je izvajal 
inšpekcijski nadzor prioritetno na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest 
in poti in vzdrževanja čistoče na javnih površinah ter ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki inšpekcija ugotavlja, da so aktivnosti 
občinske uprave, izvajalca gospodarske javne službe kot tudi inšpekcije, ki je v 
preteklem obdobju s potrebnimi inšpekcijskimi ukrepi izvedla vključevanje vseh 
gospodinjstev v sistem ravnanja z odpadki, pripeljale do tega, da v letu 2014 večjih 
kršitev ni bilo evidentiranih. Tako sedaj  pobiranje in odvoz odpadkov iz vseh 
gospodinjstev na območju občine poteka redno in brez večjih težav.  
 
Občasno se sicer pojavljajo posamezna divja odlagališča, kot je to bilo v primeru na 
Kocbekovi poti, vendar odstranitev le teh ni bila vprašljiva, ker je lastnik odstranil 
odpadke takoj po izrečenem opozorilu.  
 
Odstranitev gradbenih odpadkov, ki pa so bili ugotovljeni v Sp. Ročici in Stari gori pa je 
bila v skladu z veljavno zakonodajo odstopljena v reševanje pristojnemu Inšpektoratu 
RS za kmetijstvo in okolje 

Podobno stanje je bilo tudi na  področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti 
po veljavnem odloku in Zakonu o cestah vendar je bila pripadnost zadev na tem 
področju nekoliko večja. Tako je inšpekcija obravnavala in uspešno z opozorili rešila 4 
primere opustitve obreza in obsekovanja vejevja v svetli profilu občinskih cest v  Ihovi. 
Zaradi neurejene odvodnje z makadamske javne poti, ki se iz občine Gornja Radgona 
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navezuje na občinsko javno cesto v občini Benedikt na Negovskem vrhu ter zaradi 
odstranitve ovir s cestnega sveta na tem območju so bile z inšpektorjem občine Gornja 
Radgona vodene tudi aktivnosti za ureditev teh zadev pri čemer odvodnja kljub 
zagotovilom inšpektorja še ni rešena, čeprav je bil s strani inšpektorja izrečen ustrezen 
inšpekcijski ukrepov. Ob teh aktivnostih je inšpekcija obravnavala tudi prijavo v  zvezi z 
zamenjavo pokrova vtočnega jaška  na javni cesti v naselju Ihova ter zahtevo za 
prestavitev prometne signalizacije – pozdravne table, ki je bila prestavljena v času 
obnove in širitve javne poti  JP 605881, ki se je izvajala v letu 2012 skupaj z občino 
Gornja Radgona.  

Na področju plakatiranja v letu 2014 ni bilo ugotovljenega nedovoljenega plakatiranja. 
Pri tem se ugotavlja, da je takšno stanje v povezavi z drugimi ukrepi občinske uprave, 
prispevalo k boljši urejenosti in lepšemu videzu naselja Benedikt. Prav tako inšpekcija 
ni zaznala nepravilnosti na področju ravnanja z komunalnimi odpadnimi vodami.  Kaže 
pa omeniti zanimiv primer v zvezi z odstranitvijo popadljivega psa in pasje ute z 
območja na katerem po prostorskih aktih ni predvidena postavitev tovrstnih objektov.  
 
Na območju občine Benedikt je bilo opravljeno skupaj 198 rednih in izrednih pregledov. 
Na osnovi teh pregledov je bila izdana 1 ureditvena odločba, izrečeno je  bilo  6 
opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, v treh primerih pa so bile zadeve 
odstopljene drugim stvarno pristojnim inšpekcijskim službam. Ob tem sta bili izrečeni 
tudi 2 opozorili po Zakonu o prekrških v postopkih, kjer je za izvršitev odredbe 
inšpekcije bilo potrebno zagroziti z izrekom globe v primeru, če zavezanec ne bi izvršil 
naloženega mu ukrepa. 
 
Tabela št. 4: Številčni pregled opravil in ukrepov na območju občine Benedikt 

 
 

VRSTA OPRAVILA 

 

REALIZACIJA 

2014 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 198 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  

IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)  

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 1 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 6 

IZDANI SKLEPI  

IZDANE ODREDBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 3 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  2 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZDANI PLAČILNI NALOGI  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  

IZREČENI OPOMINI  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

USTAVITEV POSTOPKA  
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IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 210 

 
 
Slika 7: Negovski Vrh     Slika 8: Obrez drevja - Ihova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 9: Obrez drevja – Ihova    Slika 10: Odpadki – Kocbekova pot 
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1.3.2  POVZETEK IZ LETNEGA POROČILA MEDOBČINSKEGA 
REDARSTVA MARIBOR ZA LETO 2014 

 
V letu 2014 so občinski redarji v občini Benedikt s področja ustavljanja in parkiranja 
obravnavali pet primerov kršitev. V vseh petih primerih je šlo za zapuščena vozila. 
 
V treh primerih so lastniki zapuščena vozila odstranili. V dveh primerih iz konca 
meseca novembra 2014 postopek še poteka. 
 
Občinski redarji so v neposredni bližini šole oz. vrtca izvajali tudi nadzor nad 
ugotavljanjem pravilnosti prevozov otrok. Pri tem kršitev niso ugotovili. 
 
Iz naslova glob občina Benedikt v letu 2014 ni prejela vplačil. Je pa bilo prejeto plačilo 
na račun občine Benedikt v višini 40,00 € za plačilo sodne takse prekrškovnega organa 
v zvezi s postopkom po vloženi zahtevi za sodno varstvo iz predhodnega obdobja, ki jo 
je okrajno sodišče zavrnilo in s tem potrdilo odločitev prekrškovnega organa. Kršitelj je 
posledično tudi plačal 150,00 € sodne takse sodišča, ki pa je prihodek državnega 
proračuna. 
 
Tabela 5: Število postopkov po posamezni vrsti (vir: prekrškovna evidenca Medobčinskega 

redarstva) 

 

  
2012 2013 2014 

GLOBA 1 1 0 

ZAPUŠČENO VOZILO 3 1 5 

OPOZORILO 0 4 0 

 

 

Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Maribor v občini Benedikt izvajali naloge prometne 
preventive, predvsem v smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku 
šolskega leta so tako v okviru Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo 
pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč. 
Kot je že bilo zapisano so občinski redarji izvajali tudi nadzor nad ustrezno in varno 
vožnjo otrok v vozilih. 
 
Varstvo javnega reda in miru 

Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 
pristojnosti izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori 
so se izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole ter 
okolice pokopališča. Nadzori so se izvajali tudi na igrišču, pri izviru slatine ter v okolici 
sakralnih objektov ter objektov z značilnostjo spomenika naravne in kulturne dediščine. 
Pri nadzoru kršitev niso zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s 
svojo navzočnostjo preprečili. 
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1.4 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO 
PODROČJE OBČINE 

 
 
 
Področje javne uprave in splošnih zadev: 
Področje javne uprave in splošnih zadev ima zaradi raznolikosti namembnosti sredstev 
in njihovega koriščenja tudi zelo raznoliko pravno podlago. Tako za to področje poleg 
splošnih predpisov, veljajo posebni državni predpisi, ki jih je sprejela občina. Mednje 
sodijo Zakon o delavcih v državnih organih, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, 
državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Kolektivna pogodba 
za javni sektor ter na njihovi podlagi izdani predpisi občine (Pravilnik o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov 
drugih občinskih organov občine Benedikt, …) 
 
Področje civilne zaščite in požarnega varstva: 
Področje civilne zaščite in požarnega varstva se urejata na podlagi Zakona o varstvu 
pred požarom, Zakona o gasilstvu, Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, … 
 
Področje stanovanjske dejavnosti: 
Področje stanovanjske dejavnosti ureja neposredno Stanovanjski zakon, poleg tega pa 
še Zakon o lokalni samoupravi ter Zakon o socialnem varstvu, Zakon o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin ter podzakonski predpis Uredba o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin; Zakon o uravnoteženju javnih financ.  
 
Področje turizma: 
Področje turizma urejata Zakon o lokalni samoupravi ter Zakon o spodbujanju razvoja 
turizma, ki ureja področje pospeševanja turizma tako na lokalni kot nacionalni ravni. 
Višino turistične takse na lokalni ravni določa Odlok o turistični taksi v občini Benedikt.  
 
Področje kmetijstva: 
Zakon o lokalni samoupravi uvršča opravljanje nalog s področja kmetijstva tudi med 
občinske naloge. Sistemski zakon, ki določa ukrepe ter način uveljavljanja in izvajanja 
kmetijske politike je Zakon o kmetijstvu. Na občinski ravni ureja dodeljevanje 
proračunskih sredstev za področje kmetijstva Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, 
pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
podeželja v Občini Benedikt. Vse subvencije, ki se dodeljujejo posameznikom s 
področja kmetijstva, se uvrščajo med državne pomoči, zato so se pri njihovem 
dodeljevanju upoštevala tudi določila Zakona o spremljanju državnih pomoči ter ostalih 
podzakonskih predpisov, ki urejajo področje dodeljevanja državnih pomoči. 
 
Področje prometa, prometne infrastrukture in komunale: 
Področje gospodarskih javnih služb urejajo: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih 
službah, Zakon o javnem naročanju, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini 
Benedikt, Odlok o komunalnih taksah v občini Benedikt, Odlok o predmetu in pogojih 
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in 
pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt, Odlok o načinu 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter 
urejanja pokopališča v Občini Benedikt, Odlok o pokopališkem redu za pokopališče v 
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Občini Benedikt, Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt, ,...  
 
 
Področje prostora, varstva okolja in naravne dediščine: 
Zakonske in druge pravne podlage s področja prostora in varstva okolja so vsebinsko 
in postopkovno opredeljene z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o prostorskem 
načrtovanju in njegovih podzakonskih aktih, Zakonom o graditvi objektov in njegovih 
podzakonskih aktih, Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o ohranjanju narave, 
Zakonom o varstvu kulturne dediščine, Odlokom o načinu opravljanja gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt, , Odlokom o odvajanju 
in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Benedikt, 
Odlokom o komunalnem prispevku v občini Benedikt, Odlokom o razglasitvi 
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Benedikt, 
Odlokom  o občinskem prostorskem načrtu Občine Benedikt, Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP BE 15 (nova stanovanjska soseska), 
idr. 

 
Področje družbenih dejavnosti: 
Večina nalog, ki se financira iz postavk družbenih dejavnosti, ima zakonsko podlago 
kot npr. Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole 
Benedikt, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence, Zakon o športu, Pravilnik 
za vrednotenje programov športa v občini Benedikt, Zakon o varstvu kulturne 
dediščine, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 
socialnem varstvu, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev, Pravilnik o podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in 
študentom Občine Benedikt, Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, 
kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Benedikt, 
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini 
Benedikt, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini 
Benedikt, idr. 
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II. VSEBINSKI DEL 
 
 

1. GOSPODARSTVO 
 

1.1 INDUSTRIJA, PODJETNIŠTVO, OBRT 
 
Obratovalni čas gostinskih obratov 
Prejeli smo 8 vlog za potrditev obratovalnega časa gostinskega obrata in 8 vlog za 
podaljšanje obratovalnega časa zaradi prireditve. Vse vloge so bile potrjene, s tem, da 
se z gostinci, ki imajo gostinske obrate v naselju, predhodno pogovorimo o možnostih 
podaljšanja obratovalnega časa. 
 
 

1.2 TURIZEM 
 
Turistična taksa 
Drugi člen Odloka o turistični taksi v Občini Benedikt ((Uradni list RS, št. 62/2008) 
določa, da je turistična taksa pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za 
plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob 
vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej. Turistično takso plačujejo 
državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega 
prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Turisti plačajo 
turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžni tudi v 
primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta odlok in zakon 
ne določata drugače. Krovni zakon je Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 2/04). Mesečna poročila o prenočitvah in plačani turistični taksi smo prejemali 
od Penziona Petelin. 
 
Druge naloge na področju »Turizma« 
Občina Benedikt sodeluje skupaj s potencialnimi investitorji v projektu izgradnje Term 
Benedikt. Naša najpomembnejša naloga je nuditi investitorju vso pomoč, da pride do 
realizacije tega projekta.  
 
Občina zagotavlja sredstva za programe društev, ki delujejo na področju turizma in 
obsegajo:  

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 
turizma,  

– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,  

– akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,  

– akcije na področju urejanja okolja,  

– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in 
širšega pomena,  

– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.  
 
Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju 
turizma v Občini Benedikt v letu 2014. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa je 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT (Uradni list RS, št. 2/2004 in 57/2012), 
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2013) in Odlok o proračunu Občine Benedikt za 
leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2013). Dodeljena so bila sredstva za 
programe v višini 4.600,00 €, kot je razvidno iz spodnje tabele: 
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Tabela 6: Razdelitev sredstev za programe društev na področju turizma v letu 2014 
 

VLAGATELJ/PROGRAM ZNESEK SOF. V € 

GLASBENO-TURISTIČNO DRUŠTVO "KLAPOVÜH" BENEDIKT 1.092,03 

SPODBUJANJE LOKALNEGA PREBIVALSTVA ZA SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH 

POSPEŠEVANJA TURIZMA 
164,53 

IZVAJANJE PROMOCIJSKIH IN INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI LOKALNEGA IN 

ŠIRŠEGA POMENA TER AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE TURISTIČNEGA 

PODMLADKA 
246,84 

AKCIJE NA PODROČJU OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGE 

DEDIŠČINE KRAJA TER AKCIJE NA PODROČJU UREJANJA OKOLJA 
149,59 

ORGANIZIRANJE IN SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI TURISTIČNIH PRIREDITEV 

LOKALNEGA IN ŠIRŠEGA POMENA 
486,19 

ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA IZ OBČINE BENEDIKT 44,88 

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN DEKLET BENEDIKT 987,32 

SPODBUJANJE LOKALNEGA PREBIVALSTVA ZA SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH 

POSPEŠEVANJA TURIZMA 
388,92 

IZVAJANJE PROMOCIJSKIH IN INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI LOKALNEGA IN 

ŠIRŠEGA POMENA TER AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE TURISTIČNEGA 

PODMLADKA 
142,12 

AKCIJE NA PODROČJU OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGE 

DEDIŠČINE KRAJA TER AKCIJE NA PODROČJU UREJANJA OKOLJA 
0,00 

ORGANIZIRANJE IN SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI TURISTIČNIH PRIREDITEV 

LOKALNEGA IN ŠIRŠEGA POMENA 
411,40 

ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA IZ OBČINE BENEDIKT 44,88 

ZGODOVINSKO DRUŠTVO ATLANTIDA RAJ SLAVE 979,84 

SPODBUJANJE LOKALNEGA PREBIVALSTVA ZA SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH 

POSPEŠEVANJA TURIZMA 
112,20 

IZVAJANJE PROMOCIJSKIH IN INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI LOKALNEGA IN 

ŠIRŠEGA POMENA TER AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE TURISTIČNEGA 

PODMLADKA 
261,80 

AKCIJE NA PODROČJU OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGE 

DEDIŠČINE KRAJA TER AKCIJE NA PODROČJU UREJANJA OKOLJA 
224,38 

ORGANIZIRANJE IN SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI TURISTIČNIH PRIREDITEV 

LOKALNEGA IN ŠIRŠEGA POMENA 
336,58 

ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA IZ OBČINE BENEDIKT 44,88 

TURISTIČNO-VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO BENEDIKT 1.540,81 

SPODBUJANJE LOKALNEGA PREBIVALSTVA ZA SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH 

POSPEŠEVANJA TURIZMA 
396,40 

IZVAJANJE PROMOCIJSKIH IN INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI LOKALNEGA IN 

ŠIRŠEGA POMENA TER AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE TURISTIČNEGA 

PODMLADKA 
201,96 

AKCIJE NA PODROČJU OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGE 

DEDIŠČINE KRAJA TER AKCIJE NA PODROČJU UREJANJA OKOLJA 
299,19 

ORGANIZIRANJE IN SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI TURISTIČNIH PRIREDITEV 

LOKALNEGA IN ŠIRŠEGA POMENA 
598,38 

ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA IZ OBČINE BENEDIKT 44,88 

SKUPAJ SOFINANCIRANJE VSEH DRUŠTEV 4.600,00 
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Graf 1: Razdelitev sredstev za programe društev na področju turizma v letu 2014 

 
 
1.3 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
Glede na razvojne tendence na tem področju je pričakovati zniževanje števila kmetij, 
saj gospodarski trendi na tem področju omogočajo le razvoj in ekonomski obstoj velikih 
kmetij. Občina si prizadeva, da je čim več kmetij vključenih v različne programe, to 
pomeni dodatno izobraževanje, stik z novimi znanji, večja izobraženost kar posledično 
pomeni tudi lažje prilagajanje novim razmeram. 
 
Dolgoročni cilj razvoja kmetijstva v občini je oblikovanje močnih kmetij, ki bodo s 
kmetijsko dejavnostjo ter kmetije s turistično - kmetijsko dejavnostjo, ustvarile dovolj 
dohodka za zaposlitev članov gospodinjstva. Te kmetije bodo nosilke razvoja 
kmetijstva v občini in bodo zagotavljale potrebne količine kakovostne hrane in izdelkov 
oziroma storitev dopolnilnih dejavnosti. Kmetijsko proizvodnjo bo potrebno urediti tako, 
da bo kar najmanj vplivala na okolje in jo organizirati tam, kjer je okolje za kmetijstvo 
najbolj primerno.  
 
Na področju zdravstvenega varstva rastlin in živali so zastavljeni letni cilji naslednji: 

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali; 
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini. 

 
Na področju kmetijstva je občina izpeljala vse postopke za izvajanje lokalne razvojne 
strategije (Leader). 
 
Skrb za zapuščene živali 
Občina Benedikt ima z izvajalcem, to je s podjetjem Snaga d.o.o. iz Maribora sklenjeno 
Pogodbo o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali. Pravna podlaga za 
sklenitev pogodbe je Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013) in Pravilnik o 
pogojih za zavetišča za zapuščene živali. V skladu s pogodbo izvajalec za Občino 
Benedikt sprejema prijave o zapuščenih živalih, zagotavlja potrebno veterinarsko 
pomoč zapuščenim živalim, zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih 
živali v zavetišču, skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oz. oddajo živali novim 
skrbnikom, skrbi za ažurno vodenje registra psov, sodeluje s pristojno inšpekcijsko 
službo in organizacijami za zaščito živali in opravlja vse ostale naloge pod pogoji in na 
način, kot to določajo predpisi s področja zapuščenih živali. V letu 2014 na območju 
občine Benedikt nismo beležili nobene zapuščene živali. 
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1.4 STANOVANJSKA GRADNJA 
 
Dolgoročni cilj na področju stanovanjske dejavnosti je, da Občina Benedikt pridobi 
investitorje in jim zagotovi zemljišče za gradnjo neprofitnih stanovanj, katera investitorji 
oddajajo zainteresiranim občanom iz občine in drugim. Tako občina pridobi na večanju 
števila prebivalstva. 
Na stanovanjskem področju smo si zadali nalogo, da gospodarno ravnamo z občinskim 
premoženjem, upravičencem do subvencionirane najemnine zagotovimo plačilo dela 
najemnine, z zagotavljanjem zemljišč pa investitorjem omogočimo gradnjo neprofitnih 
stanovanj za tržišče. 

 
Subvencije najemnin 
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03) 
so upravičenci do subvencionirane najemnine najemniki, ki izpolnjujejo dohodkovne 
cenzuse iz prvega odstavka zakona in ostale premoženjske pogoje. Eden od pogojev 
je tudi, da so občani Občine Benedikt.  
S 1.1.2012 se je začel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je 
pristojnost izdajanja odločb za subvencijo najemnine prenesel na Center za socialno 
delo. Obveznost zagotavljanja finančnih sredstev še vedno ostaja občinam. Občina je v 
letu 2014 plačevala subvencijo najemnine 9 najemnikom stanovanj. Povprečni znesek 
subvencije najemnine je znašal 84,07 EUR mesečno. 
 
 

1.5 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z ENREGIJO 
 
 
 
Občina Benedikt aktivno deluje na področju varčevanja z energijo in rabe obnovljivih 
virov energije. V letu 2014 smo pristopili k pripravi Lokalnega energetskega koncepta 
(LEK-a) občine in izvajanju energetskega upravljanja in svetovanja za potrebe občine 
Benedikt. S tem namenom smo podpisali pogodbo z izvajalcem Energetska agencija 
za Podravje – zavod za trajnostno rabo energije (Energap), Smetanova ulica 31, 2000 
Maribor. Izvajanje aktivnosti energetskega upravljanja pomeni: 

1. Nadzor in spremljanje izvajanja LEK-a v skladu z akcijskim načrtom po ločenih 
dejavnostih: 

a. učinkovita raba energije 
b. uvajanje obnovljivih virov energije  
c. izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo 

2. Priprava polletnega poročila o izvajanju LEK za občinsko upravo  
3. Priprava letnega poročila o izvajanju LEK za Ministrstvo za gospodarstvo  – 

zakonodajna obveznost 
4. Predstavitev Poročila o izvajanju LEK-a občinskemu svetu in po potrebi 

organom občinskega sveta (2x) 
5. Pomoč in informacije za uspešno izvajanje LEK-a preko telefona – 1x tedensko  
6. Vodenje energetskega knjigovodstva za javne stavbe – zakonodajna obveza 
7. Priprava in obdelava podatkov za pridobitev energetskih izkaznic stavb - 

zakonodajna obveza 
8. Izdelava in izdaja energetskih izkaznic za javne objekte 
9. Izvajanje informativno izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije in rabi 

obnovljivih virov energije: 
a. Izvedba izobraževalne delavnice za občinsko upravo – 1x 
b. Izvedba informativne delavnice za občane in podjetja – 1x  



LETNO POROČILO OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2014 

 

 
24 

 

c. Izobraževalna delavnica za osnovno šolo – po dogovoru glede na število 
šol in podružnic – vendar najmanj 1x  

d. Priprava informativnega gradiva za občane za na spletno stran občine 
e. Priprava informativnega gradiva za občane za občinska glasila 
f. Priprava zloženke za občane – najmanj 1 x letno 

10. Redne informacije o novi zakonodaji na področju trajnostne energije 
11. Informacije o razpisih za izvajanje ukrepov na področju trajnostne energije   
12. Priprava dokumentov za pristop h Konvenciji županov 
13. Priprava aktivnosti za izvajanje Konvencije županov 
14. Pomoč pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev   
15. Priprava dokumentov za izvajanje javno–zasebnega partnerstva na področju 

energetskih sanacij 
16. Svetovanje za občane po telefonu 
17. Priprava polletnega in letnega poročila o delu izvajalca 

 
Z izvajalcem smo organizirali redna mesečna energetska svetovanja za občane, ki so 
potekala vsako 3. sredo v mesecu, (17.9., 15.10., in 19.11.2014) med 15.00 in 17.00 
uro, v sejni sobi Občine Benedikt. V okviru svetovanj so bila med 16.00 in 17.00 uro 
organizirana tudi različna predavanja:  

 17. septembra 2014 - Vse o subvencijah, ki jih nudi Eko sklad in kakšen je 
postopek pridobitve; 

 15. oktobra 2014 - Vsa dejstva o energetski izkaznici, kdo in kdaj jo potrebuje in 
kolikšna je cena izdelave; 

 19. novembra 2014 - Predstavitev solarnih kolektorjev za pripravo tople 
sanitarne vode in za ogrevanje in predstavitev uporabe lesne biomase za 
ogrevanje. 
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2. PROMET 
 
Zaradi razgibanosti terena in razpršene poselitve, ki je v večjem delu značilna za 
občino, je prometna infrastruktura še vedno neizgrajena in potrebna velikih vlaganj. 
Občina ima mrežo lokalnih cest in javnih poti, ki jih je dolžna posodabljati in vzdrževati 
v primernem prevoznem stanju. 
 
Dolgoročni razvoj na področju prometa je vsekakor razvoj prometne infrastrukture, kot 
je izgradnja oz. modernizacija lokalnih cest in javnih poti zaradi zagotovitve izboljšanja 
prometne varnosti. 
Na področju prometa smo sledili ciljem zmanjševanja negativnih vplivov na okolje, 
večje varnosti, optimalne dostopnosti in mobilnosti, zagotavljanju ustrezne kakovosti 
prometnih storitev. 
 

Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti: 
Redno vzdrževanje lokalnih cest združuje letno in zimsko vzdrževanje cest. Stanje 
občinskih cest se z leti in ob vse slabših vremenskih razmerah slabša. Vsako leto se po 
končanju zimske službe pristopi k sanacijam v zimi poškodovanih odsekov cest in 
asfaltnem krpanju udarnih jam.  
Ceste glede na razpoložljiva finančna sredstva vzdržujemo tako, da omogočamo varen 
promet na njih, da ohranjamo ali izboljšamo njihove prometne, tehnične, varnostne 
lastnosti, da ceste in okolje zaščitimo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter 
ohranimo urejen videz cest. Vse te lastnosti cest vsako leto vse težje dosegamo zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev, ki se zagotavljajo za te namene. 
 
Slika 11: Krpanje udarnih jam z hladno maso na uničenem vozišču 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ureditev prometne infrastrukture v naselju Benedikt: 
Na področju prometne infrastrukture smo želeli urediti cestno infrastrukturo na območju 
naselja Benedikt, ki povezuje naselji Sveti Trije Kralji in Štajngrova. Splošni cilj 
investicije je zagotoviti prebivalcem občine Benedikt, predvsem v naselju Benedikt, 
varen in pretočen promet, saj se beleži povečan promet v tem in okoliških naseljih. 
Prav tako je oteženo srečevanje vozil, slabo odvodnjavanje cest in ni urejenih 
pločnikov za varno gibanje pešcev.  

Z investicijo bomo pričeli v letu 2015. 
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Slika 12: Dotrajana cesta na območju naselja Benedikt, ki povezuje naselji Sveti Trije 
Kralji in Štajngrova 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanacija plazu v Ihovi: 
V letu 2014 je bila izvedena sanacija plazu nad cesto JP 704782  (Ihova – smer Kralj) v 
dolžini cca 200 m. 
 
Slika 13: Plaz v Ihovi     Slika 14: Sanacija plazu v Ihovi 
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3. OKOLJE 
 
Prostor kot naravna danost postaja zaradi nenačrtnih posegov v preteklosti in 
ekstenzivnega razvoja vse bolj tudi omejitveni faktor nadaljnjemu razvoju, zato je treba 
z njim ravnati skrajno racionalno in preudarno. Varovati je treba dobrine splošnega 
pomena, kot jih določa Zakon o urejanju prostora: območja kmetijskih zemljišč, gozdov, 
vodnih rezervatov, geoloških danosti ter območja naravne in kulturne dediščine. 
Področje urejanja okolja in prostora opredeljujejo predvsem Zakon o prostorskem 
načrtovanju – ZPNačrt, Zakon o graditvi objektov- ZGO-1, Zakon o kmetijskih 
zemljiščih – ZKZ, Zakon o varstvu okolja- ZVO-1, Zakon o ohranjanju narave – ZON, 
Zakon o vodah – ZV-1, Zakon o gozdovih – ZG, Zakon o varstvu kulturne dediščine – 
ZVKD ter njihovi podzakonski predpisi, uredbe, pravilniki. 
V delovno področje okolja in prostora spadajo predvsem: 

 naloge s področja prostorskega načrtovanja in urejanja prostora ter varstva 
okolja, 

 priprava prostorskih aktov, 

 posredovanje informacij občanom in drugim investitorjem o možnih lokacijah za 
graditev in drugih posegov v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem 
prostora, 

 vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov in izdajanje potrdil iz uradnih 
evidenc, 

 izdajanje lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi in predkupnih pravic,  

 izdajanje potrdil na podlagi 139. člena ZUJF, potrdil o parcelacijah, ipd., 

 priprava in izdaja soglasij ter dovoljenj za hrup in uporabo prostora, 

 vodenje naravovarstvenih projektov, 

 strokovne in upravne naloge na področju varstva okolja. 
 
 

3.1 OBČINSKI PROSTORSKI AKTI 
 
Na področju prostorskega načrtovanja in razvoja želimo dolgoročno s sprejemom 
prostorskih dokumentov pripraviti pravno podlago in prostorske pogoje predvsem za 
območja, ki so pomembna z vidika gospodarskega razvoja, razvoja rekreacijskih 
površin in turizma ter razvoja infrastruktur.  

 
 
Občinski prostorski načrt Občine Benedikt 
V letu 2014 smo sprejeli Občinski prostorski načrt Občine Benedikt kot 
najpomembnejši prostorski dokument, ki je zelo pomemben za nadaljnji razvoj občine. 
S sprejetim OPN je Občina Benedikt določila namensko rabo območij in s tem usmerila 
razvoj posameznih dejavnosti.  
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Slika 15: Izsek iz OPN Občine Benedikt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP BE 15 (nova stanovanjska 
soseska) 
V letu 2014s smo sprejeli Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP BE 15 
(nova stanovanjska soseska), s katerim se načrtujejo ureditve povezane z umestitvijo 
in izgradnjo nove stanovanjske soseske na nepozidano zemljišče. Predvidena ureditev 
obsega: 

- izgradnja enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb, 
- ureditve prostih površin (parkirišča, zelene površine), 
- gradnja prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture. 

Velikost območja OPPN je 44 346 m2. 
 
Slika 16: Izsek iz OPPN Občine Benedikt 
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3.2 DRUGE NALOGE S PODROČJA UREJANJA PROSTORA 
 
Na področju prostorskega urejanja in načrtovanja poteka delo intenzivno vsa leta po 
ustanovitvi občine. Skozi pripravo in sprejem prostorskih dokumentov se trudimo slediti 
dolgoročnim ciljem na tem področju.  

Na področju okolja in prostora se srečujemo z različnimi vlogami naših občanov in 
ostalih subjektov, ki so vezane na prostor. Tako smo v letu 2014 izdelali 189 različnih 
individualnih aktov, kot so lokacijske informacije, soglasja, potrdila… 
 
 
Komunalni prispevek 
Na podlagi določil 79. in 80. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007 in 57/2012), 6. člena Odloka o komunalnem prispevku (Uradni list RS, št. 
93/99) in Sklepa o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov 
opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih 
objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča (Uradni 
list RS, št. 93/99) smo v letu 2014 izdali 12 odločb o odmeri komunalnega prispevka. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 2: Število izdanih odločb o komunalnem prispevku – primerjava po letih 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012 in 2013 

 
 
Komunalna taksa 
Komunalna taksa se zaračunava na podlagi Odloka o komunalnih taksah v Občini 
Benedikt (Uradni list RS, št. 109/2007, za uporabo javnih površin in oglaševanje na 
javnih mestih.  
 
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je za posamezne taksne predmete 
določena v tarifi, vrednost točke za posamezno proračunsko leto pa določa občinski 
svet. 
V letu 2014 smo izdali 12 odločb o odmeri komunalne takse. 
 
 
Potrdilo o namenski rabi  
Izdaja se za izvajanje vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter 
urejanje zemljiškoknjižnih zadev.  
Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in je takse 
prosto.  
Potrdilo o namenski rabi glede na 105. člen ZPNačrt vsebuje:  

 podatke o osnovni in podrobni namenski rabi prostora, ki izhajajo iz prostorskih 
planskih in izvedbenih aktov,  
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 podatke o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja 
urejanja prostora,  

 podatke o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih,  

 podatki v zvezi s pripravo sprememb obstoječih prostorskih aktov in podatki v 
zvezi s pripravo novih,  

 k potrdilu se priloži tudi kopija grafičnega dela občinskega prostorskega načrta.  
V letu 2014 smo izdali 105 potrdil o namenski rabi prostora. 
 
 
Potrdilo o predkupni pravici 
Zakonita predkupna pravica občine sodi med prostorske ukrepe oz. instrumente, s 
katerimi občina zagotavlja izvajanje prostorske politike in izvrševanje sprejetih 
prostorskih aktov v javno korist.  
Potrdilo o predkupni pravici mora pridobiti lastnik nepremičnine, ki namerava prodati 
nepremičnino, ki leži na območju predkupne pravice.  
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico:  

 na poselitvenih območjih na nepremičninah, ki se urejajo z občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom,  

 na poselitvenih območjih na nepremičninah, na katerih je v občinskem 
prostorskem aktu predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta in  

 izven poselitvenih območij na nepremičninah, na katerih so zgrajena ali 
predvidena infrastrukturna omrežja in objekti občinskega pomena.  

Na podlagi 32. točke 28. člena ZUT je izdaja potrdila takse prosta.  
V letu 2014 smo izdali 5 potrdil o (ne)uveljavljanju predkupne pravice. 
 
 
Lokacijska informacija 
Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence, je zgolj informacija , ki 
pove, kakšna je namenska raba zemljišča, kateri prostorski planski in prostorski 
izvedbeni akti veljajo na območju določene zemljiške parcele oz. parcel, ter kakšni so 
pogoji za gradnjo in druge posege v prostor.  
Lokacijska informacija se izdaja za :  

 namen gradnje objektov oz. izvajanje del na zemljiščih ali objektih,  

 namen določitve gradbene parcele. 
Vlogi za izdajo lokacijske informacije je potrebno plačati tudi upravno takso - Zakon o 
upravnih taksah (ZUT-UPB3) (Uradni list RS, št. 42/2007). 
V letu 2014 smo izdali 17 lokacijski informacij. 
 
 
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom 
Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih občinska uprava na podlagi vloge prireditelja oz. 
organizatorja prireditve ali shoda izdaja dovoljenje za organizacijo na lokaciji katerih 
lastnik ali upravljavec je Občina Benedikt. 
Občinska uprava je v skladu z Zakonom o varstvu okolja pristojna tudi za izdajo 
dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za javne 
prireditve, ki potekajo na območju občine Benedikt. 
V letu 2014 smo izdali 5 dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. 
 
 
Priglasitev udeležbe v postopku izdaje gradbenega dovoljenja 
62. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB, 14/05 – 
popr., 126/07- ZGO-1B, 108/09 – ZGO-1C in 57/12) je omogočil vstop občine kot 
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stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja posameznega investitorja. Zato mora 
upravna enota, ob prejemu vloge za izdajo gradbenega dovoljenja obvestiti občino, ki 
upravno enoto nato pisno obvesti ali bo priglasila svoje udeležbe kot stranka v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja posameznega investitorja. 
V letu 2014 smo izdali 31 (ne)priglasitev udeležbe v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja. 
 
 
Komunalni odpadki 
Občina Benedikt ima s koncesionarjem Saubermacher Slovenija d.o.o. sklenjeno 10 
letno koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe za zbiranje in 
prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpad z območja občine Benedikt. 
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Benedikt se je v letu 
2014 izvajalo na podlagi naslednjega standarda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokopališka in pogrebna dejavnost 
Občina Benedikt je dne 4.4.2014 v Uradnem listu RS, št. 24/2014, pod številko objave 
Ob-2085/14, objavila Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske 
javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini 
Benedikt. Rok za predložitev vlog je potekel 5.5.2014 ob 11. uri. Odpiranje vlog je 
potekalo 7.5.2014 ob 13. uri v prostorih Občine Benedikt. Na javni razpis je do 
predpisanega roka prispela ena vloga. Na podlagi pregleda in vrednotenja vlog je kot 
ekonomsko najugodnejša bila ocenjena vloga, ki je dosegla najvišje skupno število 
točk. Glede na to, da je na razpis prispela ena vloga, je bila ekonomsko najugodnejša 
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vloga koncesionarja: ALMAJA, d. o. o., Jurovska cesta 23, 2230 Lenart. Na osnovi 
izvedenega postopka javnega razpisa, je koncedent (Občina Benedikt) z odločbo o 
izbiri št. 35409-1/2014-23 z dne 2.6.2014 izbral koncesionarja za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča 
v občini Benedikt ter dne 9.7.2014 sklenil KONCESIJSKO POGODBO za opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja 
pokopališča v občini Benedikt za obdobje 10 let. 
 
 
Kanalizacija in čistilna naprava 
S čistilno napravo Benedikt z zmogljivostjo 1300 PE zagotavljamo čiščenje in odvajanja 
fekalnih voda iz kanalizacije v naselju Benedikt in delu naselja Štajngrova. Dolžina 
zgrajene kanalizacije znaša 2892,50 m ter tlačnega voda 397,95 m.  
 
 

3.3 VARNOST BIVANJA 
 
Zaščita in reševanje 
Najpomembnejši dolgoročni cilj, ki mu na tem segmentu sledimo ves čas, je dvigati 
nivo usposobljenosti in opremljenosti gasilcev in enote civilne zaščite ter povečati 
varnost občanov in njihovega premoženja pred požarom in drugimi naravnimi 
nesrečami, katerim smo lahko bili priča v lanskem letu (poplave). 
 
V preteklem letu smo na teh dveh področjih sledili v preteklosti zastavljenim ciljem, to 
je nadaljevati z usposabljanjem ter opremljanjem gasilskih enot ter enote civilne zaščite 
z materialno - tehničnimi sredstvi. 

 
Občina Benedikt ima zaključene postopke izdelave in sprejema načrtov zaščite in 
reševanja in sicer;  

 Načrta zaščite in reševanja za primer potresa,  

 Načrta zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče,  

 Delni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova. 
 
Glede na to, da so bila sredstva na segmentih civilne zaščite in požarnega varstva 
namenjena predvsem nadaljevanju usposabljanja in opremljanja enote civilne zaščite s 
potrebnimi sredstvi in opremo ter potrebna skrb posvečena delovanju javne gasilske 
službe, ugotavljamo, da so bili cilji delno doseženi, saj smo na tem področju 
zagotavljali sredstva za tekoče stroške zaščite in reševanja. 
 
 

3.4 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
 
Osnovni cilj, ki zavezuje občino pri ravnanju s stvarnim premoženjem je racionalno 
gospodarjenje z nepremičninami. Skupaj s predlogom proračuna za leto 2014 je 
občinski svet sprejel Letni program prodaje občinskega stvarnega premoženja Občine 
Benedikt, ki je potreben zaradi zagotovitve prejemkov in izdatkov proračuna. 
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4. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
 
4.1 PREDŠOLSKA VZGOJA 
 
Plačila programov Vrtca Benedikt in programov drugih vrtcev v letu 2014, število 
otrok vključenih v vrtce 
Pravica staršev do znižanega plačila vrtca izhaja iz Zakona o vrtcih, kjer je določeno, 
da se iz proračuna lokalne skupnosti pokriva razlika med ceno programa in plačilom 
staršev, ki pa lahko na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
predstavlja največ 77% cene programa. Plačilo staršev pa je določeno na podlagi 
lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na 
družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v RS in 
upoštevaje premoženje družine. 
V letu 2014 je odločbe na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
izdajal Center za socialno delo Lenart. Na dan 31.12.2014 je Vrtec Benedikt obiskovalo 
110 otrok. 
V letu 2014 smo zagotavljali sredstva za plačilo programov vrtca Benedikt ter vrtec 
drugih občin, katere obiskujejo otroci s stalnim prebivališče v Občini Benedikt.  
 
Prav tako smo vrtcu zagotovili sredstva za vzdrževalna dela in opremo. 
 
 
Slika 17: Obstoječi vrtec Benedikt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Benedikt 
V skladu z zakonom je nujna zagotovitev ustreznih prostorskih zmogljivosti v vrtcu. 
Glede na povečano vključenost otrok v predšolsko vzgojo in tudi število predšolskih  
 
V letu 2012 smo na podlagi predhodno izdelane prostorske preverbe sprejeli 
Investicijski program za novogradnjo nizkoenergetskega vrtca Benedikt. 1. julija 2013 
smo na podlagi izvedenega javnega razpisa, v skladu z Zakonom o javnem naročanju, 
podpisali gradbeno pogodbo z izvajalcem VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 
Ljubljana, za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca Benedikt.  
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Cilji investicije so:  
- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo otrok v občini Benedikt z 

izgradnjo nizko energetskega vrtca za 7 oddelkov s pripadajočimi površinami 
ter ustreznimi igralnimi površinami na prostem,  

- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj vseh otrok v občini 
Benedikt,  

- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih 
delavcev,  

- zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec,  
- zagotoviti kvaliteten vzgojni proces,  
- zgraditi energetsko varčno stavbo,  
- doseči minimalno porabo toplotne energije za ogrevanje stavbe,  
- povečati število novih delovnih mest za 4.  

 
 
Slika 18: Gradnja novega nizkoenergetskega vrtca Benedikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 IZOBRAŽEVANJE 

 
Osnovnošolsko izobraževanje 
Občina zagotavlja potreben obseg sredstev tudi za materialne stroške in redno 
vzdrževanje osnovne šole.  
 
Finančne nagrade dijakom in študentom 
Na podlagi Javnega razpisa za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v 
občini Benedikt v letu 2014, objavljenega na spletni strani Občine Benedikt z dne 24. 7. 
2014 smo podelili nagrade 2 študentoma oz. dijakoma, ki sta izpolnjevala pogoje za 
prijavo na razpis, medtem ko 2 študenta oz. dijaka, ki sta se prav tako prijavila na 
razpis, pogojev nista izpolnjevala. 
Na javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom občine Benedikt so 
se lahko prijavili dijaki, ki so izpolnjevali naslednje pogoje: 

- stalno prebivališče v občini Benedikt, 
- vsi letniki srednje šole opravljeni v rednem roku, 
- pridobljen naziv zlati maturant na poklicni ali splošni maturi v letu 2014. 
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Na javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom občine Benedikt so 
se lahko prijavili študenti dodiplomskih študijskih programov (višješolski, visokošolski, 
univerzitetni), ki so izpolnjevali naslednje pogoje: 

- stalno prebivališče v občini Benedikt, 
- vsi letniki študija opravljeni v rednem roku, 
- dosežena povprečna ocena celotnega študija 8,5 in več, 
- diplomska naloga z obravnavo problematike v lokalnem okolju, 
- opravljen zagovor diplomske naloge v obdobju od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. 

 
Na javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom občine Benedikt so 
se lahko prijavili tudi študenti podiplomskih programov, ki so izpolnjevali naslednje 
pogoje: 

- stalno prebivališče v občini Benedikt, 
- magistrska naloga ali doktorska disertacija z obravnavo problematike v 

lokalnem okolju, 
- opravljen zagovor magistrske naloge oziroma doktorske disertacije v obdobju 

od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. 
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5. KAKOVOST ŽIVLJENJA 
 
5.1 KULTURA IN PRIREDITVE 
 
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Benedikt v letu 2014 
Občina Benedikt je na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih 
programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v 
Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2013) in Odloka o proračunu 
Občine Benedikt za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2013) dne 07. 
03. 2014 na spletni strani in oglasni deski Občine Benedikt objavila Javni razpis za 
sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in tehnične kulture v Občini Benedikt v letu 2014. 
 
Iz sredstev proračuna Občine Benedikt za leto 2014 so se sofinancirali programi in 
projekti po Pravilniku o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/2013), in sicer: 

– vokalno glasbene dejavnosti, 
– instrumentalno glasbene dejavnosti, 
– dejavnosti gledaliških skupin, 
– dejavnosti plesnih skupin, 
– folklorne dejavnosti, 
– dejavnosti ohranjanja kulturne dediščine, 
– galerijske dejavnosti, 
– dejavnosti likovnih, ročnodelskih, fotografskih, filmskih, multimedijskih skupin, 
– literarne, recitacijske dejavnosti. 

 
Okvirna višina sredstev je bila določena v proračunu Občine Benedikt za leto 2014 v 
višini 7.600,00EUR, in sicer na proračunski postavki 40290 – Kultura, konto 41200071 
– Kultura – sofinanciranje programov kulture – razpis. 
 
Dodeljena so bila sredstva za programe, kot je razvidno iz spodnje tabele: 
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Tabela 7: Razdelitev sredstev za programe društev na področju kulture v letu 2014 
 

VLAGATELJ/PROGRAM ZNESEK SOF. V € 

KULTURNO DRUŠTVO VRELEC BENEDIKT 1.161,96 

REDNA DEJAVNOST (PROGRAMSKI IN MATERIALNI STROŠKI, HONORAR 

STROKOVNIH DELAVCEV, STROŠKI PROSTOROV IN ČAS DELOVANJA DRUŠTVA) 
419,72 

SODELOVANJE NA REVIJAH, PRIREDITVAH, PROSLAVAH TER JUBILEJ DRUŠTVA 742,24 

KULTURNO-GLASBENO DRUŠTVO BENEDICTUS 1.008,48 

REDNA DEJAVNOST (PROGRAMSKI IN MATERIALNI STROŠKI, HONORAR 

STROKOVNIH DELAVCEV, STROŠKI PROSTOROV IN ČAS DELOVANJA DRUŠTVA) 
282,38 

SODELOVANJE NA REVIJAH, PRIREDITVAH, PROSLAVAH TER JUBILEJ DRUŠTVA 726,10 

KULTURNO DRUŠTVO BENEDIKT 2.541,40 

REDNA DEJAVNOST (PROGRAMSKI IN MATERIALNI STROŠKI, HONORAR 

STROKOVNIH DELAVCEV, STROŠKI PROSTOROV IN ČAS DELOVANJA DRUŠTVA) 
524,42 

SODELOVANJE NA REVIJAH, PRIREDITVAH, PROSLAVAH TER JUBILEJ DRUŠTVA 2.016,98 

GLASBENO-TURISTIČNO DRUŠTVO "KLAPOVÜH" BENEDIKT 1.161,79 

REDNA DEJAVNOST (PROGRAMSKI IN MATERIALNI STROŠKI, HONORAR 

STROKOVNIH DELAVCEV, STROŠKI PROSTOROV IN ČAS DELOVANJA DRUŠTVA) 
419,54 

SODELOVANJE NA REVIJAH, PRIREDITVAH, PROSLAVAH TER JUBILEJ DRUŠTVA 742,25 

GLASBENO UMETNIŠKO DRUŠTVO MUSICA LEVARES 1.695,65 

REDNA DEJAVNOST (PROGRAMSKI IN MATERIALNI STROŠKI, HONORAR 

STROKOVNIH DELAVCEV, STROŠKI PROSTOROV IN ČAS DELOVANJA DRUŠTVA) 
687,17 

SODELOVANJE NA REVIJAH, PRIREDITVAH, PROSLAVAH TER JUBILEJ DRUŠTVA 1.008,48 

SKUPAJ SOFINANCIRANJE VSEH DRUŠTEV 7.569,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 3: Razdelitev sredstev za programe društev na področju kulture v letu 2014 
 
 

5.2 ŠPORT 
 
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa za leto 2014 
Občina Benedikt je na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 
5. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt (Uradni list RS, 
št. 123/2003 in 120/2008) dne 7.1.2014 na spletni strani in na oglasni deski objavila 
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa za leto 2014.  
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V skladu s sprejetim Letnim programom športa v Občini Benedikt za leto 2014 je 
predmet razpisa za leto 2014 sofinanciranje naslednjih športnih programov: 
1. športna vzgoja otrok: 

1.1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok, 
1.2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, 
1.3. športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

2. športna vzgoja mladine: 
2.1. športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 

3. športna rekreacija, 
4. kakovostni šport, 
5. vrhunski šport, 
6. razvojne naloge v športu  

6.1. zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje kadrov v športu, 
7. športne prireditve, 
8. delovanje športnih društev. 
 
Dodeljena so bila sredstva za programe, kot je razvidno iz spodnje tabele: 
 
Tabela 8: Razdelitev sredstev za programe društev na področju športa v letu 2014 

 

PREDMET RAZPISA KMNB OŠB BKP KMNP OKB SKUPAJ 
LPŠ 

(€) 

1.1 interesna ŠV predšolskih otrok   260,00       260,00 260,00 

1.2 interesna ŠV šoloobveznih otrok   915,00       915,00 915,00 

1.3 ŠV otrok, usmerjenih v kak. in 
vrh. šport 

7.888,96       7.967,22 15.856,18 16.160,00 

2.1 ŠV mladine, usmerjene v kak. in 
vrh. šport 

2.653,23       2.046,77 4.700,00 4.700,00 

3. športna rekreacija     350,00     350,00 350,00 

4. kakovostni šport 2.129,02     915,98 3.045,00 6.090,00 6.090,00 

5. vrhunski šport           *0,00 175,00 

6. razvojne naloge v športu 
(naknadna vloga) 

          0,00 480,00 

7. športne prireditve 661,12 63,98 38,39   281,51 1.045,00 870,00 

8. delovanje športnih društev 1.000,00   500,00 500,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 

SKUPAJ 14.332,33 1.238,98 888,39 1.415,98 14.340,50 32.216,18 33.000,00 

 

 
 
Graf 4: Razdelitev sredstev za programe društev na področju športa v letu 2014 
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5.3 SOCIALA 
 
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih in socialnih 
programov in projektov v občini Benedikt za leto 2014 
Občina Benedikt je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07-UPB, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl. US in 40/12-ZUJF), 3. 
člena Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v 
občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2013), Odloka o proračunu 
Občine Benedikt za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2013) dne 9. 1. 
2014 na spletni strani in na oglasni deski objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Benedikt za 
leto 2014.  
Iz proračunskih sredstev Občine Benedikt za leto 2014 so se bodo sofinancirali 
programi in projekti po Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov 
in projektov v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2013), in sicer: 

1. Zbiranje in delitev pomoči socialno ogroženim posameznikom, družinam in 
članom društva;  

2. Obiski in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v duševnem 
razvoju in ostarelih v občini Benedikt;  

3. Humanitarne prireditve;  
4. Strokovna srečanja in izobraževalna predavanja; 
5. Ekskurzije, izleti, rekreativne prireditve, večdnevni tabori in letovanja;  
6. Organiziranje rednih medgeneracijskih srečanj skupin za samopomoč za 

starejše občane;  
7. Vzdrževanje javno dostopnih defibrilatorjev na območju občine Benedikt; 
8. Založniške dejavnosti in promocijske aktivnosti.  

 
Okvirna višina sredstev je bila določena v proračunu Občine Benedikt za leto 2014 na 
proračunski postavki 40316 Humanitarno socialni programi – konto 41200072 
Sofinanciranje humanitarno socialnih programov-razpis in je znašala 3.200,00 EUR. 

 
Dodeljena so bila sredstva za programe, kot je razvidno iz spodnje tabele: 
 
Tabela 9: Razdelitev sredstev za programe društev na področju humanitarno socialnih 

programov v letu 2014 
 

VLAGATELJ/PROGRAM/PREDMET RAZPISA ZNESEK 
SOF. V € 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV BENEDIKT 1.231,28 

DELOVANJE (1) 73,65 

Kolesarjenje po Slovenskih goricah (2.5) 73,65 

Streljanje z zračno puško (2.5) 98,20 

Kolesarjenje v okviru občinskega praznika (2.5) 98,20 

Romarski izlet (2.5) 66,28 

Izlet s piknikom (2.5) 85,92 

Srečanje DU na Poleni (2.3) 54,01 

Srečanje upokojencev Slovenije (2.3) 54,01 

Martinovanje in družabno srečanje ob koncu leta (2.4) 110,47 

Tradicionalni božično novoletni koncert (2.3) 135,02 

Obiski 90-letnikov (2.2) 48,00 

Obiski članov - 80 let in več ter bolnih (2.2) 98,20 
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Obiski članov v domovih za ostarele (2.2) 58,92 

Šahovska liga in meddruštvena tekmovanja v ZDU Slov. gorice (2.5) 66,28 

Projekt Starejši za starejše (2.2) 110,47 

DRUŠTVO DIABETIKOV LENART 166,91 

DELOVANJE (1) 12,27 

Predavanja (2.4) 27,00 

Letovanje v Lendavi (2.5) 46,64 

Pohodi, kopanje (2.5) 27,00 

Srečanje diabetikov Slovenije (2.5) 27,00 

Izlet s koroškimi splavarji (2.5) 27,00 

VDC POLŽ  39,28 

Izlet uporabnikov VDC POLŽ Maribor, enota Lenart 39,28 

DRUŠTVO REJNIC LENART 176,75 

DELOVANJE (1) 7,36 

Rejniški piknik (2.5) 71,19 

Letovanje oz. počitnikovanje otrok v rejništvu (2.5) 58,92 

Izobraževanje rejnikov (2.4) 39,28 

SOŽITJE LENART 85,91 

DELOVANJE (1) 12,27 

Posebne socialne aktivnosti v lokalnih društvih (2.4) 27,00 

Rehabilitacijski programi (2.5) 46,64 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE 98,19 

DELOVANJE (1) 12,27 

Ohranjanje zdravja-Paracenter (2.5) 33,14 

Strokovna srečanja (2.5) 52,78 

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENSKIH GORIC 152,21 

DELOVANJE (1) 73,65 

18. srečanje DU na Poleni (2.3) 78,56 

KLUB KRVODAJALCEV BENEDIKT 781,90 

DELOVANJE (1) 73,65 

Obiski in obdaritev težjih bolnikov, starejših - bivših krvodajalcev (2.2) 84,70 

''Humanost in kultura Benedikt 2014'' (2.3) 135,02 

Strokovno predavanje TPO z uporabo defibrilatorja (2.4) 90,83 

Strokovno srečanje-predavanje Krvodajalstvo in zdrav življenjski slog (2.4) 98,20 

Vzdrževanje in servis defibrilatorja (2.7) 208,67 

Založniška dejavnost in promocija krvodajalstva (2.8) 90,83 

DRUŠTVO MUSICA LEVARES 230,76 

DELOVANJE (1) 0,00 

Strokovna srečanja v vrtcu (2.6) 98,20 

Delavnice Otrok in starš (2.6) 66,28 

Brošura Optimizem v starosti (2.8) 66,28 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART 193,93 

DELOVANJE (1) 12,27 

Skrb za neodvisno življenje težkih invalidov 54,01 
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Pomoč invalidom za ohranjanje zdravja 46,64 

Ohranjanje psihofizičnih sposobnosti invalidov 27,00 

Integriranje invalidov v kulturno in družbeno življenje 54,01 

Prva osebna pomoč, informiranje in izobraževanje (ni podatkov) 0,00 

SKUPAJ: 3.157,12 

 
 

 
 
Graf 5: Razdelitev sredstev za programe društev na področju humanitarno socialnih 

programov 

 
 
Enkratna denarna pomoč za novorojence 
Občina Benedikt dodeljuje enkratne denarne pomoči za novorojence na podlagi 
Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Benedikt (Uradni list RS, 
št. 17/06). Za leto 2014 je Občina Benedikt namenila denarne pomoči v naslednjih neto 
zneskih: 
- za 1. otroka v družini     135,00 € 
- za 2. otroka v družini     150,00 € 
- za 3. otroka v družini     175,00 € 
- za 4. otroka v družini     215,00 € 
- za 5. otroka v družini     265,00 € 
- za 6. in vsakega naslednjega otroka v družini  305,00 € 
 
Spodnja tabela prikazuje število rojstev v letih 2011–2014, višine enkratnih denarnih 
pomoči za novorojence v posameznem letu ter skupne zneske izplačil enkratnih 
denarnih pomoči v primerjavi z veljavnim proračunom posameznega leta. Podatki za 
leto 2014 zajemajo obdobje 1. 1.–30. 9. 2014. 
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Tabela 10: Število rojstev in višina enkratnih denarnih pomoči za novorojence v letih 
2011–2014 in predlog EDPN 2015 

 

Otrok v družini 
EDPN 2011 

(v €) 
EDPN 2012 

(v €) 
EDPN 2013 

(v €) 
EDPN 2014* 

(v €) 
Predlog 

2015 (v €) 

prvi 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 

drugi 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

tretji 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 

četrti 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 

peti 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 

šesti ali več 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 

Skupaj rojstev 30 23 28 17   

Proračun pos. leta 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Skupaj izplačila* 3.970,00 3.400,00 3.580,00 2.745,00   

 
 
Institucionalno varstvo 
Na podlagi odločb Centra za socialno delo je Občina Benedikt v skladu z določili 
Zakona o socialnem varstvu v določenih primerih za svoje občane dolžna doplačevati 
institucionalno varstvo. Gre predvsem za samske osebe, brez svojcev ali pa osebe z 
motnjami v razvoju. Vse bolj pa se pojavlja tudi potreba po doplačilih pri starejših z 
nizkimi pokojninami, svojci pa so nezmožni doplačevati dom. Tako je v letu 2014 
Občina Benedikt doplačevala institucionalno varstvo za oskrbovance v naslednjih 
zavodih: 
 

Zavod    Št. oskrbovalcev  Mesečni znesek plačila v EUR 

DSO Lenart    4    1.906,65 

Dom Lukavci   1       565,23 

ZUDV Dornava   1       628,14 

SVZ Hrastovec   4    1.906,65 

 
 
Zdravstvo 
 
V skladu z zakonodajo smo zagotavljali sredstva za stroške mrliško ogledne službe, 
kakor tudi sredstva za zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov. Na podlagi 
15. člena 21. točke Zakona o obveznem zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna 
plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje osebam brez dohodka. Po uveljavitvi 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s 1.1.2012, je v povprečju bilo v letu 
2014 takih upravičencev 52 (v letu 2012: 36, v letu 2013: 46), prispevek za njihovo 
zavarovanje pa znaša 30,52 EUR (v letu 2012: 30,21 EUR, v letu 30,32 EUR) na 
upravičenca mesečno. 

*podatek do 30. 9. 2014 
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Graf 6: Število oseb, ki jim občina plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje 

 
 

Podpora posebnim skupinam 
 
 
V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini 
Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2013), so se v letu 2014 sofinancirali 
programi, ki niso predmet drugih razpisov in sicer: 

1. organiziranje oz. sodelovanje na prireditvah v občini Benedikt;  
2. organiziranje strokovnih srečanj in izobraževalnih predavanj;  
3. organiziranje strokovnih ekskurzij; 
4. programi založniške dejavnosti in promocijskih aktivnosti.  

 
Okvirna višina sredstev je bila določena v proračunu Občine Benedikt za leto 2014 na 
proračunski postavki 40311 – konto 41200073 Dotacije raznim društvom-razpis in je 
znašala 4.400,00 EUR. 
 
Dodeljena so bila sredstva za programe, kot je razvidno iz spodnje tabele: 
 
Tabela 11: Razdelitev sredstev za programe in projekte raznih društev v letu 2014 

 

VLAGATELJ/PROGRAM ZNESEK SOF. V € 

ŠPORTNO DRUŠTVO RIKITEAM 408,83 

1. DELOVANJE 24,29 

2.2 . 2. Benediški tek 384,54 

SHOTOKAN  KARATE-DO KLUB G. RADGONA 586,10 € 

1. DELOVANJE 56,57 € 

2.1 ORG. PRIR (Hura prosti čas-Benedikt) 250,00 € 

2.3 Športni tabor Pohorje 129,53 € 

2.1 Prikaz karateja 150,00 € 

DRUŠTVO DROMIOS 1.003,87 € 

1. DELOVANJE 242,87 € 

2.1 PRIREDITEV (Off-road dirka z avtomobili na dalj. vodenje) 380,50 € 
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2.1 PRIREDITEV (Off-road dirka z elektro modeli na dalj. vodenje) 380,50 € 

KGZS, KGZ MB 129,53 € 

2.2. Regijsko tekmovanje oračev Podravja 2014 129,53 € 

DRUŠTVO STROJNI KROŽEK KLAS 359,06 € 

1. DELOVANJE 40,48 € 

2.2 STROK. IZOBR. (Strok. izobraževanje članov) 89,05 € 

2.3 STROK. EKSKURZIJA (Tovarna Class) 129,53 € 

2.1 SOD. NA PRIR (Tekmovanje oračev) 100,00 € 

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE SLOVENSKE GORICE 572,40 € 

1. DELOVANJE 24,29 

Sodelovanje na kmečkih igrah 129,53 

2.2 Bilateralno sodelovanje z Landjugend 140,00 

2.3 Izlet na sejem v Novi Sad 60,00 

2.2 Jesenski seminar ZSPM 89,05 

2.3 Strokovna ekskurzija na Primorsko 129,53 

HORTIKULUTRNO DRUŠTVO MARIBOR 274,29 € 

1. DELOVANJE 24,29 € 

2.1 TRAD. PRIR. (52. tekmovanje Zlata vrtnica 2013) 250,00 € 

OZVVZS 485,74 € 

1. DELOVANJE 40,48 € 

2.1 Pohod po poteh generala Maistra 445,26 € 

SKUPAJ 3.819,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 7: Razdelitev sredstev za programe in projekte raznih društev v letu 2014 
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6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 
POSLOVANJA OBČINE GLEDE NA PREDPISANE 
STANDARDE IN MERILA, KOT SO JIH DOLOČILA 
PRISTOJNA MINISTRSTVA ALI DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
OZIROMA ŽUPAN IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE 
UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA OBČINE 

 
Mnenja o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v preteklem letu bodo seveda 
različna in odvisna od vsakega posameznika. Menimo, da smo v okviru realnih 
možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Pri tem smo 
upoštevali zakonska določila, ki predpisujejo izvedbo javnih naročil: izbor najugodnejših 
in najustreznejših zunanjih izvajalcev ter doseganje ciljev, predvsem na področju 
investicij, odražata stopnjo gospodarnosti, ki jo v primerjavi med planiranimi 
proračunskimi sredstvi in realizacijo lahko ocenimo za uspešno. Učinkovitost 
poslovanja pa se izkazuje predvsem skozi zadovoljstvo strank in izvrševanjem 
zakonsko določenih opravil in nalog in je težje merljiva, dostikrat odvisna od 
subjektivnih ocen. Zavedamo pa se, da se z izboljšanjem oz. izpolnitvijo postopkov in 
tudi organiziranosti lahko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti še poveča.  

Dejstvo je, da se zahteve glede delovanja občinskih uprav v današnjem tako hitro 
spreminjajočem se okolju vedno bolj zaostrujejo, pričakovanja današnjih subjektov pa 
višajo, kar se odraža med drugim tudi v zahtevah po manjšem obsegu sredstev za 
delovanje lokalne skupnosti ob ohranjanju obsega storitev, ki jih zagotavlja. 
 
V prihodnje si bomo, tako kot smo si do sedaj, še naprej prizadevali za pridobitev 
dodatnih virov financiranja javnih potreb v občini, za učinkovito in seveda gospodarno 
ravnanje z javnimi sredstvi, za obogatitev vsebin in prispevek k dodani vrednosti in 
kvaliteti bivanja v našem okolju, kajti le na tak način bomo lahko uresničili vse naloge, 
ki izhajajo iz naše pristojnosti oziroma nam jih skozi regulativo nalaga država. 
 
 
 
 
 
Številka: 41009-001/2014-2 
Benedikt, 26. februar 2015 
 
 
 
 Pripravila ŽUPAN 
Andreja LORBER, dipl. ekon. Milan GUMZAR 
 




