
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E D LO G  P R O R AČ U N A  
O B Č I N E  A PAČ E  
Z A  L E TO  2 0 1 8  

(OBRAZLOŽITEV) 
 



 

 

1 UVOD 

 

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki 
občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh 
programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v 
katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet 
občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine. 

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIU12, 14/13-
popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF), 

- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), 

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

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 
138/06 in 108/08) in 

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni 
list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer: 

- 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 in 108/13). 

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

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM), 

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo 
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo;v nadaljevanju: ZJU-
UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: 
ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem 
občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10;v nadaljevanju: ZSPDSLS). 
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I. SPLOŠNI DEL  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1 0 8 . 3 2 8  €  

I. PRIHODKI 3.031.212 €  

V predlogu proračuna Občine Apače (v nadaljevanju proračun) za leto 2018 se v bilanci prihodkov 
in odhodkov načrtuje obseg prihodkov v višini 3.031.211,68 evrov. 

 

Deleži posameznih skupin prihodkov so naslednji: 

- 80,91% planiranih prihodkov odpade na davčne prihodke, 

- 10,53% prihodkov odpade na nedavčne prihodke, 

- 2,83% je kapitalskih prihodkov in 

- 0,02% je prejetih donacij in 

- 5,71% je transfernih prihodkov. 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.452.460 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.277.401 € 

Obrazložitev konta 

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino - občinski vir, ki jo planiramo na podlagi 
podatkov Ministrstva za finance. Dohodnina je v skladu s 6. členom aktualnega Zakona o 
financiranju občin vir fi8anciranja občin; in sicer v višini 52% dohodnine vplačane v 
predpreteklem letu, povečane za inflacijo. 

Po predhodnih izračunih primerne poravnave občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 
2018 je upoštevana povprečnina v višini 551,00 EUR. Primerna poraba za našo občino je 
izračunana v višini 2.277.401,00 EUR. 

Planirana dohodnina za leto 2018 po predhodnih izračunih znaša 2.277.401,00 EUR, razliko 
sredstev do primerne porabe dobi občina v obliki finančne izravnave, ki je prikazana v skupini 
kontov 74. 

Delež dohodnine v prihodkih Občine Apače predstavlja 75,1%. 
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5,71%
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703 DAVKI NA PREMOŽENJE 105.545 € 

Obrazložitev konta 

V to skupino davkov sodijo: Davki na nepremičnine, Davki na premičnine, Davki na dediščine in 
darila in Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Davčne prihodke smo planirali 
v višini 105.544,89 EUR. Davki na premoženje predstavljajo v strukturi prihodkov 3,5%. Le ti so:  

7030 Davki na nepremičnine- vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč, ki jih bomo v letu 2018 zbrali od fizičnih in pravnih oseb. Zbrana sredstva so 
namenska za opremljanje stavbnih zemljišč. Je najpomembnejši vir lastnih prihodkov občin, ki ga 
občina v skladu s predpisi lahko predpisuje samostojno. 

7032 Davek na dediščine in darila - obveznost plačevanja davka predpisuje veljaven Zakon o 
davku na dediščine in darila. Zavezanec za plačilo davka je fizična ali pravna oseba zasebnega 
prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja ali prejme premoženje na 
podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer smrti. 
Osnova za davek je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka 
davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od 
katerega se plačuje ta davek.  

7033 Davek na promet nepremičnin - obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS 
predpisuje Zakon o davku na promet nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu 
občine, kjer nepremičnina leži. 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 69.514 € 

Obrazložitev konta 

V to skupino davkov sodijo: Davek na dobitke od iger na srečo in drugi davki na uporabo blaga in 
storitev. Domači davki na blago in storitve predstavljajo v strukturi prihodkov 2,3% delež in so 
planirani v višini 69.514,00 EUR. 

7044 Davki na posebne storitve so planirani v višini 100,00 EUR. V to skupino sodi  davek na 
dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada 
občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče. 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev so ocenjeni v višini 69.414,00 EUR. 

V skupino davkov spadajo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, ki je planirana v višini 65.894,00 EUR in je namenski prihodek, pristojbina za vzdrževanje 
gozdnih cest, planirana je v višini 1.800,00 EUR, turistična taksa, planirana v višini 800,00 EUR in 
druge komunalne takse, ki se zaračunavajo ob raznih sejmih, planirane so v višini 920,00 EUR. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 319.183 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 267.536 € 

Obrazložitev konta 

Med prihodke iz naslova udeležba na dobičku in dohodki od premoženja spadajo: prihodki od 
obresti in prihodki od premoženja. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 8,8% delež in so 
planirani v višini 267.535,85 EUR. 

7102 Prihodki od obresti so v letu 2018 planirani v višini 50,00 EUR. 

7103 Prihodki od premoženja; - najemnine za poslovne prostore in najemnine za stanovanjske 
prostore so planirane v višini 29.000,00 EUR. Zraven tega planiramo še najemnine za najem 
kulturnega doma, starega gasilskega doma v višini 100,00 EUR, najema zemljišč v znesku 215,00 

Stran 4 od 176



 

 

EUR. V letu 2018 planirano tudi prihodke od najemnin infrastrukture za izvajanje gospodarskih 
javnih služb v višini 229.921,81 EUR. Koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo je 
planirana v višini 1.238,04 EUR, koncesijska dajatev za gospodarjenje z gozdovi v višini 7.000,00 
EUR in koncesijska dajatev za rudarsko pravico 11,00 EUR. 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.900 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od taks, doseženi pri organih občine, so prihodek občinskega proračuna. Planirano jih v 
višini 1.900,00 EUR. Prihodek predstavljajo upravne takse. 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 6.400 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih so prihodek od 
kazni, ki jih izrečeta medobčinski inšpektor in redar ter prihodki iz naslova nadomestila za 
degradacijo in uzurpacijo prostora. Planiramo jih v višini 6.400,00 EUR. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 22.900 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 22.900,00 EUR. To so prihodki od 
vzdrževanja pokopališč in grobov ter najemnina za najem mrliške vežice. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 20.447 € 

Obrazložitev konta 

Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 20.447,32 EUR, pri čemer predstavljata poglavitni 
delež komunalni prispevek v višini 15.000,00 EUR. 

Skupina drugih nedavčnih prihodkov predstavlja v strukturi proračuna za leto 2018 0,7%. 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 85.740 € 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 70.740 € 

Obrazložitev konta 

V skupini prihodkov od prodaje osnovnih sredstev so prihodke od prodaje zgradb in prostorov v 
višini 70.739,51 EUR, ki jih planiramo na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine v letu 2018. 

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV15.000 € 

Obrazložitev konta 

V skupini prihodkov od prodaje zemljišč so planirani prihodki v višini 15.000,00 EUR, ki jih 
planiramo na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 
2018. 

73 PREJETE DONACIJE 500 € 

730 PREJETE DONACIJE 500 € 

Obrazložitev konta 

Planiramo donacije s strani občanov za izgradnjo nove mrliške vežice v višini 500,00 EUR. 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 173.329 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ 168.035 € 

Obrazložitev konta 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v letu 2018 v višini 168.035,11 EUR in so 
namenjena za investicije in tekočo porabo. 

Iz državnega proračuna pričakujemo naslednja sredstva: 

- požarna taksa je planirana v višini 6.300,00 EUR, 

- za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v višini 92.782,00 EUR, 

- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 7.162,51 EUR, 

- sredstva za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata v višini 11.500,00 EUR, 

- sredstva za javna dela 34.407,00 EUR, 

- sredstva za družinskega pomočnika 10.304,76 EUR, 

- sredstva za pogozdovanje 1.800,00 EUR in 

- sredstva občin za sofinanciranje v višini 3.778,84 EUR. 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU 5.294 € 

Obrazložitev konta 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so v letu 2018 
planirana sredstva v višini 5.294,00 EUR in sicer za: 

- projekt "EsCape" Pobeg iz zgodovine v prihodnost - Po poti strpnosti. 

 

II. ODHODKI 2.922.883 €  

V predlogu proračuna za leto 2018 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo odhodki v višini 
2.922.883,36 evrov. 

 

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji: 

- 33,44% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke, 

- 43,00% sredstev odpade na tekoče transfere, 

- 21,17% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke, 

- 2,40% pa za investicijske transfere. 
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43,00%

21,17%

2,40%

TEKOČI ODHODKI

TEKOČI TRANSFERI

INVESTICIJSKI ODHODKI

INVESTICIJSKI TRANSFERI
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40 TEKOČI ODHODKI 977.297 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 317.683 € 

Obrazložitev konta 

Stroški plač in drugih izdatkov zaposlenih, določenih izključno z zakonodajo se nanašajo na 
župana, javne uslužbence ter zaposlene preko javnih del. Vključujejo pa: osnovno plačo, dodatek 
za delovno dobo, sredstva za delovno uspešnost, povračila in nadomestila, regres za letni dopust 
ter druge izdatke zaposlenim. Sredstva so planirana v višini 317.683,42 EUR in predstavljajo 
10,9% celotnih odhodkov. 

401 PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VARNOST 50.177 € 

Obrazložitev konta 

Za prispevke delodajalcev za socialno varnost smo planirali 50.177,00 EUR. Prispevki se 
obračunajo v višini 16% na bruto plačo. Med te prispevke spadajo še premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, katerih višina je določena z Aneksom 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 531.557 € 

Obrazložitev konta 

Izdatki za blago in storitve so v letu 2018 planirani v višini 531.556,89 EUR. Njihov delež v celotnih 
odhodkih je 18,2%. 

Skupino izdatkov za blago in storitve po deležih predstavljajo: 

- izdatki za tekoča vzdrževanja, 

- pisarniški material in storitve, 

- drugi operativni odhodki, 

- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 

- posebni material in storitve in ostali izdatki iz skupine kontov izdatki za blago in storitve. 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 10.100 € 

Obrazložitev konta 

Plačila domačih obresti so v letu 2018 planirana v skladu z predvidenimi amortizacijskimi načrti 
za odplačilo kreditov v višini 10.100,00 EUR. 

409 REZERVE 67.780 € 

Obrazložitev konta 

Skupni planiran znesek rezerv za leto 2018 znaša 67.780,09 EUR. 

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena 
programom pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa so v obsegu 10.000,00 EUR. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije so oblikovana v višini 10.000,00 EUR ter so v skladu z 
Odlokom o proračunu Občine Apače za leto 2018 namenjena za financiranje nepredvidenih 
nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namen, za katere se med letom 
izkaže, da v poračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Zastavljena rezerva je 
smiselna in nujna za izredne primere tudi v izogib morebitnim dodatnim stroškom izrednih sej. Iz 
rezerve se črpa sredstva zgolj za nujne in podkrepljene zadeve.  

Sredstva za posebne namene pa so planirana v višini 47.780,09 EUR. Od tega gre 43.753,25 EUR 
za poseben sklad, ki je v 50% formiran pri Občini Puconci in 50% pri občini Apače, sredstva bodo 
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namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme I. in II. faze regijskega centra ter za 
nadaljnja investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki Cerop d.o.o. in 4.026,84 EUR za 
sklad za sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme Zbirnega centra 
Apače. 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.256.753 € 

410 SUBVENCIJE 125.700 € 

Obrazložitev konta 

Predvideli smo sredstva za Subvencije javnim podjetjem višini 125.700,00 EUR; in sicer za 
subvencioniranje cen gospodarskih javnih služb - odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 540.441 € 

Obrazložitev konta 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo: plačilo razlike med ceno programov v 
vrtcih in plačili staršev, regresiranje oskrbe v domovih, regresiranje prevozov v šolo, subvencije 
stanarin, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, štipendije in drugo. 

Največji delež med drugimi transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo: 

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (332.747,24 EUR), 

- regresiranje prevozov v šolo (71.500,00 EUR) in 

- regresiranje oskrbe v domovih (95.279,81 EUR). 

Med tekočimi transferi predstavljajo le-ti kar 43,0% delež; in sicer v skupnem znesku 540.440,93 
EUR. 

412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM 111.259 € 

Obrazložitev konta 

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni tekočim transferom za 
društva in organizacije, ki pridobivajo sredstva na razpisih; predvsem na področjih kulture, 
športa, sociale, kmetijstva, turizma in drugih posebnih skupin. Planirani so v višini 111.258,62 
EUR. 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 479.354 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so planirana v višini 479.353,84 in predstavljajo 16,4% celotnih odhodkov. 

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere občinam (medobčinski inšpektorat), transfere v 
sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne sklade 
(Javni sklad za kulturne dejavnosti), javne zavode (osnovna šola, vrtci, glasbena šola, zdravstveni 
dom, knjižnica) in plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. V tej 
skupini najvišji delež predstavljajo transferi v javne zavode in sicer 403.869,26 EUR oz. 84,0%. 
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 618.749 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 618.749 € 

Obrazložitev konta 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev predstavlja v pretežni meri novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije in investicijsko vzdrževanje in obnove; sledi nakup zgradb in prostorov, študije, 
projektna dokumentacija, nakup zemljišč in drugo. 

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je proračunu za leto 2018 planiranih 618.749,48 EUR, kar 
predstavlja 21,2% vseh predvidenih odhodkov v letu. 

Glede na vrsto investicijskih izdatkov se največ sredstev planira za novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije; in sicer 386.926,60 EUR, za obnove in investicijsko vzdrževanje 78.400,00 EUR, za 
študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 
35.606,00 EUR in za nakup opreme 113.887,32 EUR, nakup drugih osnovnih sredstev 1.000,00 
EUR, nakup prevoznih sredstev 2.089,56 EUR (finančni najem-leasing) in nakup drugega 
nematerialnega premoženja 840,00 EUR. 

Večje investicije v proračunu leta 2018 so: 

- projekt "Escape" Pobeg iz zgodovine v prihodnost - Po poti strpnosti 154.110,55 EUR 
(investicijski odhodek 73.800,00 EUR), 

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave na ČN Apače in kanalizaciji 30.000,00 EUR, 

- izgradnja kanalizacije Črnci - Apače - Segovci 80.000,00 EUR, 

- izgradnja kanalizacije Lutverci 30.000,00 EUR, 

- modernizacija ceste  Apače-mimo dom. Matis 34.500,00 EUR, 

- modernizacija ceste Podgorje-dom. Pohorec-dom. Drvarič 70.000,00 EUR, 

- ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače 15.506,60 EUR, 

- občinski prostorski načrt 16.470,00 EUR,  

- izgradnja vodovoda - sekundar in odcepi 50.000,00 EUR, 

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave na vodovodu Apače 35.900,00 EUR, 

- izgradnja javne razsvetljave v naselju Plitvica 26.170,00 EUR, 

- vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 29.100,00 EUR. 

43 INVESTICIJSKI TRANSERI 70.083 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 41.300 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, predstavljajo 
nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. 

Za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu 2018 planira 
21.300,00 EUR za nabavo gasilske opreme, gasilskih vozil in obnove gasilskih domov. 

Za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom se v proračunu 2018 planira 20.000,00 
EUR za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. 
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432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 28.783 € 

Obrazložitev konta 

Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom se v proračunu 2018 planira 28.783,09 EUR. 

Namenjeni so občini in zavodom: 

- Knjižnica Gornja Radgona 11.497,89 EUR, 

- Vrtec Apače-Stogovci 6.500,00 EUR, 

- Osnovna šola Apače 8.427,00 EUR in 

- Glasbena šola G. Radgona 2.358,20 EUR. 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  - 1 0 8 . 3 2 8  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA  108.328 €  

55 ODPLAČILA DOLGA 108.328 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 108.328 € 

Obrazložitev konta 

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila glavnic dolgoročnih, ki zapadejo v plačilo v letu 
2018 znaša 108.328,32 EUR, nanašajo pa se na odplačilo dolga pri: 

- Addiko Bank d.d. (najet leta 2011 za izgradnjo nizko energetskega vrtca Apače) v višini 48.000,00 
EUR, 

- NLB d.d. (najet leta 2015 za investicijo Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke) v 
višini 29.000,04 EUR, 

- Ribniški sklad (najet v letu 2016 za investicijo Podružnična šola Stogovci) v višini 31.328,28 EUR. 

 

 

 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki 
(proračunski presežek) v višini - 108.328,32 EUR, ki se v nadaljevanju zmanjša za odplačila dolga 
108.328,32 EUR, ki je prikazano v bilanci C. Račun financiranja. Proračun je tako uravnotežen. 
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II. POSEBNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 2 . 9 2 2 . 8 8 3  €  

1000 OBČINSKI SVET  7 8 . 7 6 1  €  

01 POLITIČNI SISTEM 58.211 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov. Politični 
sistem torej zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini 
Apače.  

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, zakonodajnih usmeritev.  

Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev nastalih stroškov zaradi volitev predstavlja 
volilna zakonodaja in roki, ki jih določa le-ta. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini. 
Vsebina in obseg porabe sredstev je odvisna od rasti plač, zakonodajnih usmeritev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - Politični sistem 

0101 Politični sistem 58.211 € 

Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom nalagajo zakoni in veljavni statut. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski 
funkcionarji. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 35.647 € 

Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Apače. 
Slednje določa Statut občine Apače, sprejet na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi. 
Občinski svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise 
občine  ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine. 
Občinski svet je zakonodajni organ.  

Pristojnosti občinskega sveta so poleg, da sprejema prostorske plane in druge plane razvoja 
občine: 

• sprejema občinski proračun in zaključni račun, 

Stran 11 od 176



 

 

• ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje, 

• v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter 
skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, 

• daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenešenih 
zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ, 

• nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega 
sveta, 

• potrjuje mandate članov občinskega sveta in župana ter ugotavlja predčasno prenehanje 
mandata občinskega funkcionarja, 

• imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora predčasno razreši člana 
nadzornega odbora, 

• imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta, 

• določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu 
predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali 
če je razrešen, 

• odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, s statutom občine ali z 
odlokom ni določeno drugače. 

• odloča o najemu posojila in dajanju poroštva, 

• razpisuje referendum, 

• s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za 
opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za 
določitev pleče direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v 
soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač 
ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov. 

• določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb, 

• ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z 
zakonom, 

• imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta občine 
za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi 
zakona, 

• določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 
petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari, 

• sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi 
letni načrt varstva pred požari, 

• določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, 

• sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki 
se opravlja kot javna služba, 

• odloča o drugih zadevah iz njegove pristojnosti. 

Vir podrobneje:  MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO. Občinski svet in participativna demokracija. 
Skupnost občin Slovenije. Združenje občin Slovenije./ 
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/svlsrp.gov.si/pageu
ploads/lok-sam-2015/aktualno-ls/seminar-pristoj-os/Pristojnosti_OS-2015-skupno.pdf/ 

V ta podprogram so vključene nagrade svetnikom in članom delovnih teles, financiranje političnih 
strank ter materialni stroški občinskega sveta.  
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V letu 2018 se planira izvedba 7 sej. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenija, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
javnih financah, Statut Občine Apače, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Apače, 
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, 
nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov. 

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

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih teles. 

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb. 

010101 Stroški sejnin OS 16.125 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 planiramo 7 sej občinskega sveta. V ta namen se na tej postavki namenja sredstva za 
sejnine.  

Podlaga za izplačilo slednjih je sprejet in veljaven občinski akt o izplačilu sejnin.  

Upoštevaje sprejet Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter upoštevaje predlog 
omenjenega pravilnika je vključeno v navedeno postavko naslednje:  

• Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji 
občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.  

• Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za sejo delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača 
posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati z zakonom določenega zneska.  

• Članu občinskega sveta in ostalim vabljenim se določi sejnina za udeležbo na seji občinskega 
sveta ali delovnega telesa v naslednjih zneskih:  

–za vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana v  višini 
151 €/bruto, 

-za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta 126,00 €/bruto;  

– za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega predsednik je 72,00 €/bruto;  

– za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega član je 54,00 €/bruto;  

– za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles, katerih predsednik je 72,00 €/bruto;  

-za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles (komisije  in odbori, ustanovljeni oziroma imenovani 
s strani občinskega sveta oziroma župana), katerih član je 54,00 €/bruto;  

– vabljenim na sejo občinskega sveta; in sicer predsedniku nadzornega odbora oziroma od njega 
pooblaščena oseba, v primeru vloge poročevalca, v višini 126,00 €/bruto.  

• Podlaga za izplačilo sejnine članom občinskega sveta je sklep občinskega sveta o potrditvi 
mandata člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na sejah 
občinskega sveta in sejah delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava. 

Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V 
primeru prekinjene seje se za nadaljevanje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za dopisno, 
korespondenčno ter slavnostno sejo se sejnina ne izplačuje. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan sej v letu 2018 ter realizacija proračunske postavke. 

010102 Stroški odborov in komisij-sejnine 12.522 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 planiramo 7 sej občinskega sveta. V ta namen se na tej postavki namenja sredstva za 
sejnine sklicanih odborov, komisij. Podlaga za izplačilo slednjih je veljaven občinski akt o izplačilu 
sejnin ( podrobnejša obrazložitev pri stroških sej za občinski svet). 

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

Plan sej v letu 2018 ter realizacija proračunske postavke. 

010104 Stroški sej OS 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 načrtujemo, da se bodo proračunska sredstva stroškov sej porabila za: 

- pisarniški material in storitve za potrebe delovanja Občinskega sveta, predvsem za pripravo 
gradiva za seje, 

- stroške, povezane z izvedbo sej Občinskega sveta - izdatki za reprezentanco. 

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

Plan sej v letu 2018 in realizacija proračunske postavke v letu 2017. 

010105 Financiranje političnih strank 5.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za financiranje političnih strank se upošteva Zakon o političnih strankah (uradno prečiščeno 
besedilo) /ZPolS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005 in 103/2007; z vsemi nadaljnjimi spremembami).  

Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na 
zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu 
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.  

Občina Apače v skladu z Zakonom o političnih strankah financira politične stranke, katerim so 
pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Apače. Višina sredstev, ki se namenjajo za 
financiranje političnih strank v Občini Apače, se določi v proračunu Občine Apače za posamezno 
proračunsko leto. Sredstva iz proračuna občine, ki se namenijo za financiranje političnih strank, 
za posamezno proračunsko leto ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene 
po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog za to leto (primerna poraba). Porazdelitev sredstev med politične stranke, 
izvoljene v občinski svet na Lokalnih volitvah 2014, poteka glede na število dobljenih glasov. 
Znesek, namenjen financiranju političnih strank je v letu 2011 znašal 13.880,00 EUR, v letu 2012 
( 30 % zmanjšanje ) pa 9.716,00 EUR. V sledi varčevalnih ukrepov se znesek financiranja 2014 
napram letu 2012 znižuje za 10 %; in sicer na 8.744, 42, v letu 2016  in 2017  pa predlagamo 
znesek v višini 5.600,00 EUR; razlog: v občinskem svetu namesto 7 (sedem) strank, v novem 
mandatu za obdobje 2014-2018 pa so 4 (štiri) stranke.  

IME STRANKE   VIŠINA LETNIH SREDSTEV V EUR leta 2014 

Liberalna demokracija Slovenije LDS   137 597, 80 

Nova Slovenija NSi     132 575, 98 

Slovenska ljudska stranka SLS    155 676,34 

Stran 14 od 176



 

 

Slovenska demokratska stranka SDS  435 1.898, 12 

Demokratična stranka upokojencev DESUS 644 2.810,08 

Socialni demokrati SD     317 1.383,22 

Stranka mladih Slovenije SMS   184 802,88 

V okviru Proračuna za leto 2017 se sprejme tudi Sklep o financiranju političnih strank v letu 2017:  

I. 

S tem sklepom se določa financiranje političnih strank od potrditve mandatov članom Občinskega 
sveta dalje; in sicer od 27. 10. 2014. 

II. 

Političnim strankam, ki so na lokalnih volitvah v letu 2014 dobile mandate v občinskem svetu 
Občine Apače, pripadajo sredstva iz občinskega proračuna v skladu z merili po tem sklepu.  

III. 

Višina sredstev, ki se namenjajo za financiranje političnih strank v Občini Apače, se določi v 
proračunu Občine Apače za posamezno proračunsko leto. Sredstva iz proračuna občine, ki se 
namenijo za financiranje političnih strank, za posamezno proračunsko leto ne smejo presegati 
0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s 
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba). 

IV. 

Višina sredstev, ki po tem sklepu pripadajo posamezni stranki iz proračuna Občine Apače za leto 
2017 znaša 5.600,00 EUR: 

IME STRANKE                                         Št. glasov VIŠINA LETNIH SREDSTEV V EUR leta 
2017 

Nova Slovenija NSi    151   519,09     

Slovenska demokratska stranka SDS       474 1.629,47 

Demokratična stranka upokojencev DESUS        572 1.966,36 

Socialni demokrati SD     432 1.485,08 

SKUPAJ      5.600,00 

V. 

Sredstva po tem sklepu se strankam nakazujejo mesečno, po dvanajstinah na njihove 
transakcijske račune. 

VI. 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Apače, uporablja pa se za leto 
2017.  

Za financiranje političnih strank v letu 2018 se obravnava identičen sklep, kot je bil sprejet za leto 
2018. 

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

Izvedene volitve 2014 –ter dosežen rezultat- v občinskem svetu 4 stranke ( v prejšnjem mandatu 
7 strank), kar pomeni, da se delež strankam ne znižuje, nasprotno- je povišan. 

Stran 15 od 176



 

 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 22.564 € 

Opis podprograma 

Izvedba lokalnih volitev v letu 2018 – volitve župana in občinskih svetnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12),  

-Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF, 14/15-ZUJFO, 76/16 -odl. US),  

-Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 
28/11 - odl. US in 98/13),  

-Statut Občine Apače (Uradne objave Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 2/2007, 53/2012). 

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

Zagotavljanje pogojev, za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju 
javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo RS. 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 2018 se izvedejo lokalne volitve. 

010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev 22.564 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Leto 2018 je leto volitev; in sicer župana Občine in članic in članov Občinskega sveta. 

Sredstva za izvedbo rednih lokalnih volitev v letu 2018, in sicer tako za: 

- tisk glasovnic in razglasov, 

- nakup potrebne računalniške in programske opreme kot 

- pomožni material za opremo volišč: kemični svinčniki, flomastri, vrvice, vrečke, lepilni trakovi, 
ravnila, ovojnice, gradiva - priročniki za delo volilnih odborov, ...  

- objave v medijih in uradnem glasilu, 

- okrepčila za posamezne volilne odbore in za člane občinske volilne komisije za predčasno 
glasovanje in na dan volitev, 

- najem prostorov za volišča in njihovo čiščenje,  

- poštnino za pošiljanje sklepov o imenovanju volilnih odborov, obvestil o delu v volilnih odborih 
in obvestil volivcem o njihovem sedežu volišča ter kraju in času izvedbe volitev, pisarniški in 
računalniški material,  

- plačila nadomestil: predsedniku, članom, tajniku volilne komisije in njihovim namestnikom, 
članom volilnih odborov na voliščih. ..... 

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

Predpisana zakonodaja in Zaključni račun za leto 2014- realizacija stroškov LV 2014: 23.367,00 
EUR. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE20.550 

€ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema delovanje kadrovske uprave –vodenje kadrovskih zadev ter 
druge skupne administrativne službe-obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč izvedbo 
protokolarnih dogodkov. Torej zajema vse tiste storitve, ki  niso v zvezi z določeno funkcijo ali 
organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo dobro obveščenost v Občini Apače. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedba protokoloranih dogodkov, občinskih  
prireditev, praznikov ter celotno obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 - Kadrovska uprava 

0403 - Druge administrativne službe 

0401 Kadrovska uprava 800 € 

Opis glavnega programa 

Področje proračunske porabe zajema delovanje kadrovske uprave –vodenje kadrovskih zadev ter 
druge skupne administrativne službe-obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč izvedbo 
protokolarnih dogodkov. Zagotavljanja ustreznega kadra – tako številčno kot strokovno 
usposobljenost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedba protokoloranih dogodkov, občinskih  
prireditev, praznikov ter celotno obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 800 € 

Opis podprograma 

Zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakonskih obveznosti in notranjih aktov.  Operativno se 
odraža v realizaciji programa zaposlovanja in programa izobraževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Apače in Odlok o priznanjih Občine Apače. 

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

Zagotavljanje pogojev za  uresničevanje določil Odloka o priznanjih. V proračunskem letu se 
predvideva izvedba podelitve nagrad ob občinskem prazniku, v kolikor bo o tem odločil občinski 
svet. Sklep o podelitvi občinskih priznanj vsako leto v mesecu juniju sprejme občinski svet. 

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

V proračunskem letu bo komisija za priznanja izvedla vse aktivnosti v zvezi s podelitvijo občinskih 
priznanj. 
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040101 Podelitve nagrad ob občinskem prazniku 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunskem letu bo komisija za priznanja izvedla vse aktivnosti v zvezi s podelitvijo občinskih 
priznanj. Posledično bo sprejet sklep in obravnavan na seji, temu bo sledil razpis. 

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

Sklep komisije ter realizacija preteklih let. 

0403 Druge skupne administrativne službe 19.750 € 

Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih Občini nalagajo zakoni in statut. Aktivnosti na glavnem 
programu zajemajo obveščanje domače in tuje javnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvesti oziroma vse leto kvalitetno izvajati, tj. obveščati domačo in 
tujo javnost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 10.750 € 

Opis podprograma 

Obveščanje domače in tuje javnosti preko spletne strani Občine Apače, uradnih objav v Uradnem 
glasilu Občine Apače – Glasilu slovenskih občin, preko televizije in kratkih informatorjev, ki jih 
Občina pripravlja za gospodinjstva tekoče. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 
101/13, z vsemi nadaljnimi spremembami), 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF, ),  

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14,  z vsemi nadaljnimi spremembami),  

- Pogodbe z izvajalci, ki so sklenjene. 

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

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil Statuta Občine Apače in ostale zakonodaje – 
dosledno obveščanje domače in tuje javnosti o delu organa skozi celo leto preko različnih 
sredstev obveščanja – spletne strani, Uradnih objav, TV in informatorjev. 

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

Sprotno obveščanje domače in tuje javnosti o delu občine v letu 2018. 
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040301 Spletna stran občine 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje obeh spletnih strani Občine Apače: 
www.obcina-apace.si. in www.tic-apace.si  ter zakup strežniškega prostora in domen spletne 
strani, za kar je sklenjena ustrezna pogodba z izvajalcem. Na spletnih straneh Občina Apače 
objavlja javne razpise, javne objave, povezavo na uradne objave, gradiva ter posnetke sej 
Občinskega sveta Občine Apače, obrazce za občane s področij dela Občinske uprave, informacije 
s področja gospodarskih javnih služb, občane (in druge) seznanja o delovanju organa, področjih 
dela in drugih pomembnih vsebinah, izhajajoč iz dela organa, hkrati pa je namenjena tudi za 
informiranje obiskovalcev spletnih strani o dogodkih in prireditvah, ki se izvajajo na območju 
Občine Apače ter drugih zanimivostih. 

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

Letni pogodbeni znesek za vzdrževanje in urejanje spletne strani ter zakup strežniškega prostora. 

040307 Stroški oglaševanja uradnih objav 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena oglaševanju uradnih objav – vseh aktov, odločitev, ki jih sprejme na 
podlagi svojega dela Občinski svet Občine Apače. Podlaga navedenemu je Statut Občine Apače. 
Občina Apače objavlja uradne objave v Uradnem glasilu Občine Apače – Uradnem glasilu 
slovenskih občin – Lex localis, nekatere akte, akte skupne s posameznimi občinami in akte, za 
katere tako zahteva konkretni Zakon, pa tudi v Uradnem listu RS. 

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

Višina sredstva je planirana na podlagi realizacije te proračunske postavke iz predhodnih let ter 
na podlagi predvidenega dela Občinskega sveta in s tem povezanih uradnih objav po področjih 
Občinske uprave. 

040308 Stroški obveščanja javnosti - TV 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obveščanje javnosti preko televizije. Predvideno je snemanje sej 
Občinskega sveta Občine Apače z razlogom obveščanja občanov o aktualnih, pomembnih 
zadevah ter predvajanje sej in drugih dogodkov na TV. V letu 2018 je predvideno snemanje sej 
Občinskega sveta Občine Apače s strani enega snemalca. 

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

Predlog višine potrebnih finančnih sredstev postavke temelji na dosedanjih cenah izvedenih 
storitev in na podlagi realizacije v preteklih letih, v skladu s planiranim številom sej Občinskega 
sveta Občine Apače za leto 2018. 

040309 Informator Občine Apače 2.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Informator Občine Apače se redno oziroma po potrebi izdaja vsem gospodinjstvom, občanom 
Občine Apače. Na ta način želi Občina ažurno informirati svoje občane o pomembnih 
informacijah, ki se nanašajo na delo organa ter jih hkrati obveščati o dogodkih, prireditvah in 
drugih pomembnostih iz Občine. Informator je po odzivih občanov primerno sredstvo 
obveščanja. V letu 2018 načrtujemo izdajo informatorja predvidoma 2x mesečno, v kolikor se v 
krajšem obdobju pojavi več informacij, pa tudi večkrat. 
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Informator se pripravlja, tiska v občinski upravi ter redno objavlja na spletu: www. obcina-
apace.si. 

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

Izhodišče za planiranje sredstev je realizacija proračunske postavke v letu 2017 in načrtovane 
aktivnosti v letu 2018. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram 04039002 zajema izvedbo protokolarnih dogodkov Občine – praznovanje v okviru 
Občinskega praznika Občine Apače, državnega praznika 8. februar ter sofinanciranje izvedbe 
proslave ob državnem prazniku Dan reformacije,- 31.10., 25.12.....  

Občina Apače želi v letu 2018 ob Občinskem prazniku organizirati več prireditev; in sicer dne 14.9. 
2018 slavnostno sejo ( strošek pogostitve, nastopajočih in cvetličnih aranžamjev) ter eno večjo 
ali več manjših prireditev , za ta namen predvidevamo stroške : 

-nastopajočih skupin;   

-najema šotora; 

-posledično ureditev elektrike; 

-zagotovitev sanitarij; 

-varovanje prireditev ; 

-animacija otrok; 

-transparentov; 

-oglaševanja; 

-SAZAS in IPF... 

Velja dodati, da napram ostalim občinam, ki imajo za organizacijo le teh dogodkov ne le zavode, 
ki organizirajo dogodke, ampak tudi veliko višje zneske, je ta postavka oziroma znesek 
neprimerno nizek. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 
in 101/13) 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),  

- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012), 

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

Dolgoročno zagotavljanje pogojev za izvedbo aktivnosti za dosego ciljev – vsakoletne izvedbe 
praznovanj ob občinskem in državnih praznikih. 

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

V letu 2018 bo občina izpeljala aktivnosti v zvezi z navedenimi  protokolarnimi dogodki oziroma 
proslavami. 
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040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v letu 2018 izvedla proslavo ob državnem prazniku 8. februarju in prireditve v 
počastiiev občinskega praznika dne 14.9. ter sofinancirala organizacijo proslave ob državnem 
prazniku Dan reformacije in morebiti za ostale državne praznike. 

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

Realizacije prejšnjih let. 

2000 ŽUPAN  5 2 . 8 4 5  €  

01 POLITIČNI SISTEM 50.345 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini 
Apače.  

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od  rasti plač, volitev.  

Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev nastalih stroškov zaradi volitev predstavlja 
volilna zakonodaja in roki, ki jih določa le-ta. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 50.345 € 

Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom, županu in nadzornemu odboru 
nalagajo zakoni in statut. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski 
funkcionarji. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 50.345 € 

Opis podprograma 

Župan vodi in predstavlja občino, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, 
skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v 
pristojnosti občine ipd. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, 
nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov, navodila Ministrstva za 
finance, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni 
samoupravi. 

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. Zastavljeni 
cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja 
dokumentacijskega sistema. 

010131 Plača župana 48.245 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Županom se plača določi glede na veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o 
začasnem znižanju plač funkcionarjev ter Zakon o interventnih ukrepih in Zakon o uravnoteženju 
javnih financ....itd. Navedena pravna podlaga določa merila za uvrstitev funkcije župana v plačni 
razred, dodatek za delovno dobo ter znižanje osnovne plače zaradi omejitev učinkov finančne 
krize.  

Funkcije v plačni skupini A5 so uvrščene v plačne razrede na podlagi Priloge 3 ZSPJS v razponu od 
32. do 59. plačnega razreda. Vrednosti plačnih razredov se usklajujejo praviloma enkrat letno. 
Višina uskladitve mora biti enaka za javne uslužbence in funkcionarje. Višina uskladitve vrednosti 
plačnih razredov za funkcionarje se, po predhodnem usklajevanju s funkcionarji, določi z ZSPJS. 
Funkcija županov plačne podskupine A5 so določene glede na število prebivalk in prebivalcev 
posamezne občine. Župan občine Apače se uvrsti v funkcijo VI (I,II,III,IV,V,VI,VII-ustrezno vstaviti), 
šifra funkcije A050601, saj je število prebivalcev lokalne skupnosti cca 3600 (gre torej za razpon 
med 2001 in 5000 prebivalcev.  

Župan je uvrščen v 49. plačni razred, kar predstavlja osnovno plačo župana A050601- ŽUPAN VI.  

Dodatek za delovno dobo je del plače, s katerim se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v 
celotni delovni dobi funkcionarja v obdobjih opravljanja dela v delovnem razmerju in opravljanja 
samostojne dejavnosti oziroma poklicnega opravljanja funkcije doma ali v tujini.  Višina dodatka 
za delovno dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe se določi s kolektivno pogodbo za javni 
sektor.   

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2018. 

Regres za letni dopust za leto 2018 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega. 

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

Zakonske podlage (navedene zgoraj). 

010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za stroške reprezentance se štejejo stroški za pogostitev, zabavo ter darila ( z logotipom ali brez) 
ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji (to je prepis 2. odstavka 31. člena Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb). Napram ostalim občinam je postavka izjemno nizka. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Realizacija 2017. 

010135 Sprejemi župana za devetošolce 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan vsako leto ob zaključku leta sprejme vse devetošolce. Sprejem vključuje pogostitev ter 
knjižno darilo. 

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

Realizacija stroškov v letu 2017. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE2.500 

€ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema delovanje kadrovske uprave –vodenje kadrovskih zadev ter 
druge skupne administrativne službe-obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč izvedbo 
protokolarnih dogodkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo dobro obveščenost v Občini Apače. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedba protokoloranih dogodkov, občinskih  
prireditev, praznikov ter celotno obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 - Druge administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 2.500 € 

Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih Občini nalagajo zakoni in statut. Aktivnosti na glavnem 
programu zajemajo obveščanje domače in tuje javnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvesti oziroma vse leto kvalitetno izvajati, tj. obveščati domačo in 
tujo javnost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.500 € 

Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov v občini. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Apače in Odlok o priznanjih Občine Apače. 

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

Zagotavljanje pogojev za  uresničevanje določil ustrezne regulative. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letu 2018 bo občina izpeljala aktivnosti v zvezi z protokolarnimi dogodki. 

040321 Pokroviteljstva občine-župana 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen »pokroviteljstva« razlagamo z uporabo analogije na način, kot je opredeljen v  proračunu 
za prejšnja leta in v podobnih predpisih drugih lokalnih skupnosti, ter jezikovno na način, kot 
pojem »pokroviteljstvo« podrejeno pojmu »sponzorstvo« določa slovar slovenskega knjižnega 
jezika. Sponzor tudi sponzor -ja m (o) publ. kdor v reklamne namene gmotno podpre, omogoči 
kako dejavnost, izvedbo česa; pokrovitelj, podpornik: sponzorji radijske, televizijske oddaje; 
sponzor prireditve. Iz postavke se namenjajo manjši zneski za posamične aktivnosti društvom, za 
namene, ki jih ni mogoče dobiti iz drugih virov proračuna. 

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

Za namen pokroviteljstva župana je v letu 2018 na voljo 2.500,00 EUR. 

3000 NADZORNI ODBOR 3 . 3 6 5  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.365 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema nadzor nad porabo javnih financ. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Apače. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje sredstev za učinkovito delovanje nadzornega odbora pri opravljanju nadzora nad 
razpolaganjem s premoženjem občine Apače in nadzorovanjem namenskosti in smotrnosti 
porabe sredstev občinskega proračuna ter uporabnikov proračunskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 - Fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor 3.365 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev občine Apače in zagotovitev 
delovanja v skladu z zakonodajo občinskimi predpisi. 

Glavni letni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev ter 
uresničitev zastavljenega letnega programa dela nadzornega odbora. 
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02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.365 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o javnem naročanju, 

- Zakon o plačilnem prometu, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o financiranju občin, 

- Statut občine Apače,  

- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, 
nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov, 

- Odlok o proračunu občine, 

- občinski odloki in pravilniki, 

- letni zakon o izvrševanju državnega proračuna. 

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

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in drugimi proračunskimi 
uporabniki ter s priporočili in ugotovitvami prispevati k boljši porabi proračunskih sredstev. 

Kazalci: Dosledno upoštevanje priporočil nadzornega odbora. 

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

Zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora. 

Kazalci: Izvedba sej in izvedba nadzorov v skladu s sprejetim letnim programom dela nadzornega 
odbora. 

020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor 3.365 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nadzorni odbor so predvidena sredstva za sejnine, sredstva za izobraževanje ter pisarniški 
material potreben za delovanje. 

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in 
predlog finančnega načrta, ki ju predloži županu. Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto 
izvesti nadzor: 

- proračuna in zaključnega računa proračuna občine, 

- finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, 
javnih podjetij in drugih). 

Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu za 
preteklo leto. 

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

Plan dela NO za leto 2018 in Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih 
stroškov. 
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4000 OBČINSKA UPRAVA  2 . 7 2 3 . 3 4 6  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo 
javnih financ. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000 € 

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni 
promet in plačila bančnih storitev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Redno plačevanje obveznosti, ki jih ima občina do Urada RS za javna plačila in Banke Slovenije za 
vodenje enotnega zakladniškega računa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova 
provizije. 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške provizij za plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni 
promet in plačila bančnih storitev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o plačilnem prometu, 

- Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja 
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 

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

Dolgoročni cilj tega podprograma je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova 
provizije. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo. 

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

Letni cilj tega podprograma je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova provizije. 
Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo. 
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020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni 
promet, kar za občino opravlja Uprava za javna plačila Murska Sobota. 

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

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi ocene realizacije odhodkov v preteklem 
letu. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE3.912 

€ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema delovanje kadrovske uprave –vodenje kadrovskih zadev ter 
druge skupne administrativne službe-obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč izvedbo 
protokolarnih dogodkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo dobro obveščenost v Občini Apače. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedba protokoloranih dogodkov, občinskih  
prireditev, praznikov ter celotno obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 3.912 € 

Opis glavnega programa 

Področje proračunske porabe zajema delovanje kadrovske uprave –vodenje kadrovskih zadev ter 
druge skupne administrativne službe-obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč izvedbo 
protokolarnih dogodkov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje zakonskih obveznosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.912 € 

Opis podprograma 

Občina Apače ima sklenjeno zavarovanje pravne zaščite, ki omogoča v nepredvidenih situacijah 
brezplačna svetovanja s strani odvetnika. Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki jih ima 
občina v raznih sodnih ali izvensodnih postopkih. Zavarovanje je nujno dopolnilo k obliki 
zavarovanja odgovornosti. Zavarovalnica krije sodne in izvensodne stroške za zavarovalne 
dogodke od začetnega pravnega svetovanja do zaključka postopka, pri čemer občina ne nosi 
nobenih finančnih obveznosti. Zavarovana je občina in vsi zaposleni na poklicnem področju, 
zavarovanje pa se razširi dodatno tudi na nepremičnine, ki so v lasti občine in jih občina oddaja 
(zavarovanje se razširi za pet stanovanj) 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zavarovalna polica pravne zaščite. 

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

Cilj občine je, da s svojim premoženjem ravna gospodarno. Gospodarneje je, da ima občina za 
namen splošne pravne zaščite, pravne zaščite na področju delovnega in zaposlitvenega prava, 
pravne zaščite zavarovalnih pogodb, odškodninske pravne zaščite, pravne zaščite na področju 
socialnega zavarovanja in kazenske pravne zaščite sklenjeno zavarovalno pogodbo z 
zavarovalnico za kritje nepredvidljivih stroškov kot pa planirane veliko višje odhodke kot pa je 
letna zavarovalna premija. 

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

Cilj občine je, da s svojim premoženjem ravna gospodarno. Gospodarneje je, da ima občina za 
namen splošne pravne zaščite, pravne zaščite na področju delovnega in zaposlitvenega prava, 
pravne zaščite zavarovalnih pogodb, odškodninske pravne zaščite, pravne zaščite na področju 
socialnega zavarovanja in kazenske pravne zaščite sklenjeno zavarovalno pogodbo z 
zavarovalnico za kritje nepredvidljivih stroškov kot pa imeti planirane dosti višje odhodke kot pa 
je letna zavarovalna premija. 

040303 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 3.912 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravna zaščita občine pri zavarovalnici Arag zavarovanje pravne zaščite d.o.o., obsega 
zavarovanje občine, župana, občinske uprave, občinskih svetnikov, predstavnikov občine, skratka 
vse uslužbence občine med opravljanjem dejavnosti kot funkcionarji ali delojemalci v občinski 
upravi. Dodatno pa zavarovalno varstvo zajema tudi izvensodno izterjavo nespornih terjatev s 
strani družbe I.A.G. d.o.o. ter odvetniški stroški v sodnih postopkih. Postavka v proračunu 2018  
tako skupaj znaša 3.912,00 EUR. 

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

Gospodarneje je, da ima občina za namen splošne pravne zaščite, pravne zaščite na področju 
delovnega in zaposlitvenega prava, pravne zaščite zavarovalnih pogodb, odškodninske pravne 
zaščite, pravne zaščite na področju socialnega zavarovanja in kazenske pravne zaščite sklenjeno 
zavarovalno pogodbo z zavarovalnico za kritje nepredvidljivih stroškov,  kot pa imeti planirane 
dosti višje odhodke letne zavarovalne premije. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 351.581 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s 
področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin (vaški odbori), delovanje 
celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Gornja Radgona in Apače in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na 
nižjih nivojih. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo 
administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprave 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne 
in lokalne ravni 8.240 € 

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za nacionalna združenja lokalnih skupnosti, povezovanja 
lokalnih skupnosti, delovanja ožjih delov občin ter delovanje zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj delovanja je redno, sprotno plačevanje storitev. Učinkovito sodelovanje z drugimi 
organi, institucijami. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.600 € 

Opis podprograma 

Občina Apače bo v letu 2018 namenila sredstva za plačila delovanja nevladnih institucij lokalne 
samouprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi ter podrejeno sklep Občinskega sveta o članstvu Občine Apače v 
Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. 

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

Dolgoročno, dobro sodelovanje med Občino Apače ter nevladnimi institucijami lokalne 
samouprave. 

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

Dolgoročno, dobro sodelovanje med Občino Apače ter nevladnimi institucijami lokalne 
samouprave. 

060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave 5.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za članarine SOS-u in ZOS-u se planirajo sredstva v Proračunu Občine Apače vsako leto. Članstvo 
občine Apače v Skupnosti in Združenju občin Slovenije je povezano z možnostjo udeležbe na 
večjem številu organiziranih strokovnih seminarjih, izobraževanj, saj so le ta na nivoju 
nacionalnega združenja lokalnih skupnosti izvedena  s precej nižjimi stroški, kar dolgoročno, v 
primerjavi z ostalimi organizatorji tovrstnih dogodkov prinaša velik prihranek. Prav tako obe 
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instituciji dosledno sledita zakonodaji, spremembam, razpisom in o navedenem obveščata 
občine. V navedeno postavko je vključen tudi strošek notranje revizije, ki je izveden vsako leto, 
kot pripomoček za delo županu in občinski upravi. Obe instituciji vestno zastopata občine pri 
vladnih institucijah in pogajanjih. 

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

Sklenjeni akt, s podlagami - kriterij članstva. 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 2.640 € 

Opis podprograma 

Za uspešen dolgoročni razvoj se občine povezujejo v integracije. Občina Apače je z ostalimi 
pomurskimi občinami povezana v Pomursko razvojno regijo, v okviru katere je do leta 2016 
delovala kot strokovna institucija Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. 

Po stečaju Regionalne razvojne agencije Mura je bila sprejeta odločitev, da se opravljanje 
splošnih razvojnih nalog, kot jih je opravljala RRA Mura, prenese na Razvojni center Murska 
Sobota -  (Odločba o vpisu RRA pri Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (MGRT) z 
dne 26.2.2016, da razvojne naloge v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020 
opravljajo Razvojni center Murska Sobota, kot nosilna inštitucija RRA, Razvojna agencija Sinergija, 
PORA Gornja RAdgona in Prleška razvojna agencija GIZ, kot sodelujoče inštitucije RRA), torej za 
Občino Apače - Podjetniško razvojna agencija Pora Gornja Radgona. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),  

- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),  

- Sklep Sveta Pomurske razvojne regije z dne 8.12.2015 in Sklepa Razvojnega sveta Pomurske 
regije z dne 9.12.2015 

- Pogodba o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v pomurski regiji 2014-2020. 

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

Sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov in projektov in sicer na različnih področjih, kot so 
razvoj in promocija podjetništva, podeželja, skupno delovanje na področju razvoja turizma, 
človeških virov ter sodelovanja in vključevanja Občine Apače v projekte, sofinancirane iz 
evropskih skladov in programov EU. 

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

Razvoj in promocija podjetništva, podeželja, turizma, človeških virov, investicije, sodelovanje pri 
projektih, sofinanciranih iz evropskih skladov in programov EU. 

060191 Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog 2.640 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov in projektov in sicer na različnih področjih, kot so 
razvoj in promocija podjetništva, podeželja, skupno delovanje na področju razvoja turizma, 
človeških virov ter sodelovanja in vključevanja Občine Apače v projekte, sofinancirane iz 
evropskih skladov in programov EU. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višino sredstev določi MGRT in se potrdi na Svetu Pomurske razvojne regije, pri čemer se splošne 
razvojne naloge sofinancirajo iz proračunov občin (40%) in državnega proračuna (60%). 

Posamezna občina na podlagi sklepa Pomurske razvojne regije ter MGRT sklene letni dogovor za 
sofinanciranje splošnih razvojnih nalog, pri čemer je ključ za razdelitev skupnih stroškov število 
prebivalcev v posamezni občini oziroma njen delež glede na celotno število prebivalcev regije. 
Vrednost stroškov pa se določa vsako leto posebej.  

Za občino Apače na podlagi podatka o številu prebivalcev na dan 1.1.2015: 3685 oziroma 3,07% 
vseh prebivalcev v regiji. 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin14.080 

€ 

Opis glavnega programa 

Področje porabe zajema sredstva za zagotavljane delovanja ožjih delov občin (vaški odbori). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljane delovanja ožjih delov občin (vaški odbori). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 14.080 € 

Opis podprograma 

Sredstva se zagotavljajo za operativno delovanje vaških odborov. Kriterije za razporejanje 
sredstev sprejme Občinski svet občine Apače. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Statut občine Apače,  

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72-2629/1993, RS 6-289/1994, RS 45-1778/1994, 
RS 57-2035/1994, RS 14-3506/1995, RS 20-905/1995, RS 63-2924/1995, RS 73-3384/1995, RS 9-
425/1996, RS 39-2530/1996, RS 44-2776/1996, RS 26-1562/1997, RS 70-3373/1997, RS 78-
3694/1997, RS 10-437/1998, RS 34-1491/1998, RS 68-3302/1998, RS 74-3725/1998, RS 59-
2824/1999, RS 70-3308/2000, RS 28-1694/2001, RS 87-4449/2001, RS 51-2484/2002, RS 108-
4734/2003, RS 72-3216/2005, RS 21-832/2006, RS 14-600/2007, RS 60-3208/2007, RS 27-
997/2008, RS 76-3347/2008, RS 79-3437/2009, RS 51-2763/2010, RS 40-1700/2012),  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79-3758/1999, RS 124-5204/2000, RS 79-4108/2001, 
RS 30-1253/2002, RS 56-2759/2002, RS 110-5389/2002, RS 127-5348/2006, RS 14-600/2007, RS 
109-4692/2008, RS 49-2428/2009, RS 38-1847/2010, RS 107-5582/2010, RS 110-4999/2011, RS 
104-3990/2012, RS 46-1756/2013, RS 82-3033/2013, RS 101-3677/2013, RS 101-3675/2013, RS 
38-1522/2014), 

- Akt o ustanovitvi krajevno vaških odborov. 

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

Izvajanje nalog  in tistih nalog, ki jih občinski svet prenese na njih. 

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

Zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje vaških odborov. 
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060291 Vaški odbori 14.080 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju Občine Apače deluje 13 krajevno vaških odborov. Vaškemu odboru Stogovci, 
Podgorje in Vratja Vas se namenjajo sredstva v višini 1.760,00 eur, saj omenjeni odbori pokrivajo 
več naselij skupaj. Ostalim odborom, ki pokrivajo samo eno naselje, se jim namenja 880,00 eur. 
Velja dodati, da gre za stroške delovanja, proračunska sredstva se lahko porabijo / namenijo 
izključno za delovanje ožjih delov občin - urejanje območja ožjega dela občine ( material, dela). 
O namenskosti porabe odloči Vaški odbor z veljavnim sklepom, kateri je podlaga za pripravo 
naročilnice, ki jo spiše pristojni javni uslužbenec občinske uprave. 

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

Na podlagi realizacije preteklih let. 

0603 Dejavnost občinske uprave 329.261 € 

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave in skupne občinske 
uprave-medobčinski inšpektorat: materialni, strokovni in prostorski pogoji. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje ter 
varnost pri delu. 

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

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

06039001 Administracija občinske uprave 322.335 € 

Opis podprograma 

Občina Apače bo v proračunskem letu namenila sredstva za plačilo administracije občinske 
uprave in skupne občinske uprave-medobčinski inšpektorat - izdatki za plače, prispevki….v skladu 
s posredovanim finančnim načrtom MIR-a. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, navodila Ministrstva za finance, Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave inšpekcijskega nadzora Medobčinski inšpektorat ter ostala zakonodaja. 

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

Glavni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje načela kvalitete in 
kvantitete. Občina Apače želi dobro sodelovanje, predvsem pa učinkovito izvrševanje nalog 
skupne občinske uprave. 

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

Plan 2018 in realizacija preteklih let. 
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060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe 22.695 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideni stroški so: strošek delovne sile – bruto plača inšpektorja in za dva redarja, vključno z 
davki, prispevki, prevoz in malica, regres, seminarji, izobraževanja, dnevnice, nočitve, stroški 
goriva za vozilo (caa 30.000 km/leto), vzdrževanje vozila (servis, zavarovanje, gume….), stroški 
prostorov na sedežu inšpektorata – 40 m2 - ogrevanje, elektrika, telefon, čiščenje, zavarovanje, 
mobilni telefoni, materialni stroški (papir, kuverte,poštnina…), dostop do ius.info, prekrski.si, 
licenca za digitalni sloj cestnih podatkov za prenosni računalnik za tri občine, nepredvideni stroški 
(izvršbe)… Podrobnosti navedene v letnem načrtu.   

Če upoštevamo delež 50% sofinanciranja s strani države, je torej dejanski skupni strošek skupne 
občinske uprave za Občino Apače kot je predpisan. 

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

Pogodbeni obveznosti - odlok in dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij. 

060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava 240.169 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pristojnosti občinske uprave: 

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 delovnih področjih občinske uprave.  

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, 
zakonov, Statuta  in drugih veljavnih predpisov.  

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci 
javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami 
z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.  

Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:  

zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, 

smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi, 

koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog, 

učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog, 

usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter 

učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami. 

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je predstojnik občinske uprave.  

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki:  

vodi in usklajuje delo občinske uprave, 

skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, 

izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, 

opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini, 

opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za 
sodelovanje z drugimi organi, 
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na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole, 

predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika organa občinske 
uprave, 

opravlja druge naloge, določene s predpisi Mestne občine Novo mesto ter po odredbah župana. 

Za delovanje občinske uprave se seveda upoštevaje določila veljavnega Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju ter vseh, na tem področju zakonskih kot podzakonskih predpisov zagotovijo:• 
sredstva za plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost regres za letni dopust, 
prispevke (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja) in druge stroške: 

• v Uradnem listu RS št. 40/12 sta poleg aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, 
bila objavljena tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) in Aneks št. 5 h 
Kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerima se zaradi uravnoteženja javnih financ posega v plače 
zaposlenih v javnem sektorju. V Uradnem listu RS, št. 41/12 so bili objavljeni še trije podzakonski 
predpisi, s katerimi se prav tako uveljavljajo določeni ukrepi na področju plač zaposlenih v javnem 
sektorju (Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, 
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev 
za delo v tujini, Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o delovni uspešnosti iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu).  

• Znižanje vrednosti plačnih razredov (osnovnih plač) za 8% je učinkovala tudi na nižje izplačilo 
plače iz naslova dodatkov, ki se izplačujejo v odstotku od osnovne plače, medtem ko višina 
dodatkov, določenih v nominalni višini (dodatki iz 37. in 38. člena KPJS), ne glede na spremembo 
vrednosti plačnih razredov, ostane nespremenjena. Dejstvo je namreč, da se je višina dodatkov, 
določenih v nominalnem znesku usklajevala glede na spremembe plačne lestvice (višine plačnih 
razredov), pri čemer pa je bilo spreminjanje vrednosti plačnih razredov posledica  usklajevanja z 
rastjo cen življenjskih potrebščin (eskalacija plač), ne pa višanje ali nižanje vrednosti plačnih 
razredov, ker bi to omogočala npr. rast BDP, oziroma, ker bi to zahtevale zaostrene javnofinančne 
oziroma makroekonomske okoliščine. 

• Z uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah direktorjev v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 41/12) se je direktorjem ukinil odbitek v višini 1% osnovne plače. Prav 
tako za direktorje velja znižanje vrednosti plačnih razredov (osnovnih plač) za 8%. Uredba prav 
tako določa, da se uvrstitve delovnih mest direktorjev ne glede na spremembe vrednosti seštevka 
kriterijev, ki bi pomenile drugačno uvrstitev v plačni razred, ne morejo spreminjati do vključno 
31.12.2013 (do takrat glede na določbe 159. do 163. člena ZUJF, veljajo tudi drugi interventni 
ukrepi). Po tem datumu pa bodo spremembe uvrstitev možne, seveda v skladu z uredbo, kot je 
navedeno v nadaljevanju te točke pojasnil. Metodologija za uvrščanje ter podrobnejši kriteriji se 
torej do vključno 31.12.2013 uporabijo le v primeru ustanovitve nove osebe javnega prava – npr. 
javnega zavoda, ko je treba delovno mesto direktorja uvrstiti v plačni razred). Sicer pa 
spremenjena uredba določa, da se od 1.1.2014 dalje, vsako leto glede na stanje 1. septembra, 
uvrstitve delovnih mest direktorjev lahko spremenijo, seveda pod pogojem, da se spremenijo 
vrednosti podrobnejših kriterijev, na podlagi katerih se delovna mesta direktorjev uvrščajo v 
plačne razrede. Nove uvrstitve delovnih mest direktorjev bodo veljale s 1. novembrom istega 
leta. Prav tako s 1. septembrom, se bo preverjala tudi ustreznost uvrstitev delovnih mest 
direktorjev iz Priloge 1 uredbe, kjer so direktorji uvrščeni v plačane razrede neposredno (ni 
podrobnejših kriterijev in metodologije). Tudi v tem primeru bodo nove uvrstitve pričele veljati s 
1. novembrom. Na ta način bo odpravljena ena od anomalij v zvezi z določanjem plač direktorjem, 
in sicer, da je plačo bilo možno spremeniti zgolj ob začetku mandata, kar je pomenilo, da je 
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posamezni direktor lahko tudi pretežni del svojega mandata prejemal plačo, ki sicer ni ustrezala 
vrednosti seštevka kriterijev iz ustrezne priloge uredbe. Ker se je v posameznih primerih vrednost 
kriterijev spremenila med trajanjem mandata, ugotovitev novega stanja pa v času trajanja 
mandata ni vplivala na spremembo uvrstitve  direktorja v plačni razred, je v posameznih primerih 
celo daljše obdobje mandata direktor prejemal plačo, ki ni ustrezala dejansko izpolnjenim 
pogojem glede na kriterije za določitev njegove plače. Glede na dejstvo, da veljavna ureditev plač 
direktorjev v javnem sektorju predvideva, da se uvrstitve v plačne razrede realizirajo s 
pravilnikom pristojnega ministra, bo treba zagotoviti, da bodo pravilniki, s katerimi se bodo 
spremenili plačni razredi delovnih mest direktorjev, objavljeni pred 1. novembrom. 

• Kot javni uslužbenci smo nenehno podvrženi varčevalnim ukrepom.  

 V občinski upravi je na dan 1.1. 2014 zaposlenih 9 javnih uslužbencev: mag. Severin Sobočan, 
Janja Pintarič, Melita Vučković, Jožica Kovač Štefur, Helena Kraupner, Roman Kaučič, Bojan 
Sobočan, Mateja Fišinger in Albin Tropenauer.  

• Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in prehrane se zaposlenim zagotavljajo v skladu 
z 42. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in 7., 8., in 11. členom Zakona o 
višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. Z dnem 1.6. 2012 je prišlo 
do nove ureditve povračila stroškov prevoza na delo in z dela na podlagi Zakona za uravnoteženje 
javnih financ (Ur.l. RS št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF), Kolektivne pogodbe za negospodarske 
dejavnosti RS in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev (U.l. RS št. 40/12, v nadaljevanju 
kolektivne pogodbe). ZUJF v prvem odstavku 164. člena določa, da se določbe zakona, ki urejajo 
povračila v zvezi z delom in nekatere druge prejemke, uporabljajo le do uveljavitve kolektivnih 
pogodb delavnosti in poklicev, ki bodo sklenjene po sprejetju ZUJF in bodo urejale povračila 
stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke. V kolikor kolektivne pogodbe oziroma 
aneksi h kolektivnim pogodbam niso sklenjeni, veljajo določbe ZJUF, saj se določbe kolektivnih 
pogodb, predpisov ter splošnih aktov, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke drugače, v 
času uporabe ZUJF, ne uporabljajo (tretji odstavek 164. člena ZJUF). Zaposleni v javnem sektorju 
(v nadaljevanju zaposleni), za katere povračila stroškov in nekaterih drugih prejemkov niso 
urejeni v kolektivnih pogodbah, in funkcionarji so upravičeni do povračila stroškov in drugih 
prejemkov iz delovnega razmerja, kot jih določa ZUJF (drugi odstavek 164. člena ZJUF). Torej, če 
so bili po sprejetju ZUJF sklenjeni aneksi h kolektivnim pogodbam, ki urejajo področje povračila 
stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke, se za javne uslužbence, za katere kolektivne 
pogodbe veljajo, pri odločanju o pravicah iz naslova povračil in drugih prejemkov, uporabljajo 
določbe teh aneksov in ne določbe ZUJF. V Uradnem listu RS, št. 40/2012 so bili objavljeni aneksi 
h kolektivnim pogodbam dejavnosti in Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, 
ki med drugim enotno, za celotni javni sektor, urejajo tudi področje povračila stroškov prevoza 
na delo in z dela. Aneksi h kolektivnim pogodbam in s tem nova ureditev področja se uporablja 
od 1.6.2012. Nova ureditev področja za določene javne uslužbence torej prenaša področje iz 
zakonske materije in materije, urejene v izvršilnih predpisih, v ureditev na ravni posamezne 
kolektivne pogodbe. Za funkcionarje pa tudi glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela 
velja ZUJF. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu glede na razdaljo 
od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra. Zaposlenemu 
pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna 
kilometrina v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.  

• Sredstva za delovno uspešnost: Sredstva za delovno uspešnost, do katerih so upravičeni javni 
uslužbenci v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju, so predvidena. Pri tem Občina Apače pripominja, da se pod delovno uspešnost smatra 
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delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ki nastane npr. zaradi odsotnosti javnih 
uslužbencev.  

Občina Apače nima ne svojega komunalnega podjetja- za obdelovanje javnih površin, nima ne 
zavoda za turizem in nima ne razvojne agencije, kar se večinoma žal pozabi. Ostale občine jih 
imajo. Nihče izmed navedenih institucij zagotovo zastonj ne opravlja svojih storitev. Veliko del z 
navedenih področij tako opravimo sami, v občinski upravi. Vizija naše občinske uprave je 
profesionalna, strokovna, moderna, urejena, odprta in občanom prijazna občinska uprava. 
Prijazno občino moramo vsi skupaj doseči s čim bolj učinkovito izrabo kadrovskih, finančnih in 
materialnih virov ter znanja. Občinska uprava deluje po načelih zakonitosti, pravne varnosti, 
strokovnosti, da bo odprta in usmerjena k občanom. Naš cilj je torej doseči zadovoljstvo tako 
občanov kot javnih uslužbencev. Z vso odprtostjo sprejemajo predloge, izboljšave.  

Prikazujemo  grob opis del, storitev, ki jih opravljamo, saj verjamemo, da jih večina ne pozna v 
takem obsegu. Iz tega razloga menimo, da je težko soditi tako o kvaliteti, kot o kvantiteti našega 
dela. Tako ekipa občinske uprave sama: 

• pripravlja vsa gradiva za seje občinskega sveta, vseh odborov, vključno s kopiranjem in 
dostavo slednjega, po sejah pripravi in uredi vse zapisnike; 

• soustvarja spletno stran, pripravlja vso gradivo za uradne objave, sama pripravlja in tiska 
Informatorje, ki skorajda tedensko izidejo v vsa gospodinjstva- s tem so naši občani tekoče 
obveščeni o vseh dogodkih, dnevno posredujemo več informacij javnega značaja, izdajamo tako 
potrdila ter podatke iz uradnih evidenc.  

• organizira popolnoma sama vse dogodke, vse prireditve, katere organizator smo, sprejeme 
župana- od programa, do izvedbe slednjega (za pripravo programa tako ne najema dragih 
organizacij); 

• razpolaga in upravlja z občinskim premoženjem; pripravlja vrsto donatorskih pogodb, v 
skladu s proračunsko postavko; 

• nudi vso pomoč delovanjem vaških odborov; 

• potrjuje vse račune, posledično pripravlja odredbe, ki se nanašajo izvrševanje proračuna, za 
vsak račun je potrebno pripraviti tudi naročilnico ali pa pogodbo;  

• za delovanje SPVCP pripravlja vso strokovno gradivo, vključno s kopiranjem in posledično 
pripravlja vse zapise sej, nabavlja preventivni material, organizira dogodke;  

• organizira delo javnim delavcem, ki skrbijo za urejenost in vzdrževanje okolice. Zavod za 
zaposlovanje namreč  omogoča dolgotrajno brezposelnim in nekaterim drugim posebnim ciljnim 
skupinam brezposelnih vključitev v programe javnih del. Gre za spodbujanje -naših občanov -
vključevanja v delovno okolje, pridobivanja novih znanj in izkušenj ter širjenja socialne mreže. 
Javni delavci so po posebnih pogodbah zaposleni za določen čas in z velikim veseljem 
pripomorejo k boljšemu izgledu našega kraja; 

• obvešča javnost o ponudbi prodaje kmetijskih zemljišč, pripravlja razpise na področju 
kmetijskih društev, sodeluje pri pripravi projektov ureditve vaškega jedra Apače, sodeluje pri 
pripravi aktivnosti pogozdovanja v občini; -skrbi za nemoteno sofinanciranje zavetišč, trajnostno 
upravljanje z divjadjo, sodelovali smo pri pripravi Strategije za koncipiranje trajnostnega razvoja, 
izdajamo potrdila o prejemu sredstev iz občinskega proračuna;  

• na področju vzdrževanja javnih površin, zimske službe, letnega vzdrževanja občinskih cest 
ter vzdrževanja gozdnih cest pripravlja vso dokumentacijo, vključujoč postopke Javnega 
naročanja, vštevši pogodbe, poročila ter redne kontrole na terenu; nabavlja prometno 
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signalizacijo, na področju električne energije- na v skorajda že v vseh vaseh izgrajene javne 
razsvetljave, pa vodi evidence porabe le te; 

• na področju razvoje malega gospodarstva- pripravlja razpise, občina preko Informatorja ter 
ažurno preko spletne strani obvešča svoje gospodarstvenike o pomembnih razpisih in vsakomur, 
ki je to želel, smo prijazno nudili pomoč v zvezi z informiranjem;  

• skrbi za promocijo občine, društev, domačih ponudnikov, pripravljamo vse razpise na 
področju programov turističnih društev; intenzivno smo sodelovali tako na terenu kot s svojimi 
idejami pri Idejni zasnovi za Konjišče- Glamping turizem, skrbimo za vzdrževanje »Oče panonskih 
hrastov«; 

• izdajamo dovoljenja za podaljševanje obratovalnega časa, dovoljenja za čezmerno 
obremenjevanje hrupa z zvočnimi napravami, soglasja za izvedbo javnih prireditev; izdajamo tudi 
dovoljenja za uporabo javne površine, za uporabo občinskih simbolov; 

• opravljamo vsa potrebna opravila na področju odpadkov, izvajamo potrebna dela za pripravo 
projektne dokumentacije na področju kanalizacije, vodimo vse postopke za sofinanciranje malih 
komunalnih čistilnih naprav;  

• pripravljamo potrebno dokumentacijo na področju oskrbe z vodo- od sodelovanja pri 
projektih, kakor priprava vseh aktov za izvedbe investicij, odločb o komunalnih prispevkih, 
pogodb, priprava oziroma zapis posledično vseh položnic za komunalni prispevek , dnevno 
izdamo več potrdil o namenski rabi, predkupni pravici, soglasij ( tako za uporabo cest, v zvezi z 
izdanimi gradbenimi dovoljenji ….); 

• skrbimo skupaj z upravljavcem za občinska stanovanja, vršimo sestanke ter oglede, 
pripravljamo najemne pogodbe, pripravljamo vse pogodbe, ki nastanejo v občinski upravi – teh 
je več, sami pripravljamo dokumentacijo za vknjižbe v zemljiško knjigo, preko spletne strani 
nudimo možnosti nakupa zemljišč v naši občini v planirani novi soseski in temu primerno o tem 
informiramo potencialne kupce, občinska uprava pripravlja podatke za izdajo NUSZ, posledično 
vodi tudi evidence premoženja občine; izdajamo soglasja k predvidenemu izrednemu prevozu po 
javnih cestah, soglasja za priključitev na javni vodovod; 

• skrbimo za zadeve, potrebne za delovanje programov v kulturi, pripravljamo razpise za 
kulturna društva, veteranska, športna in upokojenska društva , kot tudi posebnih skupin in  na 
področju sociale in nudimo vse potrebne informacije ter strokovne nasvete  v zvezi s slednjimi. 
Občina vodi evidence in tako daje društvom, kakor posameznikom na razpolago prostore Starega 
gasilskega doma. Društvom upokojencev so na voljo Medgeneracijski prostori v novem 
Kulturnem domu, uporabnikom pa nudimo računalniško sobo s 5 računalniki, ,uspešno 
zapolnjevali smo z več dogodki Dom pri mlinu v Segovcih;  

• sodelovala je pri obnovi Podružnične OŠ Stogovci; pripravlja vse postopke javnega naročanja 
na področju šolskih prevozov, vodimo zelo povezano aktivnosti sodelovanje z OŠ in vrtcem Apače,  

• pripravila pravilnik in posledično po prejemu vlog izdaja odločbe tako o dodelitvi denarne 
pomoči šolajočim, kakor staršem ob rojstvu otrok; izvedla aktivnosti na področju Pomoči družini 
na domu; izvaja subvencioniranje najemnin, izdaja  odločbe enkratnih denarnih pomoči zaradi 
materialne ogroženosti, za obeležitve obletnic občanov pripravlja bone; 

• skrbi- vzdržuje in ureja pokopališče, pripravlja pogodbe o najemu grobov ( preko 500 
pogodb)  ter tiska položnice za plačilo le te; 

• plakatira sama na kar 21 odjemnih mest po celi občini Apače, velja pa pripomniti, da 
opravimo tudi vsa volilna opravila; 
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• sodeluje pri postopkih ureditve meja;  

• pripravlja občinski razvojni program za daljše obdobje; 

• poroča višjim organov; 

• uspešno sodeluje z drugimi pri skupni realizaciji projektov (Futur, Murska kolesarska pot,…); 

• sama pripravlja promocijski material za promocijo občine Apače (predstavitvena brošura 
Občine Apače, domačih ponudnikov, turističnih destinacij,…); 

• sprejema več kot 20 strank dnevno, ki jim z veseljem nudi pomoč pri izpolnitvah vlog in 
odgovarja na njihova vprašanja; evidentira vso vhodno pošto, tudi elektronsko, ureja zadeve in 
dnevno sprejme več kot 20 telefonskih klicev; 

• ureja arhiv po določbah, ki jih narekuje zakon;  

• sama v zadnjem obdobju fotografira prireditve in dogodke v občini Apače, obvešča novinarje 
in piše članke za časopise…..itd.  

Občinska uprava tako skupaj z javnimi delavci ( ki so zaposleni preko posebnih pogodb za določen 
čas), skrbi za urejeno okolico, z zaposlenim Albinom ( zaposlen preko režijskega obrata, 
posledično prekinjena pogodba z Vrbnjak d.o.o. za vzdrževanje pokopališča, kar pomeni velik 
prihranek)  vzdržuje pokopališče (opravlja vsa hišniška opravila, skrbi za čistočo KD), sama 
pripravlja dogodke Občine Apače, ki se odvijajo v naši občini in sama pripravlja dokumentacije za 
javne razpise, javna naročila, vse pogodbe,  položnice, nudi servis občanom brez omejitev uradnih 
ur, pomoč pri dajanju informacij iz drugih področij, sprejem vlog, tako pisnih kot ustnih na 
zapisnik (obrazce ažurno pripravljamo in jih najdete na spletni strani občine……). Občinska uprava 
aktivno sodeluje pri vseh investicijah občine.  Glavni izziv naše občinske uprave je usmeriti se na 
uporabnika (razumevanje potreb občanov, dvig kakovosti storitev, učinkovit stik z občani), 
stroškovno učinkovito delovanje (poenostavitev procesov, uvedba dobrih praks) ter učinkovito 
delovanje organizacije. Zahteve in potrebe občanov so naše vodilo k oblikovanju ustreznega 
modela upravljanja.  

Glede stroškov dela je nujno upoštevati poleg obstoječe zakonodaje še D O G O V O R o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016  ter vse naknadne 
dogovore 

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z vsebino 
naslednjih točk tega dogovora: 

I. Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ne bo brez 
soglasja s podpisniki tega dogovora dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in 
obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem Dogovorom. 

Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev. V primeru stavke, ki je posledica 
kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, 
če bi delali. 

Vlada bo v obdobju, za katerega je sklenjen Socialni sporazum, zavezo o pridobitvi soglasja 
socialnih partnerjev iz točke I Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016 spoštovala tudi v 
primeru, da bi Socialni sporazum predčasno prenehal veljati. 

II. Podaljšajo ali delno spremenijo se sledeči ukrepi iz Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega 
sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14): 

1. Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do vključno 31. 8. 2016. 
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S 1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012 
(Priloga 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 
25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)). 

Sprememba vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, ki bo uveljavljena s 1. 9. 2016, ne 
pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS in ne vpliva na višino 
dodatkov k osnovni plači, ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oziroma 
povračil stroškov v zvezi z delom. 

Veljavnost nominalnih osnov za določitev plače za delo v tujini, določenih v Uredbi o spremembi 
in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni 
list RS, št. 47/13) in veljavnost nominalnih osnov za določitev plače za opravljanje vojaške službe 
oziroma službe izven države določenih v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah 
in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v 
mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 47/13) se 
podaljša do vključno 31. 8. 2016. S 1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti nominalnih osnov, kot so 
veljale pred znižanjem v letu 2013. 

Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS. 

2. Do konca leta 2016 se vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oziroma povračil 
stroškov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti 
regresa za prehrano, ne uskladi. 

Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS. 

3. Redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne izplačuje. 

Vsebina te točke se uredi z zakonom. 

4. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2016 izplačuje, kot sledi: 

– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca; 

– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz 
naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30% 
osnovne plače javnega uslužbenca; 

– javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače 
iz tega naslova v letu 2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni 
uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence (10% osnovne plače); 

– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih 
delovnih nalog lahko v letu 2016 uporabniki proračuna porabijo največ 40% sredstev iz 
prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju; 

– uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med 
delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki 
vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v 
odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora. 

Vsebina te točke se uredi z zakonom. 

5. Regres za letni dopust za leto 2016 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, 
in sicer: 

– do vključno 30. plačnega razreda 790,73 €; 
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– od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 €; 

– od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 €; 

– od 51. plačnega razreda in višjega 350 €. 

Vsebina te točke se uredi z zakonom. 

6. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se od 1. 1. 
2016 do 30. 6. 2016 izplačujejo v višini 10%, od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 v višini 15% in od 1. 11. 
2016 do 31. 12. 2016 v višini 30% glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013. 

Vsebina te točke se uredi v KPND. 

III. Ukrepi v obdobju od vključno leta 2017 dalje 

O postopnem sproščanju preostalih ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela v javnem 
sektorju v obdobju 2017–2019 se vladna in sindikalna stran pogajata v začetku leta 2016, tako da 
je dogovor sklenjen najkasneje do 30. aprila 2016. 

IV. Z zakonom se realizirajo tudi naslednje vsebine: 

7. Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki 
ni povezana z delom 

Nadomestilo plače v višini 80% osnove pripada javnim uslužbencem, za katere je višina 
nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s 
kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, določena drugače ali višina nadomestila ni določena. 
Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas. 

V tej zvezi se, zaradi zagotovitve enake ureditve za vse, stranke zavodskih in poklicnih kolektivnih 
pogodb pozove k sklenitvi aneksov. 

8. Izplačevanje jubilejnih nagrad 

Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v 
javnem sektorju. 

XI. Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 
11. 2015 

Pri pripravi planov za kadrovske zadeve za 2018 se vzamejo izhodišča za leto 2017: 

Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (9.1.2017)- 
objavljena na spletni strani MJU. 

Navedena zakonodaja ima finančni vpliv na proračun (izplačilo regresa, sprostitev napredovanj, 
nova plačna lestvica). Pravne podlage za navedena dejstva so objavljene na spletnih straneh MJU 
in MNZ. 

Za leto 2018 je potrebno upoštevati poleg vse zakonodaje še zadnje spremembe v letu 2017 
(avgust)- odprava plačnih anomalij, objavljene a spletnih straneh MJU:  

Vpliv odprave anomalij na določitev plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto v višjem 
tarifnem razredu (2.10.2017) 

•Odprava anomalij na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in na 
delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb – dopolnitev pojasnila številka 0100-75/2017/446 z 
dne 1.9.2017 (25.9.2017) 

•Aneks k pogodbi o zaposlitvi -VZOREC (18.9.2017) 
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•Odprava anomalij na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in na 
delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb (4.9.2017) 

•Manjše spremembe sistemizacije delovnih mest (4.9.2017) 

•Sprememba akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest za realizacijo Aneksa h 
kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS št. 46/17)(4.9.2017) 

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

Zakonske podlage (zgoraj). 

060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna 25.280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški in storitve glavne pisarne so namenjeni za plačilo dobavljenega blaga in 
opravljenih storitev, ki jih za delo potrebuje občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor, 
župan in podžupan. 

Sredstva se namenjajo za:  

-pisarniški material in storitve,  

-čistilni material,  

-storitve varovanja zgradb in prostorov,  

-strokovno literaturo, 

- izdatke za reprezentanco,  

-drugi splošni material,  

-stroški telefonskih storitev,  

-stroški poštnih storitev,  

-stroški konferenc,  

-strokovna izobraževanja (Le ta so zakonsko predpisana; in sicer v skladu z določili 103. člena 
Zakona o javnih uslužbencih, kakor tudi s Strategijo razvoja javne uprave. Učinkovita in stabilna 
javna uprava je zelo pomemben družbeni podsistem. V planu najmanj en seminar in 
izobraževanje na zaposlenega) ter 

- varstvo pri delu, v okviru katerega so poleg redne pogodbe in zagotovaljanje zakonskih obvez 
potrebno tudi zagotoviti sredstva in izvajati aktivnosti na področju Promocije zdravja na 
delovnem mestu. To veleva zakonodaja. 

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

Realizacija v letu 2017 in plan dela v letu 2018. 

060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava 7.809 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru izvajanja aktivnosti in nalog občinske uprave so vključeni stroški prevajalskih storitev, 
stroški lektoriranja, drugi splošni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški 
ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije za objekte in opremo, 
sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev ter drugi operativni odhodki. 

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

Izvajanje aktivnosti in naloge občinske uprave. 
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060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje 6.793 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Apače v letu 2018 namenja sredstva za električno energijo, stroške ogrevanja, vodo, 
odvoz smeti ter  zavarovalne premije za objekte, ki so v lasti občine Apače. 

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

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi ocene realizacije odhodkov v preteklem 
letu. 

060306 Službeni avto 7.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za dve službeni vozili;in sicer: za  gorivo in mazivo, za vzdrževanje in 
popravila službenih vozil, za registracijo vozila in pristojbine, za zavarovalne premije ter za nabavo 
letne vinjete. Sredstva se namenjajo tudi odplačilo najema leasinga za leto 2018. 

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

Na podlagi ocenjene vrednosti in na podlagi plana porabe za leto 2018. 

060311 Materialni stroški in storitve - informatika 12.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vzdrževanje računalniških programov in naročnine (Cadis - Poslovanje V3, Cadis 
- Plače V3, Vbit - glavna pisarna, letno naročnino za certifikate SIGEN-CA, naročnino na vključitev 
v omrežje HKOM). Na nivoju postavke so zajeti tudi stroške vzdrževanja računalniške opreme, 
strežnika, kot programske opreme.Gre za zakonske in pogodbene obveznosti. 

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

Za izhodišča so uporabljene sklenjene pogodbe in ocena realizacije leta 2017. 

060314 E-arhiviranje 120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike so pravne in fizične osebe ter proračunski uporabniki od 1.1.2015 dolžni 
za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje proračunskim uporabnikom pošiljati 
račune v elektronski obliki (E-računi). Na podlagi 151. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku 
na dodano vrednost pa mora davčni zavezanec izdane in prejete listine hraniti v prvotni obliki, v 
kateri so bile oblikovane, poslane ali prejete. 

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

Za izhodišče je uporabljena trenutna sklenjena pogodba in ocena realizacije tekočega leta. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 6.926 € 

Opis podprograma 

Občina Apače bo v proračunskem letu namenila sredstva za razpolaganje in upravljanje s 
premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 
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Zakon o javnih financah 

Zakon o izvrševanju proračuna 

Zakon o javnem naročanju 

Pravilnik Občine Apače o javnem naročanju 

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

Gospodarno in skrbno ravnanje s občinskim premoženjem. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo proračunske postavke v okviru posameznega podprograma. 

060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 2.594 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Apače v letu 2018 namenja sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov; in sicer 
gre za manjša morebitna nepredvidljiva  popravila, vzdrževanja poslovnih objektov in opreme, ki 
so v lasti občine Apače. 

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

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018. 

060307 Nakup opreme - občinska uprava 2.290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nakup oz. popravilo računalniške opreme, nakup 
licence za antivirusni program in nakup licence Cyberoam in opreme, potrebne za delovanje 
občinske uprave in sicer v planiranem proračunskem letu za nakup dveh arhivskih omar. 

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

Izhodišča za nabavo temeljijo na podlagi dosedanjih nakupov arhivskih omar oziroma 
pridobljenih ponudb, enako velja za nakupe licenc za programe, ki jih je potrebno kupiti vsako 
leto. 

060310 Nakup opreme - javna dela 1.062 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Apače v letu 2018 za nakup opreme za javna dela namenja sredstva v višini 1.062,00 EUR. 
Nabaviti se nameravata 2. kom močnejši komunalni motorni kosi - nitki. 

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

Izhodišča za nabavo temeljijo na podlagi pridobljene ponudbe. 

060318 Priključitev občinskih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
 980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 980,00 EUR se namenjajo za priključitev objektov v lasti občine Apače vodovodno 
omrežje (PODGORJE 25- v kolikor bo prišlo do realizacije prodaje objekta). 

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

Izračun temelji na ocenjenih stroških priključitve objekta na vodovodno omrežje. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 64.306 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Varnost v najširšem pomenu je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo 
varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog. Naloge lokalnih 
skupnosti in s tem tudi Občine Apače se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na 
zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter zagotavljanje delovanja občinske 
uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je to področje državnega pomena. 

Pomembnejši dokumenti s tega področja so: 

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije; 

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ; 

- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči; 

- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji se nanašajo predvsem na nemoteno izvajanje javne gasilske službe in za 
zagotavljanje delovanja struktur CZ in za ostale operativne enote v okviru CZ), obnavljanje in 
nadomeščanje dotrajane opreme ter nabava nove opreme v skladu s potrebami in merili. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 64.306 € 

Opis glavnega programa 

Narava pa tudi ljudje so zelo nepredvidljivi, žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priča 
obdobjem lepega sončnega vremena, dolgotrajnih padavin, trenutnih ekstremnih neurij, veliki 
količini snežnih padavin, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in 
soljudi. Potrebno je vzpostaviti sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja 
hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju občine ter s tem zvišuje raven varnosti 
ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zviševanje ravni reševalnih storitev, ki se bo doseglo s skrajšanjem odzivnega časa, povečanjem 
usposobljenosti in opremljenosti, z izboljšanjem sodelovanja med službami ter z izboljšanjem 
organiziranosti; 

- zvišanje ravni pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oz. zmanjšanje 
števila žrtev, materialne škode in drugih posledic teh nesreč; 

- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi. 

- ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja Občine Apače. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
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07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.515 € 

Opis podprograma 

Občino Apače ogrožajo požari, v zadnjem času vedno večje poplave, zemeljskimi plazovi, neurja, 
nesreče z nevarnimi snovmi.  Vse to pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in 
okolja. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja enot, služb in organov 
vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja 
prebivalstva, izdelave načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, sredstva za sofinanciranje 
programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in 
reševanja, sredstva za vzdrževanje opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Vsi programi izhajajoč iz tega podprograma temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Uradni list RS 64-2183/1994, RS 33-1529/2000, RS 87-4451/2001, RS 41-
1694/2004, RS 28-1129/2006, RS 97-5021/2010), Uredbi o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS 22-999/1999, RS 99-4698/1999, 
RS 102-4332/2000, RS 33-1383/2002, RS 106-5298/2002, RS 21-708/2005, RS 110-4804/2005, RS 
5-166/2007, RS 92-4547/2007) – določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost 
gasilske službe, Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS 
15-701/2000, RS 88-3845/2000, RS 92-4547/2007, RS 104-4427/2008) – določa organiziranost in 
opremo enot, služb in organov vodenja, Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih 
predpisuje minister za obrambo – v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Apače (Uradno glasilo Občine 
Apače, Lokalni časopis Prepih, št. 18/08) in drugih aktih. 

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

Dolgoročni cilji se nanašajo predvsem na zagotavljanje delovanja struktur CZ (štab CZ, poveljnik 
CZ, ostale operativne enote v okviru CZ), obnavljanje in nadomeščanje dotrajane opreme ter 
nabava nove opreme v skladu s potrebami in merili. Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi 
prebivalstvo samo. Ugotavljamo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in 
usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in 
samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je 
potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in 
šolske populacije o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah. 

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

V sladu z dolgoročnimi cilji podprograma je letni cilj podprograma zagotavljanje delovanja 
struktur CZ. Na podlagi programa se bo v letu 2017 nabavila nova potrebna oprema. 

070301 Civilna zaščita 2.515 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za material in storitve za delovanje občinskega štaba civilne 
zaščite, za usposabljanje enot in služb civilne zaščite, zagotovijo se tudi sredstva za nakup opreme 
osnovnih in materialnih sredstev. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in potreb nabave opreme in materialnih 
sredstev. 
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 61.791 € 

Opis podprograma 

Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi 
pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva preko sistema 
financiranja, in sicer za: 

a) opravljanje nalog prostovoljnih gasilskih društev: 

- gašenje in reševanje v primeru požarov, 

- reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč, 

- reševanje v cestnem prometu, izlitju nevarnih snovi  (samo PGD Gornja Radgona, ki ima za te 
naloge koncesijo ter ustrezno opremo), 

- izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, 

- načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društva, 

- nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, 

- gradnja in vzdrževanje gasilskih domov, 

- usposabljanje gasilske mladine, 

- druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva. 

b) opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog gasilske zvez: 

- izvajala načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev na nivoju občine, 

- na nivoju občine skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost gasilskih enot v skladu s 
predpisanimi merili, 

- skrbela za načrtno in usklajeno delovanje gasilskih enot v občini, 

- skrbela za povezavo med gasilskimi društvi in občino ter službami sistema za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, 

- izvajala naloge, ki so jih nanje prenesle država ali občina (predvsem naloge iz 6. člena zakona o 
gasilstvu), 

- zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, 

- zavarovanje oseb, opreme in objektov, 

- izvajala druge organizacijske in razvojne naloge gasilstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred požarom, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč. Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, 

Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Apače. Načrt za 
aktiviranje in obveščanje izvajalcev ukrepov zaščite in reševanja ter gasilskih enot Občine Apače. 
Ocena ogroženosti Občine Apače. Načrt varstva pred požarom v Občini Apače. Pogodba o 
opravljanju javne gasilske službe v Občini Apače in aneksi k tej pogodbi. 

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Občini Apače temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane 
v »Načrtu razvoja Gasilske zveze Gornja Radgona«. Načrt razvoja gasilskih enot v Občini Apače 
temeljil na Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
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nov elaborat »Ocena ogroženosti Občine  Apače«. Elaborat zagotavlja strokovne podlage za 
načrtovanje delovanja operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v Občini Apače obvezno lokalno 
javno gasilsko službo. 

V naslednjem obdobju želimo v javni gasilski službi Občine Apače doseči naslednje: 

Krepitev celovitosti gasilske službe; v Občini Apače je gasilstvo organizirano v šestih prostovoljnih 
gasilskih društvih. Krepitev celovitosti gasilske službe je predpogoj za kar najbolj učinkovito 
operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Izvajati in dopolnjevati enoten 
sistem aktiviranja in alarmiranja. Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno 
gasilsko službo (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč. 

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

Za izvajanje nalog na področju požarnega varstva v občini je prioritetna naloga obnavljanje in dvig 
strokovne ravni operativnega članstva v vseh PGD, kar bo doseženo s sprotnim in kvalitetnim 
izobraževanjem. 

       Tako se planirajo naslednji izobraževalni programi: 

- V organizaciji Gasilske zveze G. Radgona se v obdobju januar-marec  se izvede nadaljevalni 
tečaj za gasilca v prostorih gasilskega doma G.Radgona. Na nivoju regije se vključijo kandidati v 
predviden tečaj za vodjo enote – NGČ. Za usposabljanje gasilcev na višjem nivoju GČ, VGČ se 
prijavi kandidate glede na predpisane pogoje in pripravljenost le-teh za pridobivanje dodatnih 
strokovnih znanj ter kadrovske potrebe. 

- tečaji za pridobitev specialnih znanj, ki se izvajajo po razpisu Gasilske zveze Slovenije 
predvsem v Izobraževalnem centru na Igu - Gasilski šoli (tehnično reševanje, gašenje notranjih 
požarov, nevarne snovi) in v Pekrah (nosilec dihalnega aparata). Vključi se v razpisane tečaje, ki 
jih organizira Pomursko regijsko gasilsko poveljstvo (strojnik, mentor). Napotitve na 
usposabljanje se izvajajo po potrebah PGD in OGP, 

- druga tekoča usposabljanja za pridobivanje strokovnih znanj na področju reševanja ob 
naravnih in drugih nesrečah, ki se izvajajo v sklopu programa občine Apače, 

- usposabljanje vodstvenega kadra v gasilskih društvih – sprotna naloga, 

- usposabljanje otrok v vrtcu in osnovni šoli Apače ter občanov s področja požarnega varstva 
v okviru programov prostovoljnih gasilskih društev (predstavitve, vaje, dnevi odprtih vrat). 

070305 Požarna varnost 40.491 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč v sklopu 
požarne varnost; in sicer:  

402099 drugi splošni material in storitve = 500,00 EUR, sredstva se namenjajo za povrnitev 
stroškov izvedbe taktične vaje prostovoljnih gasilskih društev v sklopu meseca požarne varnosti. 

40209906 delovanje odbora za požarno takso = 330,00 EUR, sredstva se namenjajo za delovanje 
odbora požarne takse, v letu 2018 se planira 1. seja odbora. 

40209907 Osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra = 6.300,00 EUR, sredstva se 
namenjajo za strokovno izobraževanje gasilskega kadra in za nabavo strokovne literature. 

V naslednjih letih se planira izvedba naslednjih programov usposabljanja gasilskega kadra: 

Gasilce se v skladu s potrebami napoti na strokovno gasilsko usposabljanje po razpisu GZS in GZ. 
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Gasilci se napotijo na tečaje specialnosti v gasilski šoli na Igu, Pekrah ali na nivoju regije na podlagi 
potreb PGD, in sicer:  

tehnično reševanje, uporabnik dihalnega aparata, gašenje notranjih požarov, vodja intervencije, 
nevarne snovi, … 

Strokovna literatura: vsako PGD prejema po 2 izvoda revije Gasilec. Za občinsko gasilsko 
poveljstvo je naročen en izvod strokovne revije Požar. Zagotovi se tudi druga strokovna literatura 
za sprotno usposabljanje. 

Člansko gasilsko tekmovanje GZ se izvede tradicionalno v mesecu juniju - planirano enako število 
enot kot v preteklem letu. 

Prvaki posameznih kategorij bodo imeli možnost udeležbe na regijskem in tudi na državnem 
gasilskem tekmovanju. 

Po programu komisije za veterane pri GZ se izvede vsako leto strokovna ekskurzija z udeležbo ca 
60 veterank/ov. 

Po programu komisije za veterane pri GZ se izvede vsako leto srečanje članic gasilk PGD iz GZ. 

40209908 Izobraževanje gasilske mladine = 4.800,00 EUR, sredstva se namenijo za kviz gasilske 
mladine in  mladinsko tekmovanje v  orientaciji na nivoju gasilske zveze in na regijskem nivoju, za 
strokovno ekskurzijo- kopanje za gasilsko mladinsko tekmovanje, za tečaj za mentorja mladine in 
za strokovno literaturo. 

Od skupnih programov dela gasilske mladine se izvede na nivoju GZ: kviz, orientacija gasilske 
mladine in strok.ekskurzija.   

Na nivoju regije se mladina udeleži kviza in orientacije, prvaki pa imajo pravico do udeležbe na 
državnem tekmovanju. 

Mladinsko gasilsko tekmovanje GZ se izvede tradicionalno v mesecu juniju po programu GZ in 
GZS.  

Na podlagi razpisa se dodelijo PGD v OGP Apače letna sredstva za sofinanciranje gasilske mladine 
v PGD v skladu z razpisom in Pravilnikom za sofinanciranje programov gasilske mladine v PGD.  

Za vzpodbujanje vključevanja in samo izvajanje programov gasilske mladine v PGD je potrebno 
zagotoviti tudi določeno opremo in rekvizite.  

40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu = 980,00 EUR, preko GZGR se vsako leto izvede 
zbiranje, obdelava, prijava ter plačilo pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje gasilcev 
za primer poškodbe pri delu. Zaradi enotnega zagotavljanja zakonske obveznosti in spremljanja 
stanja na področju varstva operativnih gasilcev, medtem ko nezgodno zavarovanje izvajajo PGD 
sama za svoje operativne gasilce sredstva se financirajo iz redne dejavnosti PGD. 

40209912 stroški operativnega delovanja - intervencije = 1.800,00 EUR, v okviru te postavke se 
financira intervencije, ki so širšega obsega, požari, poplave, neurja in podobno, kjer so vključene 
enote ZIR in GZ. 

40209913 vzdrževanje opreme = 1.500,00 EUR, sredstva se zagotovijo za pokrivanje večjih 
popravil gasilske opreme in vozil nad sredstvi določeni v okviru redne dejavnosti. 

Sredstva za redno dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v Občini Apače se namenjajo za: 

- zavarovanje in tehnični pregled gasilskih vozil, 

- gorivo za udeležbo na seminarjih, vajah, sestankih višjih poveljstev, tekmovanjih, srečanjih, 
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- nezgodno zavarovanje gasilcev, 

- zdravniške preglede gasilcev v skladu z Zakonom o gasilstvu mora gasilec zdravstveno in psihično 
sposobni opraviti zdravniški pregled, 

- vzdrževanje orodišča zagotovi se delež sredstev za porabo elektrike, ogrevanja, požarnega 
zavarovanja, dimnikarske storitve, 

- vzdrževanje gasilskih vozil in opreme, med vzdrževanje gasilskih vozil se štejejo večja popravila 
gasilskih vozil, gasilskih prikolic, motornih črpalk, servis dihalnih aparatov, 

- ogrevanje gasilskih garaž, v zimskem času morajo biti garaže v katerih so gasilska vozila v vodo 
ogrevane, da ne pride do zamrznitve za kar se namenijo sredstva. 

41200067 GZ Gornja Radgona- redna dejavnost = 10.270,00 EUR, sredstva se namenjajo za redno 
dejavnost gasilske zveze Gornja Radgona za leto 2018 in sicer: 

- stroški zaposlenih – v GZ Gornji Radgona sta 2 redno zaposlena delavca in 1 preko javnih del. 
Redno zaposlena delavca med drugim opravljata tudi določena dela za potrebe izvajanja redne 
dejavnosti gasilske zveze, kot so: dvig redne pošte in spremljanje ter obdelavo elektronske pošte, 
priprava dokumentacije, svetovanje, kopiranje, sprejemanje strank – gasilcev, sodelovanje pri 
izobraževalnih programih, prevozi, ipd. Opravljeno delo zaposleni evidentirajo in se mesečno 
obračunava na podlagi dejansko opravljenih ur.  

- stroški za pogodbeno delo in nagrade funkcionarjem GZ – preko pogodbenega razmerja se 
opravljajo na GZ naloge tajnika in računovodje GZ, funkcionarjem se izplačajo enkrat letno 
nagrade po sklepu UO GZ 

- stroški posvetov, občnega zbora, izobraževanj, sej – stroški predstavljajo predvsem razna 
gradiva, malico udeležencem, prevozne stroške. 

- članarina za gasilski muzej GZS – članarino zaračunava Gasilska zveza Slovenije enkrat letno 
strokovna literatura – naročnina za revijo Gasilec, revijo Požar, Revijo 112, strokovne gasilske 
priročnike stroški poslovnih prostorov GZ – GZGR uporablja za izvajanje redne dejavnosti dve 
pisarni in arhiv v objektu doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni za kar ima s PGD Gornja 
Radgona sklenjeno najemno pogodbo. Z letnim finančnim načrtom v dogovoru s PGD (letni aneks 
k najemni pogodbi) se določi posebej znesek za prostore GZ  za izvajanje redne dejavnosti in 
prostore servisne delavnice (pridobitne dejavnosti). V najemnino so vključeni elektrika, voda, 
odvoz odpadkov, ogrevanje, zavarovanje, manjša vzdrževalna dela.  

- pisarniški material, poštnina, telefon, pisarniški material, tonerji za tisklanik, obrazci, poštnina, 
telefon – stacionarni in mobilni (poveljnik GZ, občinska poveljnika, predsednik GZ – strošek redne 
dejavnosti GZ medtem ko se telefon vodje servisne delavnice in serviserja strošek pridobitne oz. 
tržne dejavnosti in se obračunava po dejanskih stroških. 

- materialni stroški delovanja obč.gas.poveljstev - stroški sestankov, sredstva se prav tako 
namenjajo za obnovo prenosnega računalnika občinskega poveljnika in za nabavo novih gasilkih 
delovnih oblek in zaščitnih vetrovk za člane poveljstva GZ (delež za OGP Apače - 2 kompleta). 

- priznanja gasilske zveze in zahvale – GZ podeljuje gasilcem ob obletnicah priznanja GZ in zahvale. 

- vzdrževanje gasilskega komandnega vozila in poraba goriva – GZ GR ima dve vozili: enot osebno 
vozilo – Megan in drugo tovorno vozilo – Kango. Prvo se uporablja za potrebe prevozov na razna 
izobraževanja in sestanke ter vaje, drugo pa uporablja servisna delavnica za potrebe tržne 
dejavnosti. Stroški obeh vozil se vodijo ločeno.  
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- stroški dogovorjenih programov so: program strokovnih ekskurzij gasilske mladine, gasilskih 
veteranov in članic, ki jih pripravijo in izvedejo komisije pri GZGR in za katere se stroški 
razporedijo po ključu udeležencev. 

- nabava gas. opreme po programu štaba operative Gasilske zveze, nabava drobnega inventarja 
in amortizacija OS GZ.  

- drugi nepredvideni odhodki, odhodki za neodbitni delež DDV – GZGR je zavezanec za DDV, ki 
opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost in si delež DDV lahko odbija, delež pa gre v stroške 
po ključu prihodkov programov napram celotnim prihodkom. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let. 

070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme 6.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovijo za nabavo opreme iz sklada požarne takse. Občinsko gasilsko poveljstvo 
pripravi predlog nabave opreme in ga sprejme na svoji redni seji, nakar  odbor za požarno takso 
omenjeni predlog obravnava na svoji redni seji in izda sklep, kateri je osnova za nabavo opreme 
iz sredstev požarnega sklada. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi programa nabave opreme za PGD pripravljenega s strani Občinsko 
gasilskega poveljstva Apače, ter na podlagi dodeljenega denarja požarnega sklada s strani 
Ministrstva za obrambo. 

070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo PGD Lešane za nadgradnjo novega gasilskega vozila GVV-1 v skladu s 
sprejetim Programom investicij na področju požarne varnosti na območju Občine Apače v 
obdobju 2015-2018. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi sprejetega programa investicij na področju požarne varnosti na 
območju Občine Apače za obdobje 2015-2018. 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.400 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti  in notranje varnosti 
v občini. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja 
sistema vzgoje in izobraževanja, javna infrastruktura. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladno s pristojnostmi občine vplivati na povečanje znanja in ozaveščenosti prebivalcev naše 
občine glede obnašanje v prometu. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.400 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 
Udeleženci cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi 
reakcijami lahko povzročajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi 
lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesreč 
s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med dolgoročne cilje spada tudi izobraževanje mlajše 
generacije (učence osnovne šole) za večjo varnost v cestnem prometu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

08029001 Prometna varnost 3.400 € 

Opis podprograma 

Udeleženci cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi 
reakcijami lahko povzročajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi 
lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu. 
Namenjen je voznikom, pešcem, kolesarjem, starejši in mlajši generaciji udeležencev. Namen 
izvajanja programa je doseči čim boljšo osveščenost vseh udeležencev v prometu, za 
dolgoročnejšo izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 37-1525/2008, RS 109-5734/2010), 

- Statut Občine Apače. 

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

Dolgoročni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesreč 
s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med dolgoročne cilje spada tudi izobraževanje mlajše 
generacije (učence osnovne šole, vrtca) za večjo varnost v cestnem prometu in njihovo 
ozaveščanje o pravilnem ravnanju in obnašanju kot udeleženec v prometu in na splošno 
aktivnosti za večjo prometno varnost na območju Občine Apače. 

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

Izvedba izobraževalnih in osveščevalnih akcij, katerih realizacija dolgoročno zagotavlja 
zmanjšanje smrtnih žrtev in težkih poškodb udeležencev v prometu ter zmanjšanje števila cestno 
prometnih prekrškov na občinskih cestah in na splošno aktivnosti za večjo prometno varnost na 
območju Občine Apače. O merljivih ciljih je pripravljeno letno poročilo Policijske postaje Gornja 
Radgona ter poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Apače. 
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080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 3.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba aktivnosti v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtcem in osnovno šolo, 
aktivnosti na prvi in zadnji šolski dan, rumene rutice, kresničke in odsevni trak, kolesarski izpiti, 
Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba itd.), programa prometno vzgojnih akcij (Vozimo 
pametno, Kolesarčki, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme - Bodi preViden itd.) in 
programa ostalih dejavnost, kot na primer sodelovanje na vsakoletni akciji - Evropskem tednu 
mobilnosti. Prav tako se SPVCP aktivno vključuje v druge preventivne akcije, ki jih organizira Javna 
agencija Republike Slovenije za varnost prometa. V sodelovanju z Osnovno šolo in vrtcem Apače 
se predvidevajo aktivnosti v zvezi z določitvijo varnih poti ter postajališč in čakališč za šolske 
prevoze. 

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

Plan dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2018 in Pravilnik o plačah 
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora 
in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 56.394 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Apače želi z zagotavljanjem sredstev za izvajanje programov na trgu dela s programi javnih 
del, ki zahtevajo različna znanja in delovne sposobnosti, vzpodbujati posamezne občane, da se 
vključijo vanje in  da ponovno pridobijo delovne sposobnosti in delovne navade. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami) 

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/2013) 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti 
brezposelnih oseb. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 56.394 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje glavnega programa je namenjeno aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji in 
ponovni pridobitvi delovnih navad in sposobnosti v programih javnih del, katerih izvajalci 
vključujejo občane občine Apače. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti 
brezposelnih oseb  z vključevanjem v programe, ki bi to lahko omogočili. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 
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10039001 Povečanje zaposljivosti 56.394 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del, katerih naročnik  je občina Apače, 
izvajalci programov pa so poleg občine tudi drugi izvajalci (zavodi in društva), ki vključujejo 
občane iz območja občine Apače in izpolnjujejo pogoje za vključitev v posamezne odobrene 
programe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Več na spletni strani https://www.ess.gov.si/delodajalski/financne_spodbude/izpisi 

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15 in 
67/16); 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami). 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti 
brezposelnih oseb in spodbujanje razvoja novih delovnih mest za največ 15 udeležencev. 

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

Cilj je vključitev 13 iskalcev zaposlitve v programe javnih del. Kazalec realizacije je število 
vključenih v programe. V letu 2018 je predvidena vključitev naslednja:  

OŠ Apače  Učna in druga pomoč otrokom      1 

OŠ Apače   Izvajanje dejavnosti – šport nadzor nad urejen. športn. obj.  1 

OŠ Apače  Informiranje in nadzor      1 

OŠ Apače-vrtec Učna in druga pomoč otrokom-spremstvo gib. oviranim  1 

ŠD NK Apače Izvajanje dejavnosti – šport nadzor nad urejen. športn. obj.  1 

TŠKD Stari Hrast  Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma    1 

Center za socialno delo   Socialno vključevanje posebej ogroženih skupin  1 

Knjižnica Gornja Radgona Pomoč v knjižnici      1 

Občina Apače Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest   5 

100302 Javna dela Občina Apače 42.783 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideva se izvedbo enega programa  s  petimi vključenimi izvajalci, ki bodo program izvajali 
operativno od 1.3. do 31.12.2017;  in sicer: en izvajalec 10 mesecev (IV. stopnja), ostali so z II. 
stopnjo, čas izvajanja pa je predviden naslednji:  en izvajalec  9 mesecev, dva izvajalca  8 mesecev 
in en izvajalec 5 mesecev. 

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

Strošek vključuje strošek II. bruta plač za  izvajalce, strošek regresa za dopust in malice, prevozne 
stroške, strošek zdravniškega pregleda, zaščitna sredstva za zaposlene delavce ter materialne 
stroške za izvedbo programa. Zavod za zaposlovanje od navedenega stroške krijte 90% sredstev 
od II. bruta plač;  stroške malic, prevozne stroške in stroške zdravniškega pregleda krije v celoti. 
Občina krije 10% stroškov II. bruta plač, v celoti plačilo prispevkov za razliko plače do minimalne 
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plače in  strošek regresa za dopust. Zagotavlja tudi sredstva za zaščitna sredstva in za  materialne 
stroške izvedbe programa. 

100303 Javna dela - zavodi in društva 13.611 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Od prijavljenih šestih programov sta bila za leto 2017 odobrena s strani Zavoda za zaposlovanje 
naslednja programa :  

Izvajalec  Program      št. sto obd. 
          vklj. pnja vklj.  
OŠ Apače  Učna in druga pomoč otrokom    1 V 10 
OŠ Apače   Izvajanje dejavnosti – šport nadzor nad urejen. športn. obj. 1 V 10 
OŠ Apače  Informiranje in nadzor    1 IV 10 
OŠ Apače-vrtec Učna in druga pomoč otrokom-spremstvo gib. oviranim 1 V 10 
ŠD NK Apače Izvajanje dejavnosti – šport nadzor nad urejen. športn. obj. 1 IV 10 
TŠKD Stari Hrast  Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma  1 V  7 
Center za socialno delo   Socialno vključevanje posebej ogroženih skupin 1 V 12 
Knjižnica Gornja Radgona Pomoč v knjižnici    1 V 12 

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

Občina zagotavlja sredstva javnih zavodom na podlagi zahtevkov in sicer za namene 10% stroškov 
II. bruto plač, za stroške regresa za dopust v celoti ter stroški razlike v prispevkih do IV. Stopnje 
izobrazbe.  Obdobje plačila se v nekaterih primerih prenaša še v leto 2018 za strošek plače za 
december 2017. V primerjavi s sprejetim proračun se postavka povečuje, saj nekateri programi v 
letu 2017 niso bili odobreni. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.152 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, v 
okviru tega področja predvsem »Program reforme kmetijstva in živilstva« oziroma znotraj tega 
predvsem razvoj in prilagajanje podeželskih območij, prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, 
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo. Ukrepi so naravnani k povečanju 
konkurenčnosti, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine 
ter zdravstvenemu varstvu rastlin in živali. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),  

- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),  

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15),  

- Zakon o kmetijskih zemljiščih - (Uradni list RS, št. 71/11, 58/12 in 27/16) ) 

- Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US, 17/08 in 46/14 - ZON-C) 

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06 - 
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr in 17/14) 

- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo) 
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- Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – 
»Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ) (Uradni list RS, št. 25/11)  

- Program razvoja podeželja (www.program-podezelja.si) (www.mkgp.gov.si) 

- Strategija Občine Apače za koncipiranje trajnostnega razvoja Občine Apače (2013)  

- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače 
za programsko obdobje 2014-2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so naravnani vzpodbujanju ekološkega kmetovanja in s 
tem naravne pridelave hrane tako za nadaljnjo prodajo, kot za samooskrbo, prodaja teh pridelkov 
domačim uporabnikom na lokalni tržnici, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva, razvoj 
podeželja in vzpodbujanje delovanja neprofitnih organizacij. Prav tako so dolgoročni cilji 
področne proračunske postavke skrb za male živali, njihovo zdravje in življenje ter manjše število 
zapuščenih živali, obramba pred točo in trajnostno upravljanje z divjadjo. 

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 13.414 € 

Opis glavnega programa 

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in 
sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, 
konkurenčnost podeželja, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene 
možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, 
ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju 
ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije 
(LEADER). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju (v sodelovanju z 
Lokalno akcijsko skupino Prlekija), tudi z vzpodbujanjem ekološkega kmetovanja in dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji, ohranjanje poseljenosti ter urejena kmetijska krajina. Podpora delovanju 
društev na področju kmetijstva in obramba pred točo na podlagi združevanja sredstev pomurskih 
občin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029003 Zemljiške operacije 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 10.714 € 

Opis podprograma 

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje 
vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 
(turistična dejavnost, domača obrt, dopolnilna dejavnost na kmetiji...), podpore stanovskemu in 
interesnemu povezovanju (društva, zveze), obramba kmetijskih površin pred točo. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14 in 32/15)  

- Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – 
»Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ) (Uradni list RS, št. 25/11)  

- Program razvoja podeželja  

- Strategija Občine Apače za koncipiranje trajnostnega razvoja Občine Apače (2013)  

- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače 
za programsko obdobje 2014-2020  

- Letna pogodba o izvajanju obrambe pred točo z Letalskim centrom Maribor ter LAS Prlekijo. 

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

Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju (tudi z 
vzpodbujanjem ekološkega kmetovanja in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji), ohranjanje 
poseljenosti ter urejena kmetijska krajina (LAS Prlekija), zagotavljanje varstva pred točo z letali. 

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

Sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija v novem programskem obdobju, 
sofinanciranje programov in delovanja kmetijskih društev na območju Občine Apače, v skladu s 
Pravilnikom, nadaljevanje z izvajanjem aktivnosti v Večnamenskem domu Pri mlinu Segovci, 
podpora dopolnilnim dejavnostim na kmetiji in ekološki pridelavi pridelkov. 

110211 Izvajanje LAS Prlekije 1.803 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje LAS Prlekija: sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju delovanja lokalne 
akcijske skupine LAS Prlekija, ki služi kod podporna služba pri izvajanju projektov Leader in se je 
tudi do sedaj sofinancirala na podlagi Konzorcijske pogodbe večih občin. Oktobra 2016 je bila na 
podlagi Programa razvoja podeželja za novo programsko obdobje in Uredbe CLLD potrjena nova 
LAS Prlekija, Konzorcij 8 občin ter hkrati tudi Strategija lokalnega razvoja, ki je osnova za izvedbo 
javnih razpisov LAS.  

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje članarine LAS Prlekija, ki bo občinam in ostalim 
morebitnim prijaviteljem in pripravljavcem projektov iz območja naše občine na voljo in pomoč 
s pripravo vlog in zahtevkov ter poročil. Strateški splošni cilji so: 

- izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije,  

- izboljšanje kvalitete življenja na podeželju,  

- varovanje narave in trajnostno upravljanje z naravnimi viri,  

- povečanje solidarnosti na območju LAS Prlekija  

Viri za sofinanciranje operacij prijaviteljev bodo zagotovljeni iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) ter iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 

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

Osnova oziroma izhodišče za planiranje sredstev na proračunski postavki je višina sofinanciranja 
LAS Prlekije v letu 2017 (na podlagi sklepa Skupščine in Upravnega odbora LAS Prlekije o višini 
članarine iz leta 2016). 
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110213 Sofinanciranje programov kmetijskih društev 2.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstva na proračunski postavki bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020. 
Sredstva namenjena financiranju delovanja in izvajanju programov kmetijskih društev iz Občine 
Apače in področja Upravne enote G. Radgona, katerih člani so tudi iz območja Občine Apače, ki 
izvajajo svoje programe tudi v Občini Apače. Finančna sredstva se dodelijo enkrat letno na podlagi 
javnega razpisa in so namenjena porabi v tekočem letu. 

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

Osnova za dodelitev višine proračunskih sredstev so sredstva, ki so bila namenjena sofinanciranju 
programov in delovanju kmetijskih društev v preteklem letu s sprejetim proračunom. 

110217 Ureditev infrastrukture in povezav v naselju Žepovci 550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju rednih stroškov, ki nastanejo v 
okviru izvedenega projekta v letu 2013 in 2014 »Ureditev infrastrukture in povezav v naselju 
Žepovci«. V sklopu projekta je bila izvedena tudi javna razsvetljava in pitnik. Sredstva se namenijo 
za plačilo električne energije nastale iz javne razsvetljave in vodarine za potrebe pitnika. 

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

Osnova za dodelitev višine proračunskih sredstev v letu 2018 so sredstva, ki so bila namenjena za 
plačilo tokovine in vodarine v letu 2017. 

110218 Večnamenski dom Pri mlinu Segovci 1.440 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Večnamenskem domu Pri mlinu Segovci, kot večnamenski zgradbi skupnega pomena za 
medgeneracijsko druženje na kulturno - umetniškem, športnem, turistično informacijskem in 
drugih prostočasnih dejavnostih lokalnega prebivalstva se bodo tudi v prihodnjem letu izvajale 
aktivnosti na teh področjih. Prostor omogoča kakovostnejše prostorske pogoje za vadbo, 
druženje, vaje, prireditve in družabne dogodke, izboljšuje izgled naselja Segovci in s tem izboljšuje 
turistično privlačnost kraja. 

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče obratovalne stroške (voda, elektrika,..) ter za 
materialne stroške ob izvedbi programov (delavnic, predavanj, tečajev,...). 

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

Osnova za planiranje stroškov na postavki je realizacija preteklih let. 

110224 Obramba pred točo 3.065 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Sklepa Vlade, s katerim podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem 
točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije, Občina Apače 
sklene vsakoletno pogodbo o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali z 
Letalskim centrom Maribor. 

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

Izhodišča za pripravo proračuna za proračunsko leto je višina proračunskih sredstev, 
zagotovljenih v proračunu v preteklem letu na osnovi Pogodbe. 
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110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti 1.156 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena promociji in razvoju ekološkega kmetovanja ter dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji. Lokalnim pridelovalcem bo omogočena uporaba in prodaja na stojnicah. 
Sredstva so namenjena tudi za predavanja kmetijskim gospodarstvom, vrtičkarjem in sadjarjem 
ter promocijo kmetijske pridelave in predelave. 

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

Potrebna sredstva so planirana na osnovi realizacije preteklih let in pridobljenih ponudb. 

11029003 Zemljiške operacije 2.700 € 

Opis podprograma 

Zemljišče operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS 45-1978/2008, RS 57-2416/2012, RS 90-3528/2012, RS 26-
1069/2014), 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS 59-3454/1996, RS 31-1234/1998, RS 1-1/1999, 
RS 54-2497/2000, RS 68-3210/2000, RS 27-1169/2002, RS 58-2808/2002, RS 67-3230/2002, RS 
110-5387/2002, RS 110-5386/2002, RS 36-1718/2003, RS 43-2042/2011, RS 58-2468/2012), 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72-2629/1993, RS 6-289/1994, RS 45-1778/1994, 
RS 57-2035/1994, RS 14-3506/1995, RS 20-905/1995, RS 63-2924/1995, RS 73-3384/1995, RS 9-
425/1996, RS 39-2530/1996, RS 44-2776/1996, RS 26-1562/1997, RS 70-3373/1997, RS 78-
3694/1997, RS 10-437/1998, RS 34-1491/1998, RS 68-3302/1998, RS 74-3725/1998, RS 59-
2824/1999, RS 70-3308/2000, RS 28-1694/2001, RS 87-4449/2001, RS 51-2484/2002, RS 108-
4734/2003, RS 72-3216/2005, RS 21-832/2006, RS 14-600/2007, RS 60-3208/2007, RS 27-
997/2008, RS 76-3347/2008, RS 79-3437/2009, RS 51-2763/2010, RS 40-1700/2012), 

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS 30-1299/1993, RS 13-534/1998, RS 56-2655/1999, RS 67-
3231/2002, RS 115-4911/2006, RS 110-5469/2007, RS 106-5480/2010, RS 63-2521/2013, RS 101-
3676/2013, RS 17-540/2014, RS 17-541/2014, RS 22-832/2014), 

- Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS 114-5220/2009), 

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

Pogozdovanje gozdnih površin v smislu zaščite vodnih virov in varstva okolja, predvsem tistih 
površin, ki se nahajajo na najožjem vodovarstvenem območju. 

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

S proračunskimi sredstvi zagotoviti aktivnosti pogozdovanja javnih površin. 

110223 Pogozdovanje v Občini Apače 2.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogozdovanje v občini Apače: izvede se pogozdovanje javnih površin na najožjem 
vodovarstvenem območju z namenom zaščite vodnih virov in varstva okolja. Prav tako se 
namenijo sredstva za negovalna dela na vodovarstvenem območju. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let. 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.738 € 

Opis glavnega programa 

Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter 
sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Oskrba zapuščenih živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega počutja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.738 € 

Opis podprograma 

Zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje kritje stroškov oskrbe zapuščenih živali in 
financiranje prostora za oskrbo zapuščenih živali z območja občine Apače v Zavetišču za male 
živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14, 32/15)  

- Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US, 17/08 in 46/14 - ZON-C) 

- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo) 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),  

- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012) 

- Pogodba o namestitvi in oskrbi zapuščenih živali z zavetiščem Mala hiša, 

- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Apače 
(Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 34 z dne 1.10.2010). 

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

Zagotovitev oskrbe in namestitve zapuščenih živali z območja občine Apače, razdelitev sredstev, 
prejetih s strani države iz naslova koncesijske dajatve Lovskim družinam, ki delujejo na območju 
Občine Apače. 

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

Izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali z območja občine Apače, pregled in razdelitev 
letno pridobljenih sredstev iz naslova koncesije za trajnostno upravljanje z divjadjo Lovskim 
družinam. 

110330 Varovanje živali - veterinarske storitve 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo) je Občina 
Apače sklenila Pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali z 
Zavetiščem za živali Mala hiša, ki na osnovi pogodbe zagotavlja vso oskrbo zapuščenim malim 
živalim na območju Občine Apače. 

V primeru najdene živali najditelj in zavetišče obvestita lokalno skupnost. Z objavo na spletnih 
straneh zavetišča se na podlagi fotografij skuša najti lastnik najdene živali. Če skrbnik živali ni znan 
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oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške lokalna skupnost (do 30 dni). V kolikor 
pa se lastnik najdene živali najde, pa se vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo zaračunajo njemu. 
Zapuščeno žival se praviloma namesti v zavetišče na območju občine, kjer je bila najdena, 
oziroma v zavetišče, s katerim ima ta občina sklenjeno pogodbo. Ves čas namestitve zavetišče 
poskuša za najdeno žival, za katero ta čas skrbi, poiskati novega lastnika. V kolikor to ni mogoče, 
lahko zavetišče na podlagi zakona (peti odstavek 31. člena Zakona o zaščiti živali) po preteku 30 
dni, odkar je bila žival nameščena v zavetišču, usmrti.   

Zakon o zaščiti živali določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v 
zavetišču. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena in se izvaja kot javna služba. 
Ker je vsaka občina dolžna zagotoviti en boks v zavetišču na vsakih 800 registriranih psov, se v 
občini Apače navedena javna služba izvaja na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in 
namestitve zapuščenih živali. 

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

Letna planirana sredstva so izračunana na podlagi letnega stroška najema enega boksa za psa, 
stroški oskrbe živali pa na podlagi realiziranih tovrstnih stroškov oskrbe zapuščenih živali v 
preteklih letih, saj je število izgubljenih in poškodovanih malih živali za posamezno leto težko 
planirati. Tu so všteti stroški dela veterinarja, medicinskih pripomočkov in zdravil, oskrba bolnih 
in poškodovanih živali, stroški kastracij in sterilizacij zapuščenih psov in mačk ter stroški odlova 
živali. 

110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo 1.238 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Apače (Uradno 
glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 34 z dne 1.10.2010) določa način in namen porabe 
namenskih sredstev posamezne lovske družina za lovišče, ki leži na območju občine Apače. Tako 
se lahko sredstva koncesijske dajatve, prejete s strani države porabi za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo in sicer za: 

1) "Biomeliorativne ukrepe",  kot so: vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), 
vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz  za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in 
vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje 
plodonosnega drevja in grmovja, spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad, postavitev 
in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih dupel. 

2) Biotehnične ukrepe, kot so: nakup krme za krmljenje divjadi, nakup semen in umetnih gnojil 
za obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah. 

3) Tehnične ukrepe, kot so: nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, 
zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, nabava in postavitev 
prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi, nabava in postavitev zvočnih 
in svetlobnih odvračal ob cesti ter varnostnih ograj. 

4) Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so: promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z 
živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno)." 

Lovske družine, ki delujejo na območju občine Apače so po prejemu sredstev s strani Ministrstva,  
seznanjene s strani Občinske uprave o višini letnega prejetega nakazila Občini koncesijske dajatve 
in morebitnem ostanku neporabljenih sredstev iz preteklih let, ki jih lahko porabijo za namene, 
opredeljene v Odloku. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Osnova za planiranje letnega zneska je nakazilo koncesijske dajatve v preteklem letu. Gre za 
namenska sredstva. 

1104 Gozdarstvo 19.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje vzdrževanja in gradnje gozdne infrastrukture v skladu s proračunskimi sredstvi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest. 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 19.000 € 

Opis podprograma 

Vzdrževanje in obnova gozdnih cest se izvaja vsako leto na osnovi programa, ki ga izdela Zavod 
za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota. 

Sem spadajo ceste v gozdovih v zasebni lasti in ceste v gozdovih v državni lasti. Obseg del se 
planira na osnovi zbranih sredstev v zasebnih gozdovih, iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 
v državnih gozdovih in pristojbin za vzdrževanje cest iz Uprave RS za javna plačila. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Tripartitna pogodba med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za 
gozdove Slovenije in Občino Apače. 

Drugi odstavek 49.člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – 
ZGGLRS in 77/16).  

Za finančni del pa Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 
20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr 
in 42/15). 

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

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest na podlagi posredovanih prioritet in izdelanega programa. 

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

Izvedba del v skladu z letnim programom, merilo je dolžina cest. 

110440 Vzdrževanje gozdnih cest 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se predvidijo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Gozdne ceste se 
vzdržujejo v skladu s programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izdela Zavod za gozdove. Gre za 
namenska sredstva, ki se morajo namensko porabiti za vzdrževanje gozdnih cest. 

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

V navedenem primeru se višina postavke in potrebna sredstva predvidijo glede na predhodno 
obdobje. 
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110441 Urejanje poti ob reki Muri 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za potrebe košnje in urejanje poti ob reki Muri na relaciji Vratji  Vrh - 
Lutverci. Predvidita se dve košnji na letnem nivoju in manjša vzdrževalna dela do višine 
razpoložljivih sredstev. Navedenih poti se poslužuje vedno več kolesarjev in pohodnikov -
sprehajalcev. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in realizacije prejšnih let. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 319.093 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti, 
priprava predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje, strokovno razvojne naloge s 
področja urejanja cestne infrastrukture, strokovno - tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi 
tehnične dokumentacije, naloge pri zagotavljanju zemljišč in upravnih dovoljenj, naloge pri 
graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov. Izvajanje investicij s področja prometne 
infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS 29-1642/1997, RS 18-717/2002, RS 50-2455/2002, RS 
110-5387/2002, RS 92-3952/2005, RS 45-1988/2008, RS 57-2414/2008, RS 42-2038/2009, RS 
109-4926/2009, RS 109-5732/2010), 

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 83-3690/2004, RS 35-1163/2005, RS 67-
2968/2005, RS 69-3065/2005, RS 76-3387/2005, RS 108-4687/2005, RS 70-3000/2006, RS 105-
4489/2006, RS 123-5271/2006, RS 139-6040/2006, RS 37-1525/2008, RS 57-2414/2008, RS 58-
2870/2009, RS 36-1738/2010, RS 106-5475/2010, RS 109-5733/2010, RS 109-5732/2010, RS 109-
5734/2010, RS 39-1903/2011), 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS 131-5488/2006, RS 5-223/2007, RS 123-
5550/2008, RS 28-1233/2010, RS 49-2353/2011, RS 40-1700/2012, RS 57-2410/2012, RS 39-
1515/2013), 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS 41-1694/2004, RS 17-629/2006, RS 20-745/2006, RS 
49-2089/2006, RS 66-2856/2006, RS 33-1761/2007, RS 57-2416/2008, RS 70-3026/2008, RS 108-
4888/2009, RS 48-2011/2012, RS 57-2415/2012, RS 92-3337/2013), 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS 110-5386/2002, RS 8-1/2003, RS 58-2857/2003, RS 
33-1761/2007, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 80-4305/2010), 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS 110-5387/2002, RS 97-4346/2003, RS 41-
1694/2004, RS 45-2133/2004, RS 47-2237/2004, RS 62-2851/2004, RS 92-3952/2005, RS 93-
4018/2005, RS 111-4890/2005, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 61-3351/2010, RS 76-
4128/2010, RS 20-827/2011, RS 57-2412/2012, RS 101-3676/2013, RS 110-4027/2013, RS 17-
540/2014, RS 22-832/2014), 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS 46-
2131/2000, RS 110-4674/2006, RS 49-2113/2008, RS 64-2802/2008, RS 109-5732/2010), 

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS 62-2848/1998, RS 109-5732/2010), 
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- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače, 

- Odlok o občinskih cestah v Občini Apače. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v preprečevanje dobesedno propadanja cestne infrastrukture in 
izboljševanju varnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v ukrepe za 
zagotavljanje prometne varnosti, ukrepe na premostitvenih objektih, rekonstrukcije in obnove 
nekaterih cestnih povezav, brežin in obcestnega prostora. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

1302 Cestni promet in infrastruktura 319.093 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno 
prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna 
prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti. Glavni program 
obsega tudi naloge, ki se v okviru programa nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma 
na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. 

Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje 
prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih 
vplivov prometnega sistema na okolje. 

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: prednostno ohranjanje cestnega 
omrežja, povečanje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 
izboljšanje voznih pogojev. 

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja 
cestne infrastrukture in izboljševanju varnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene 
v ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti, ukrepe na premostitvenih objektih, rekonstrukcije 
in obnove nekaterih cestnih povezav, sanacije plazov, brežin in obcestnega prostora. 

Navedeni cilji izhajajo iz ocene stanja na cestnem omrežju Občine Apače in programa ukrepov na 
najbolj poškodovanih objektih. V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove 
cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi 
predlogov krajevno vaških odborov za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju. 

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 
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 104.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest  in druge komunalne 
opreme  in ureditev grajenega javnega dobra. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS 29-1642/1997, RS 18-717/2002, RS 50-2455/2002, RS 
110-5387/2002, RS 92-3952/2005, RS 45-1988/2008, RS 57-2414/2008, RS 42-2038/2009, RS 
109-4926/2009, RS 109-5732/2010), 

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 83-3690/2004, RS 35-1163/2005, RS 67-
2968/2005, RS 69-3065/2005, RS 76-3387/2005, RS 108-4687/2005, RS 70-3000/2006, RS 105-
4489/2006, RS 123-5271/2006, RS 139-6040/2006, RS 37-1525/2008, RS 57-2414/2008, RS 58-
2870/2009, RS 36-1738/2010, RS 106-5475/2010, RS 109-5733/2010, RS 109-5732/2010, RS 109-
5734/2010, RS 39-1903/2011), 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS 131-5488/2006, RS 5-223/2007, RS 123-
5550/2008, RS 28-1233/2010, RS 49-2353/2011, RS 40-1700/2012, RS 57-2410/2012, RS 39-
1515/2013), 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS 41-1694/2004, RS 17-629/2006, RS 20-745/2006, RS 
49-2089/2006, RS 66-2856/2006, RS 33-1761/2007, RS 57-2416/2008, RS 70-3026/2008, RS 108-
4888/2009, RS 48-2011/2012, RS 57-2415/2012, RS 92-3337/2013), 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS 110-5386/2002, RS 8-1/2003, RS 58-2857/2003, RS 
33-1761/2007, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 80-4305/2010), 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS 110-5387/2002, RS 97-4346/2003, RS 41-
1694/2004, RS 45-2133/2004, RS 47-2237/2004, RS 62-2851/2004, RS 92-3952/2005, RS 93-
4018/2005, RS 111-4890/2005, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 61-3351/2010, RS 76-
4128/2010, RS 20-827/2011, RS 57-2412/2012, RS 101-3676/2013, RS 110-4027/2013, RS 17-
540/2014, RS 22-832/2014), 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS 46-
2131/2000, RS 110-4674/2006, RS 49-2113/2008, RS 64-2802/2008, RS 109-5732/2010), 

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS 62-2848/1998, RS 109-5732/2010), 

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače, 

- Odlok o občinskih cestah v Občini Apače. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, 
da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje 
zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. 
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130201 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotovijo sredstva za izvajanje javne snage na območju celotne občine Apače. 
Sredstva se zagotovijo za urejanje javnih površin, avtobusnih postajališč, kapelic, kužnih znamenj 
in podobno po območju občine Apače. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let proračuna. 

130202 Zimska služba na občinskih cestah 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotovijo sredstva za zimsko vzdrževanje cest, kamor spada zimska služba. Zimska 
služba se izvaja v skladu z določili Zakona o cestah ZCes-1 (Ur. list RS št. 109/2010, 48/2012, 
46/2015) v skladu z Odlokom o zimski službi občine Gornja Radgona z dne 15.9.2000 in v skladu 
s  Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. list RS št. 38/2016), ter v skladu s tehnično 
specifikacijo izvajanja zimske službe na občinskih cestah v Občini Apače. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pogodbe za zimsko vzdrževanje cest in javnih površin na območju 
Občine Apače. 

130203 Letno vzdrževanje občinskih cest 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

To področje spada med obvezne gospodarske javne službe občine. Urejata ga Zakon o javnih 
cestah, občinski Odlok o občinskih cestah ter iz teh predpisov izhajajoči Pravilniki. Občinske ceste 
so tako enakovredni del celovitega državnega cestnega omrežja in tako podležejo tudi vsem 
predpisom, ki zahtevajo varnost v cestnem prometu. Zato je vzdrževanje in upravljanje občinskih 
cest odgovorna in zahtevna naloga občine. Na postavki se zagotovijo sredstva za letno 
vzdrževanje občinskih cest, ter objektov za odvodnjavanje. Na letnem nivoju se planirata tudi dve 
košnji ob občinskih cestah. Z rednimi vzdrževalnimi deli je potrebno preprečiti nadaljnje 
propadanje vozišč in s tem zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi pogodbe za letno vzdrževanje 
občinskih cest in javnih površin na območju Občine Apače. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 126.643 € 

Opis podprograma 

Stanje občinskih cest v Občini Apače je v slabo in to iz vidika stanja voziščnih konstrukcij kot tudi 
nekaterih elementov cest. Poleg tega je velik del občinskih cest, cca 44 kilometrov, še v 
makadamski izvedbi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS 33-1761/2007, RS 70-3026/2008, RS 108-
4890/2009, RS 80-4305/2010, RS 43-2042/2011, RS 57-2413/2012, RS 57-2414/2012, RS 109-
4323/2012, RS 76-3190/2014), 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS 110-5387/2002, RS 97-4346/2003, RS 41-
1694/2004, RS 45-2133/2004, RS 47-2237/2004, RS 62-2851/2004, RS 92-3952/2005, RS 93-
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4018/2005, RS 111-4890/2005, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 61-3351/2010, RS 76-
4128/2010, RS 20-827/2011, RS 57-2412/2012, RS 101-3676/2013, RS 110-4027/2013, RS 17-
540/2014, RS 22-832/2014), 

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS 29-1642/1997, RS 18-717/2002, RS 50-2455/2002, RS 
110-5387/2002, RS 92-3952/2005, RS 45-1988/2008, RS 57-2414/2008, RS 42-2038/2009, RS 
109-4926/2009, RS 109-5732/2010), 

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 83-3690/2004, RS 35-1163/2005, RS 67-
2968/2005, RS 69-3065/2005, RS 76-3387/2005, RS 108-4687/2005, RS 70-3000/2006, RS 105-
4489/2006, RS 123-5271/2006, RS 139-6040/2006, RS 37-1525/2008, RS 57-2414/2008, RS 58-
2870/2009, RS 36-1738/2010, RS 106-5475/2010, RS 109-5733/2010, RS 109-5732/2010, RS 109-
5734/2010, RS 39-1903/2011), 

- Odlok o občinskih cestah v Občini Apače. 

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

Obnoviti, urediti in izboljšati obstoječo cestno infrastrukturo ter zagotoviti varnost vsem 
udeležencem v prometu, 

- zgraditi ustrezne kolesarske povezave, 

- urediti površine za pešce, 

- urediti mirujoči promet. 

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

Zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem 
programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. 

130225 Modernizacija ceste  JP 604321 Apače-mimo dom. Matis 34.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za modernizacijo občinske ceste javne poti JP 604321 Apače mimo dom. 
Matis v dolžini 130 m in širini asfalta od 3,0 do 5,0m + razširitve. Uredil bi se tudi plato, ki bi bil 
namenjen za parkiranje osebnih vozil v skupni površini 630 m2. Za omenjeno cesto so izdelani 
popisi del s projektantsko oceno vrednosti.  

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, 
posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi projektantske ocenjene vrednosti in na podlagi cen na trgu. 

130284 Zaščitne ograje za mostove 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovijo na nabavo in postavitev odbojne varnostne ograje na mostovih oz. 
prepustih občinskih cest po občini Apače.  V sled navedenega želimo zagotoviti boljšo prometno 
varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti. 
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130294 Izgradnja kolesarske poti (Črnci-Apače) 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovijo za pripravo in ureditev dokumentacije ob prenosu kolesarske poti Črnci - 
Apače, zgrajene v letu 2017, v upravljanje državi. 

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

Na podlagi ocenjene vrednosti. 

130295 Modernizacija ceste JP 604401 Podgorje-dom. Pohorec-dom. Drvarič
 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za modernizacijo občinske ceste JP 604401 Podgorje - dom. Pohorec - dom. 
drvarič, v skupni dolžini 407m, širina asfalta je 3,0m. Za omenjeno cesto so izdelani popisi del s 
projektantsko oceno vrednosti.  

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, 
posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljenega popisa del s strani podjetja BNG gradbeni inženiring 
Bojan Safran s.p. 

130296 Ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače 15.507 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za ureditev ceste v skupni dolžini 137m in širini 6,0 m v makadamski izvedbi 
za stanovanjsko sosesko pri vrtcu v Apačah. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljene ponudbe s  popisom del. 

130298 Izgradnja pločnika v Stogovcih 3.636 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za revizijo projekta, saj je bil projekt že izdelan v letu 2010. Gre za uskladitev 
projekta z veljavno zakonodajo. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 17.460 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema vzdrževanje ne svetlobne prometne signalizacije, semaforskih krmilnih 
naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih in usmerjevalnih tabel, svetlobnih 
znakov, detektorskih zank, drogov semaforjev in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno 
delovanje sistema. V ta podprogram spada tudi urejanje banke cestnih podatkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah  (Uradni list RS 29-1642/1997, RS 18-717/2002, RS 50-2455/2002, RS 
110-5387/2002, RS 92-3952/2005, RS 45-1988/2008, RS 57-2414/2008, RS 42-2038/2009, RS 
109-4926/2009, RS 109-5732/2010), 
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- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 83-3690/2004, RS 35-1163/2005, RS 67-
2968/2005, RS 69-3065/2005, RS 76-3387/2005, RS 108-4687/2005, RS 70-3000/2006, RS 105-
4489/2006, RS 123-5271/2006, RS 139-6040/2006, RS 37-1525/2008, RS 57-2414/2008, RS 58-
2870/2009, RS 36-1738/2010, RS 106-5475/2010, RS 109-5733/2010, RS 109-5732/2010, RS 109-
5734/2010, RS 39-1903/2011), 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS 46-
2131/2000, RS 110-4674/2006, RS 49-2113/2008, RS 64-2802/2008, RS 109-5732/2010), 

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS 62-2848/1998, RS 109-5732/2010). 

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

Dolgoročni cilji podprograma so varno in nemoteno odvijanje cestnega prometa. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

130271 Avtobusno postajališče Črnci 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za ureditev nadstrešnice avtobusnega postajališča v kraju Črnci z desne 
smeri v smeri Trate. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti. 

130277 Prometna signalizacija 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovijo za nabavo prometne signalizacije ob občinskih cestah, gre za postopno 
zamenjavo dotrajanih oz. neustreznih prometnih znakov v skladu z Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah na območju občine Apače. 

Prometna varnost se je poslabšala, večje število prometnih nesreč, objestna vožnja z velikimi 
hitrostmi terja, da s prometno signalizacijo kolikor je mogoče poizkušalo izboljšati stanje in 
opozorila vsem udeležencem v cestnem prometu. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in na podlagi ocenjene vrednosti. 

130278 Banka cestnih podatkov 660 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovijo za redno letno ažuriranje BCP banke cestnih podatkov, ter posredovanje 
podatkov na Direkcijo Republike Slovenije za ceste v skladu z  predpisano zakonodajo. Prav tako 
se sredstva namenijo za letno gostovanje aplikacije Maximus – modul BCP. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije za leto 2017. 
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130287 Ureditev parkirišča - Lebar 6.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za ureditev skupinskega cestnega priključka na podlagi izdanih projektnih 
pogojev s strani Direkcije RS za infrastrukturo. Izdelava projekta je  v zaključni fazi.   

Investicija bi doprinesla lažji izvoz in uvoz ter varno vključitev vseh udeležencev v cestnem 
prometu na državno cesto. Investicija bi doprinesla večjo splošno in prometno varnost vseh 
udeležencev v cestnem prometu. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi popisa del s projektantsko oceno vrednosti. 

130297 Obnova znakov 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prometni znaki in dopolnilna signalizacija (označbe kolesarskih in pohodnih poti, info table z 
zemljevidi,...) so v slabem stanju, saj niso bili zamenjani že vrsto let. Glede na navedeno je 
potrebno pristopiti k zamenjavi dotrajanih in morebitni obnovi še zadovoljivih prometnih znakov. 

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

Izhodišča za planiranje so ponudbe proizvajalcev. 

13029004 Cestna razsvetljava 70.990 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave in plačilo tokovine za javno razsvetljavo, ter 
za zavarovalne premije za objekte. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah  (Uradni list RS 29-1642/1997, RS 18-717/2002, RS 50-2455/2002, RS 
110-5387/2002, RS 92-3952/2005, RS 45-1988/2008, RS 57-2414/2008, RS 42-2038/2009, RS 
109-4926/2009, RS 109-5732/2010), 

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 83-3690/2004, RS 35-1163/2005, RS 67-
2968/2005, RS 69-3065/2005, RS 76-3387/2005, RS 108-4687/2005, RS 70-3000/2006, RS 105-
4489/2006, RS 123-5271/2006, RS 139-6040/2006, RS 37-1525/2008, RS 57-2414/2008, RS 58-
2870/2009, RS 36-1738/2010, RS 106-5475/2010, RS 109-5733/2010, RS 109-5732/2010, RS 109-
5734/2010, RS 39-1903/2011), 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS 131-5488/2006, RS 5-223/2007, RS 123-
5550/2008, RS 28-1233/2010, RS 49-2353/2011, RS 40-1700/2012, RS 57-2410/2012, RS 39-
1515/2013), 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS 46-
2131/2000, RS 110-4674/2006, RS 49-2113/2008, RS 64-2802/2008, RS 109-5732/2010), 

- Energetski zakon (Uradni list RS 79-3757/1999, RS 8-1/2000, RS 50-2445/2003, RS 51-
2307/2004, RS 118-5019/2006, RS 9-447/2007, RS 126-6414/2007, RS 70-3025/2008, RS 22-
901/2010, RS 37-1850/2011, RS 10-370/2012, RS 94-3644/2012, RS 17-538/2014), 

-  Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije (Uradni list RS 2-56/2012), 

- Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS 81-4162/2007, 
RS 109-5462/2007, RS 62-3504/2010, RS 46-1760/2013). 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in 
udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja 
in varnosti v cestnem prometu. 

Prav tako je potrebno spoštovati določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja 
okolja in z izdelanim načrtom razsvetljave v občini Apače postopoma do leta 2016 zamenjati 
svetilke z novimi, ki bodo ustrezale uredbi z namenom zmanjšanja porabe električne energije in 
zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja. 

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z 
evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in 
učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za 
zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Graditi nove veje javne razsvetljave v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

130250 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah 27.530 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovijo za stroške porabljene električne energije za javno razsvetljavo, za redno 
vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine in za zavarovalne premije za objekte. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let. 

130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za sanacijo javne razsvetljave oziroma za zamenjavo starih potratnih 
svetilk z novimi LED svetilkami na območju Občine Apače. Vso obstoječo javno razsvetljavo 
namreč želimo postopoma prilagoditi določbam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja. 

V sled navedenega bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja, prav tako bi se zmanjšali 
stroški porabe elektrike, zagotovili bi ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti v skladu 
z Uredbo in veljavno zakonodajo. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi izračuna in pridobljene ponudbe. 

130262 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Plitvica 26.170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za izgradnjo javne razsvetljave v kraju Plitvica II. faza.  Gre za traso v 
dolžine 621m od mostu Plitvica v smeri domačije Rakuša krožno do domačije Hari v Plitvici. 

Na novo se bodo postavilo  6 - šest jeklenih kandelabrov višine 7,0 m z LED svetilkami do moči 30 
W.  

Sredstva se namenjajo za pripravljalna, gradbena, montažna in zaključna dela, katera zajemajo 
tudi pregled in preizkus delovanja javne razsvetljave, izvedba elektro meritev ter izdaja merilnega 
poročila, izvedba geodetskega posnetka kablovoda in vpis geodetskega posnetka v kataster 
komunalnih vodov. 
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Na podlagi navedenega bi omenjeno pripomoglo k boljši splošni in prometni varnosti občanov in 
udeležencev v cestnem prometu. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi izdelanega projekta PZI  in ocenjene vrednosti. 

130279 Izgradnja javne razsvetljave 9.790 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za izgradnjo javne razsvetljave v kraju Apače. Gre za izgradnjo 2- dveh 
odsekov; in sicer odsek Lesjak - Knap, dolžina odseka 120 m, na tem delu bi se na novo postavili 
4- štirje jekleni kandelabri višine 5,0 m z LED svetilkami do moči 30 W in odsek Grujič dolžina 
odseka 70m, na tem delu bi na novo postavil 1- en jekleni kandelaber višine 7,0m z  natrijevo 
svetilko do moči 70 W. 

Na podlagi navedenega bi omenjeno pripomoglo k boljši splošni in prometni varnosti občanov in 
udeležencev v cestnem prometu. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljenih ponudb. 

130291 Javna razsvetljava - meritve 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za izvedbo električnih meritev in za izvedbo električnih meritev 
strelovodne inštalacije javne razsvetljave po občini Apače v skladu z veljavno zakonodajo. V  letu 
2018 nam potečejo meritve na osemnajstih odjemnih mestih v sled navedenega je potrebno na 
osnovi zakonskih zahtev obdobno izvajati preglede električnih inštalacije oziroma sisteme za 
zaščito pred strelo.  

V izogib morebitnim sankcijam s strani inšpekcije je potrebno  na določenih objektih javne 
razsvetljave opraviti ponoven pregled in zapisnik o pregledu električnih inštalacij. 

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

Na podlagi ocenjene vrednosti. 

14 GOSPODARSTVO 183.881 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16)  

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15)  

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12, 17/15, 52/16)  

- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 (Sklep Vlade RS 5.10.2017) 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),  

- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),  

Stran 71 od 176



 

 

- Razvojni program turizma v Občini Apače 

- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače (Uradno 
glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013 ter spremembe)  

- UREDBA (EU) št. 1299/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o 
posebnih določbah za podporo cilju “evropsko teritorialno sodelovanje” iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj 

- UREDBA (EU) št. 1301/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja “naložbe za rast in 
delovna mesta” ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva in turistične dejavnosti ter gostinske dejavnosti v 
občini Apače. Promocija malega gospodarstva in turizma, domače obrti, promocija Občine ter 
nadgradnja obstoječih in uvedba novih turističnih produktov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 5.000 € 

Opis glavnega programa 

Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje in 
promocijo razvoja malega gospodarstva v občini Apače. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vplivati na pozitiven razvoj malega gospodarstva, prepoznavnost obrtnikov in podjetnikov iz 
Območja Občine Apače izven meja občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 5.000 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva predvideva sredstva za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Apače z zagotavljanjem njihovega razvoja ter večje prepoznavnosti na 
slovenskem trgu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16)  

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15)  

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),  

- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012), 

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

Obrtnikom, malim podjetnikom spodbudili razvoj in prepoznavnost le teh izven meja naše občine. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je pozitivno vplivati na razvoj gospodarstva v občini. 

140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je v preteklih letih (2015-2017) omogočila obrtnikom, malim podjetnikom, turističnim in 
gostinskim ponudnikom udeležbo na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, s čemer je bilo 
zaznati pozitiven odziv s strani tistih, ki so se sejma udeležili. Predlog udeležencev leta 2017 je, 
da se tradicionalnost sodelovanja Občine na sejmu ohrani zaradi pozitivnih izkušenj in večje 
prepoznavnosti. 

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

Realizacija preteklih let. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 178.881 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo 
občine in sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvojni program turizma za območje občine Apače zajema predvsem doseganje naslednjih 
ciljev: povečanje atraktivnosti turističnega območja »Oče panonskih hrastov« in s tem turistično 
rekreacijskega centra v Zgornjem Konjišču, izboljšanje atraktivnosti podeželja z razvojem 
mehkega, naravi prijaznega turizma, izboljšati prepoznavnost občine Apače v slovenskem in 
mednarodnem prostoru, zagotavljanje kvalitetnega življenjskega in bivalnega okolja, ki bo 
privlačno lokalnemu prebivalstvu in njegovim obiskovalcem, vzpostaviti učinkovite tržne poti za 
prodajo pridelkov, izdelkov in storitev podeželja, trajno ohraniti naravno in kulturno dediščino in 
ohranjanje enakomerne poseljenosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 7.500 € 

Opis podprograma 

V podprogramu Promocija Občine so zajete promocijske prireditve (Martinovanje, Velika maša 
15.8.), predstavitev lokalne premične in nepremične kulturne dediščine in naravne dediščine. 
Hkrati so v podprogramu zajete tudi druge promocijske aktivnosti izvajanja turistične dejavnosti 
in izdelava promocijskih izdelkov Občine Apače (ročni in drugi izdelki z motivi domače občine - 
maketa hrasta v Zg. Konjišču, turistični zemljevidi, zloženke, promocijske vrečke,leseni izdelki 
turističnih znamenitosti v Občini) in sodelovanje na sejmu Agra v Gornji Radgoni. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12, 17/15, 52/16)  

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),  

- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),  
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- Razvojni program turizma v Občini Apače 

- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače (Uradno 
glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013 ter spremembe) 

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

Izvedene promocijske prireditve v izvedbi Občine Apače - Martinovanje in Krajevni sejem Velika 
maša 15.8. ter izdelani promocijski izdelki Občine in udeležba na sejmu Agra. 

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

Izvedba promocijske prireditve Martinovanje in Velika maša - Krajevni sejem 15.8. predstavitev 
lokalne premične in nepremične kulturne dediščine in naravne dediščine, druge promocijske 
aktivnosti - izvajanje storitev turistične dejavnosti  in izdelava promocijskih izdelkov Občine Apače 
(ročni in drugi izdelki z motivi domače občine - maketa hrasta v Zg. Konjišču, turistični zemljevidi, 
zloženke, promocijske vrečke, leseni izdelki turističnih znamenitosti v Občini). 

140301 Promocijske prireditve občine 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema zagotovitev sredstev za izvedbo dveh promocijskih prireditev v 
izvedbi Občine Apače in sicer Martinovanja, ki se vsako leto izvede v mesecu novembru ter 
izvedbo Krajevnega sejma - Velika maša 15.8. 

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

Osnova za planiranje sredstev so stroški preteklega leta. 

140305 Turistična promocija občine 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki Turistična promocija občine so zajete promocijske aktivnosti  in izdelava promocijskih 
izdelkov Občine Apače (ročni in drugi izdelki z motivi domače občine - maketa hrasta v Zg. 
Konjišču, turistični zemljevidi, zloženke, promocijske vrečke, leseni izdelki turističnih 
znamenitosti v Občini) ter sodelovanje v projektu PZA - postajališče za avtodome. 

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

Osnova za planiranje stroškov je dejanski izračun po prejetih ponudbah in dejanski stroški iz 
preteklih let ter količina porabljenih promocijskih izdelkov na občini, v TIC-u, TRC Konjišču, pri 
mostu in nekaterih drugih turističnih informacijskih pisarnah v Pomurju ter predviden strošek 
sodelovanje v projektu PZA - postajališča za avtodome. 

140306 Sejem AGRA 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za večjo prepoznavnost občine je predvideno sodelovanje in najem enega sejemskega prostora 
Občine Apače na sejmu Agra v Gornji Radgoni, ki ga vsako leto obišče več tisoč ljudi iz celotne 
Slovenije. 

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

Predvideni stroški najema enega sejemskega prostora. 
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 171.381 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in delovanja 
ter programov turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev društev, 
razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih produktov in 
znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje turističnih produktov (kolesarske poti). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16)  

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15)  

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12, 17/15, 52/16)  

- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15) 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),  

- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),  

- Razvojni program turizma v Občini Apače 

- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače (Uradno 
glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013 ter spremembe) 

- Dogovor o dolgoročnem sodelovanju s Pomursko turistično zvezo  

- UREDBA (EU) št. 1299/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o 
posebnih določbah za podporo cilju “evropsko teritorialno sodelovanje” iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj 

- UREDBA (EU) št. 1301/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja “naložbe za rast in 
delovna mesta” ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 

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

Dolgoročni cilji podprograma se navezujejo na cilje, ki so opredeljeni v glavnem programu 
oziroma v Razvojnem programu turizma za območje občine Apače. Za dolgoročni razvoj občine 
je področje turizma pomembna gospodarska panoga, ki jo je z učinkovito, aktivno in naravnemu 
okolju prijazno turistično politiko moč nadgraditi in s tem vplivati na večjo prepoznavnost občine. 

Z ustreznimi aktivnostmi je potrebno nadgrajevati in širiti turistično ponudbo, informirati 
obiskovalce in skrbeti za urejenost kolesarskih poti. Dolgoročno lahko tako z malimi koraki Občini 
zagotovimo večjo privlačnost in prepoznavnost ter posledično večje število turistov, ki obiščejo 
našo občino. S projektom Escape prispevati k večji prepoznavnosti občine v partnerskih območjih 
in s tem povečati število nočitev na območju Občine Apače. 

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

Sofinancirali bomo programe in projekte turističnih društev in ter nadaljevali z vzdrževanjem 
»Očeta panonskih hrastov«. Kot že omenjeno, je med poglavitnimi cilji predvsem širiti turistično 
ponudbo in nadgrajevati prepoznavnost občine, tudi preko društvene dejavnosti. 

Na podlagi Programa mednarodnega sodelovanja Interreg: Slovenija in Madžarska bodo 
vzpostavljeni novi turistično kulturni produkti, ki bodo prav zaradi mednarodnega sodelovanja 
prispevali k večji prepoznavnosti naše občine tudi izven meja naše Republike.  
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V okviru iniciative "Genus am Fluss" vzpostaviti čezmejno blagovno znamko z imenom GLAMUR. 

140310 Delovanje društev in agencij v turizmu 313 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Dogovora o dolgoročnem sodelovanju med Občino Apače in Pomursko turistično 
zvezo, Občina letno zagotavlja sredstva za sofinanciranje delovanja PTZ, PTZ pa Občini na osnovi 
dogovora nudi pomoč pri promociji Občine, za občine sofinancerke organizira posvete s področja 
turizma, sodelovanje na sejmih in razstavah, obvešča o razpisih s področja turizma, organizira 
skupne promocijske akcije občin Pomurja,... 

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

Višina članarine je določena v pogodbi oziroma pripadajočih aneksih k dogovoru o dolgoročnem 
sodelovanju in bo v proračunskem letu znašala enako, kot leto poprej. 

140311 Sofinanciranje programov turističnih društev 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke se bodo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa na podlagi 
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače (Uradno 
glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013 in spremembe) namenila za pokritje 
stroškov delovanja turističnih društev v Občini Apače in za sofinanciranje izvedbe turističnih 
projektov in prireditev društev in drugih, ki organizirajo tradicionalne turistične prireditve, ki 
bodo izvedene na območju občine Apače.  

Aktivna turistična društva na Območju Občine Apače so Turistično društvo Čemaž, Športno 
turistično društvo Mahovci, Kulturno, športno in turistično društvo Segovci, Turistično, športno, 
kulturno društvo Stari hrast. 

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

Osnova za planiranje in razdelitev sredstev po javnem razpisu so bila sredstva razdeljena v 
preteklem letu. 

140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče) 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Apače je v letu 2013 v okviru projekta iz javnega poziva LAS Prlekija v TRC Zgornje Konjišče 
zgradila turistično informacijsko pisarno in nadstrešnico, namenjeno prireditvam. V 
proračunskem letu se stroški namenjajo za delovanje TIC pisarne v spomladanskih in poletnih 
mesecih (materialni stroški za delovanje TIC pisarne in izvajanje turistično promocijskih 
aktivnosti). 

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

Sredstva so bila planirana na osnovi dejanskih stroškov preteklega leta. 

140316 Izgradnja Murske kolesarske poti (1. faza) 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V občini Apače je bil v letu 2014 zaključen projekt izgradnje Murske kolesarske poti (makadamska 
kolesarska pot na obrambnem nasipu v Lutvercih v dolžini 580m in asfaltiranje obstoječe 
makadamske poti v dolžini 420 m (cesta desno mimo nogometnega igrišča Apače do konca hiš) s 
postavitvijo dveh info tabel. 

Stran 76 od 176



 

 

V proračunskem letu se zagotavljajo sredstva le za tekoče vzdrževanje te poti (košnja in 
morebitno potrebno dogramoziranje ali ureditev bankin). 

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

Izhodišče za pripravo letne višine planiranih stroškov je realizacija preteklega leta. 

140317 Prekomejna turistična platforma 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

RRA Mura je v letu 2015 izvedla v imenu Pomurske razvojne regije v sodelovanju z Madžarsko; z 
Železno in Zalsko županijo projekt na temo turizma, imenovan FUTUR, Prekomejna turistična 
platforma Slovenija - Madžarska.  

Z oblikovanjem skupnega slovensko-madžarskega turističnega prostora in s skupno marketinško 
dejavnostjo je na trg prišlo 20-20 turističnih in kulturnih izdelkov, kjer različni nacionalni in 
tematski županijski izdelki podkrepijo drug drugega. Kot posledica skupne marketinške dejavnosti 
je v pripravi skupen program, ki ne pozna županijskih ali državnih meja, v okviru organiziranega 
turističnega potepanja kot „lova na vrednote” spoznamo zgodovino, zgodbo, programsko 
ponudbo partnerjev. 

Eden od delovnih paketov je tudi predstavitev gradov v prekomejni regiji, njihove zgodbe, 
zanimivosti,... V zvezi s predstavitvijo gradov sodeluje 8 občin, za katere je bila  izdelana 
monografija vseh gradov. Za delovanje spletne strani in aktivni ogled spletne monografije gradov 
(Meinlov grad v Občini Apače) se namenijo sredstva za najem strežniškega prostora, gostovanje 
in podaljšanja domene Pannon castles. 

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

Osnova za planiranje so dejanski stroški, ki v deležu odpadejo na našo občino. 

140319 "Escape" Pobeg iz zgodovine v prihodnost - Po poti strpnosti 154.111 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za izvedbo projekta čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija - Madžarska.  

Projekt predvideva strokovno ovrednotenje in ambientalno ureditev posameznih enot kulturne 
in naravne dediščine ter nekaterih zanimivosti. S pomočjo virtualnih in komunikacijskih orodij bo 
oblikovanih 5 trajnostnih, čezmejnih odklop paketov (po principu sobe pobega, ang. escape 
room). Poleg fizično označenih točk kulturne in naravne dediščine ob poti strpnosti (table z 
opisom točke in s QR kodo) bo na voljo tudi spletna aplikacija za pametni telefon, ki bo omogočala 
on line zbiranje točk/gesel in 3D poglede posameznih točk kulturne in naravne dediščine. V 
projektu bodo izvedeni tudi nekateri čezmejni dogodki, ki bodo prispevali k boljši diverzifikaciji in 
čezmejnemu povezovanju trajnostne turistične ponudbe.  

Projekt zajema izvedbo šestih delovnih sklopov. V občini Apače investicijski del projekta zajema 
opremo sakralno etnološkega muzeja. Izdana bo knjiga o zgodovini izseljevanja in priseljevanja v 
naši občini in sicer v slovenskem in madžarskem jeziku, izdelana bo zloženka o tematiki 
izseljevanja v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku, izdelan promocijski material . Z 
izvedbo projekta čezmejnega sodelovanja se bo povečala prepoznavnost Občine Apače izven 
državnih meja.  

Splošni cilj projekta je:  

Prispevati k povečanju privlačnosti z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne 
turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne 
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dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se 
povezujejo s turističnimi magneti.  

Projektni partnerji: 

1. Občina Apače – vodilni partner 

2. Občina Sveta Ana 

3. Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

4. Občina Lenart 

5. FERI 

6. Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci 

7. Mestna občina Monošter 

8. Mestna občina öriszentpeter 

9. ZVKDS 

Začetek izvedbe projekta je 15.4.2017,s končanjem v aprilu 2019. 

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

Izhodišča planiranih potrebnih proračunskih sredstev so na osnovi pridobljenih ponudb v času 
priprave projekta na javni razpis in odobrene vloge. 

140321 GLAMUR - projekt sodelovanja med LAS-i 7.158 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V projekt Glamur so vključeni LAS Ovtar, Las Prlekija in Genuss am Gluss. V okviru projekta Glamur 
bi razvili novo blagovno znamko Glamur, v katerega bi bili vključeni posamezniki in organizacije, 
katerih lokalni proizvodi bi nastopali v skupnem marketinškem načrtu.  Izdelali bi skupno grafično 
podobo, katalog, spletno informiranje.. . Izvedli nabavo vitrin in  senčnikov. V projekt je vključeno 
tudi vseh osem občin Prlekije. Nosilec projekta je LAS Prlekija za LAS Prlekijo. 

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

Projekt temelji na predračunskih postavkah in je ocenjen v višini 108.101,54 EUR za LAS Prlekijo 
(celoten 464.575,86 EUR) . Projekt je prijavljen na razpis MGRT za Ukrep sodelovanje med 
lokalnimi akcijskimi skupinami in konkurira na 85% sofinanciranje projekta. Občina Apače bo 
sofinancirala projekt v deležu 9,5% od 15% neupravičenih stroškov + DDV. Ključ sofinanciranja 
občin je število prebivalcev. Projekt bi se izvajal v letih 2018, 2019 in 2020. 

140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov" 5.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov": hrast v TRC Konjišču, ki je bil postavljen s sredstvi Evropske 
unije, projekt pa je bil izveden na podlagi mednarodnega sodelovanja Slovenije in Madžarske je 
še vedno ena od najlepših in najzanimivejših turističnih znamenitosti v Občini Apače. Tako se 
proračunska sredstva namenijo predvsem za manjša, najnujnejša vzdrževalna dela, ki se pojavijo 
tekom leta (predvsem strehe nadstreška zaradi vremenskih vplivov, ureditev okolice oziroma 
objekta hrasta - z željo dokončanja projekta v zasnovi, ki je bila prvotno narejena ob postavitvi 
nadstrešnice hrasta - nakup dveh klopi znotraj nadstrešnice hrasta. 

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

Realizacija v preteklih obdobjih in pridobljene ponudbe izvajalcev. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 340.780 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Program Varovanje okolja in naravne in kulturne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja 
okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine ter dejavnost ravnanja z vodo. Zajema 
razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in 
informacije o stanju okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe 
varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. 

Občine so tiste, ki morajo zagotavljati ravnotežje med kakovostjo življenja in razvojem 
gospodarstva, zato se soočajo z različnimi pomembnimi okoljskimi temami: zagotavljanjem 
kakovosti življenja, vplivi okolja na zdravje prebivalcev, okoljskimi tveganji, z urejanjem urbanih 
področij, ohranjanjem narave na njenem območju. 

Določene so obvezne občinske gospodarske javne službe varstvo okolja in sicer: oskrba s pitno 
vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon 
o vodah, Energetski zakon,  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Aarhuška konvencija, 
Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o 
biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva), Operativni programi na področju voda, odpadkov 
in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe se nanašajo na zagotovitev kakovostne pitne vode, 
izboljšanja zbiranja in čiščenja odpadnih voda, ustreznega ravnanja z odpadki, osveščanja stanja 
občanov na okoljskem področju. Z vsakim realiziranim projektom s področja varstva okolja je 
dosežen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja in izboljšanja pogojev za življenje občank 
in občanov, doseganje trajnostnega razvoja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 338.280 € 

Opis glavnega programa 

Onesnaževanje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu 
zdravju. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja 
predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. 

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter 
nadzor nad onesnaževanjem okolja, izobraževanje in osveščanje javnosti, izvajanje monitoringov, 
nadzorov emisij in imisinj, meritve hrupa, onesnaženosti zraka itd. 

Najpomembnejši del je pravilno ravnanje z odpadki že na izvoru ter čiščenje odpadne vode tako 
iz gospodinjstev kot ostalih področij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem 
zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. 
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Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba 
obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, okoljska sanacija 
degradiranih površin. Pri tem je poglavitni cilj izvedba dveh temeljnih projektov občine: izgradnja 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 52.580 € 

Opis podprograma 

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih 
škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov, predelavo in odstranjevanje ter odlaganje odpadkov, 
vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali 
naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.  

Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje ter odlaganje odpadkov morajo biti 
izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi 
čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; 
čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev 
živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu 
narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 
66/06 - odl. US, 33/07, ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 
in 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)    

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),  

- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),  

- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Apače  

- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin Lex localis, 
št. 25/2013) 

- Drugi podzakonski akti sprejeti na osnovi državnih ali lokalnih predpisov. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: osveščanje povzročiteljev odpadkov za ločevanje odpadkov in 
tako prispevati k zmanjšanju količine odpadkov na odlagališčih, vzpostaviti sodoben sistem 
ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na 
odlagališču nenevarnih odpadkov. Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki so omogočiti 
povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe; zagotoviti učinkovito 
izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov; zagotoviti obdelavo določenih vrst komunalnih 
odpadkov predenj se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov; zagotoviti v 
največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa 
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odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek; zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih 
programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki; sanacija odlagališča. 

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

Nadaljevanje aktivnosti za sanacijo odlagališča Hrastje Mota ter nadaljevanje sofinanciranja 
Centra za ravnanje z odpadki CERO Puconci ter vzdrževanje zbirnega centra Črnci. 

150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota 4.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sanacija odlagališča Hrastje Mota: Odlagališče Hrastje-Mota je v preteklosti služilo za odlaganje 
odpadkov trem občinam - Občini G. Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. Začetek odlaganja 
odpadkov sega v leto 2007, odlaganje pa se končalo leta 2003. Z Odločbo Agencije RS za okolje je 
bil 13.4.2011 odlagališču dodeljen status tudi dokončno zaprtega odlagališča in upravljavcu 
odlagališča (podjetju Saubermacher) naloženo najmanj 10 letno zagotavljanje vzdrževanja 
zaprtega odlagališča in opravljanje vseh potrebnih aktivnosti (meritev, pregledov, poročil) - torej 
najmanj do leta 2021. Breme stroškov upravljanja se je tako z Dogovorom preneslo na Občine, ki 
so na to odlagališče odlagale odpadke svojih občanov. Na podlagi Dogovora o izvajanju aktivnosti 
na odlagališču nenevarnih odpadkov Hrastje Mota med občinami Apače, Gornja Radgona, 
Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici ter na predlog stroškov za izvajanje aktivnosti se tako vsako leto 
zagotovijo sredstva za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti: izdelava letnih poročil za ARSO, 
merjenje nivoja podzemnih vod, merjenje posedanja odlagališča, izvajanje obratovalnega 
monitoringa, deratizacije odlagališča ter koordiniranje aktivnosti. 

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

Finančni načrt upravljavca - podjetja Saubermacher, ki letno pripravi načrt predvidenih aktivnosti 
in s tem povezanih stroškov. 

150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci 43.753 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 se je končala izgradnja Regijskega centra za ravnanje z Odpadki Pomurje – II faza. 
Sredstva, ki se v letu 2017 namenjajo za sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci: na 
podlagi Medobčinske pogodbe o sofinanciranju izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Puconci, 
ki ga sofinancira 27 pomurskih občin, se zagotovijo za vodenje proračunskega sklada na občini 
Puconci, upravljavske stroške in materialne stroške v zvezi z vodenjem proračunskega sklada ter 
morebitne nadaljne investicije in posodobitve Centra oziroma investicijsko vzdrževanje CERP-a.  

Prva faza projekta, to je izgradnja odlagališča, upravne zgradbe, zbirnega centra za nevarne 
odpadke, reciklažnega dvorišča, avtopralnice in trafo postaje, hale za mehansko obdelavo 
odpadkov ter kompostarne, je bila dokončana v letu 2009.  

II. faza projekta, ki zajema razširitev odlagališča 2. etapa II. faza z rekonstrukcijo čiščenja izcednih 
vod in izgradnjo objekta za mehansko biološko predelavo ostanka odpadkov ter zunanjo 
ureditvijo na lokaciji obstoječega centra je bila končana v letu 2015.  

Na 9. seji Skupščine javnega podjetja Cero Puconci, ki je bila dne 20.3.2015 je bil sprejet sklep, da 
se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regiskega centra 
za ravnanje z odpadki v višini 50% nakazujejo na poseben sklad, formiran pri Občini Puconci in 
bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme I. in II. faze regijskega centra 
ter za nadaljnja investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki Cerop d.o.o., preostalih 50% 
obračunanih sredstev iz naslova amortizacije pa se nakaže na proračune občin solastnic podjetja 
Cero Puconci. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva za leto 2018 so planirana na osnovi realizacije leta 2017. 

150206 Zbirni center občine Apače 4.027 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenska;  in sicer iz naslova najemnine, namenjena pa so za tekoče vzdrževanje 
zbirnega centra. 

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

Strošek je načrtovan na osnovi dejanskih stroškov najemnine, zaračunane KSP Ljutomer. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 285.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram obravnava ravnanje z odpadno vodo, ki zajem ureditev kanalizacijskih sistemov in 
izgradnjo čistilnih naprav, na območjih oz. aglomeracijah, kjer gostota poseljenosti presega 20 
preb./ha in je skupno število prebivalcev aglomeracije večje od 50. 

Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in 
čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritev RS na področju okolja 
in razvojne prioritete – področje voda. Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev 
celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete 
podzemne vode kot vira pitne vode na območju občine in tudi Prlekije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih 
službah v Občini Apače, Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega 
polja, drugi podzakonski akti sprejeti na osnovi državnih ali lokalnih predpisov. 

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

Preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja območja celotne občine in predvsem vodovarstvenega 
območja s komunalno odpadno vodo, z zagotavljanjem čiščenja čim večje količine odpadne vode. 

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

• nadaljevanje s pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in pripravo 
potrebne dokumentacije za prijavo na sredstva; 

• priključevanje prebivalcev na urejen kanalizacijski sistem in čistilno napravo; 

• težnja k čim večji izgradnji malih komunalnih čistilnih naprav in pomoč pri izgradnji s 
sofinanciranjem oziroma dodeljevanjem finančnih spodbud občanom. 

150208 Čistilna naprava s kanalizacijo 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Čistilna naprava s kanalizacijo za pretežni del naselij Črnci, Apače in Segovci ima pridobljeno 
uporabno dovoljenje od meseca aprila 2016 in je v obratovanju. S 1.9.2016 je bila predana v 
upravljanje izvajalcu javne službe to je Javno podjetje Prlekija d.o.o. Za nemoteno obratovanje 
čistilne naprave in kanalizacijskega sistema so potrebna redna investicijska in vzdrževalna dela. 
Program potrebnih del pripravi oziroma ga je pripravil izvajalec javne službe. 

Po začetku prevzema gošč in greznic se na čistilni napravi ugotavlja, da je kapaciteta zalogovnika 
grezničnih gošč premajhna glede na potrebe oz. glede na obstoječi program delovanja. Izvajalec 
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ugotavlja, da je med grezničnimi goščami izredno veliko maščob, kar povzroča nihanja v 
delovanju in je zato potrebno izvesti mehansko predčiščenje, kar pa v začetku ni bilo načrtovano. 
Ker v letu 2017 ni bila dokončno izvedena ureditve maščobolovilca se bo z deli nadaljevalo v letu 
2018. Izvajala se bodo tudi vsa potrebna investicijsko vzdrževalna dela na obstoječem 
kanalizacijskem sistemu in javni kanalizaciji. 

Prav tako so na postavki planirana sredstva za dobavo in izvedbo dodatnih vakuumskih jaškov v 
primeru dodatnih gradenj oziroma novih priključitev. 

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

Osnova so podatki, pridobljeni s strani izvajalca javne službe. 

150209 Subvencioniranje cene odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih 
voda 125.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet Občine Apače je na 9. redni seji dne 18.08.2016 (in 3. dopisni seji dne 31.08.2016) 
sprejel Sklep o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Apače 
(Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 40/2016 in 42/2016). 

S sklepom je določeno, da se 100% subvencionira za nepridobitne uporabnike: 

- omrežnina na področju odvajanja odpadne vode,  

-omrežnina na področju čiščenja odpadne vode in 

- omrežnina izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 
malimi komunalnimi napravami. 

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

Višina omrežnine odvajanja in čiščenja odpadne vode je določena na podlagi Elaborata o 
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s 
pitno vod ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Apače, ki ga 
je pripravil izvajalec javne službe - Javno podjetje Prlekija d.o.o.. Elaborat ima podlago v Uredbi o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, štev. 87/2012, 109/2012). Občine so dolžne oblikovati in zagotavljati 100% 
predpisano amortizacijo za vso javno infrastrukturo in izvajalcu javne službe zaračunati 
najemnino v višini polne amortizacije za celotni izkoriščeni del javne infrastrukture, kar je zaradi 
odbitka davka pri investiciji potrebno tudi zaradi veljavnih davčnih predpisov. Skladno z 
navedenim mora občina morebitno subvencijo cen javne službe uporabnikom zagotavljati iz 
proračuna posebej oz. dodatno izven zbranih sredstev najemnine za javno infrastrukturo. 

150211 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V rebalans 2017 smo vključili izdelavo PGD dokumentacije za izgradnjo kanalizacije odsek V2-1-3 
(Apače 159, 160a, 161a, 160, 161). Gre za odsek vakuumske kanalizacije v dolžni 420 m. Za 
navedeni odsek je bilo že izdano gradbeno dovoljenje št. 351-357/2016, 28.12.2016, vendar je 
potrebna sprememba. V letu 2014 je bila izvedena modernizacija ceste po kateri je bila 
predvidena tudi gradnja kanalizacije. Pred pričetkom del je zaradi spremembe poteka trasa izven 
vozišča ceste na druga zemljišča. potrebno izdelati spremembo projektne dokumentacije ter 
pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja. V proračunu 2018 pa je tako predvidena gradnja. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi izvedenega povpraševanja in pridobitve ponudbe. 

150214 Kanalizacija Lutverci 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za gradnjo kanalizacije Lutverci je izdelana projektna dokumentacija in izdano gradbeno 
dovoljenje. Veljavnost gradbenega dovoljenja je do 26.04.2018 – veljavnosti ni mogoče 
podaljšati. 

Skupno je predvidena izgradnja cca. 5,2 km kanalizacijskega omrežja, za potrebe priključitve cca. 
311 prebivalcev. Osnovni koncept je priključitev naselja Lutverci na obstoječ kanalizacijski sistem 
v naselju Segovci in preko njega na obstoječo čistilno napravo. V naselju Lutverci se zgradi ena 
vakuumska postaja s pripadajočimi vakuumskimi vodi. V vakuumski postaji je tudi tlačna črpalka, 
ki preko tlačnega voda odpadne vode vodi do obstoječega kanala v naselju Segovci in preko 
obstoječega kanalizacijskega omrežja do obstoječe čistilne naprave. Skupno je predvidena 
izgradnja cca. 3215 m vakuumskega kanalizacijskega omrežja, 1995 m tlačnega kanalizacijskega 
omrežja in 1 vakuuumska postaja z napajalnim en kablom, za potrebe priključitve cca. 311 
prebivalcev naselja Lutverci. 

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, štev. 
98/2015) je naselje Lutverci potrebno opremiti z javno kanalizacijo do 31.12.2021. Tako tudi v 
letu 2018 načrtujemo gradnjo kanalizacije. 

Projektantska ocena znaša 1.300.000,00  euro. Posledično pričnemo v 2017 s prvimi deli na 
omenjeni investiciji in nadaljujemo v letu 2018, v skladu z zmožnostmi. 

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

Za gradnjo kanalizacije Lutverci je izdelana projektna dokumentacija in izdano gradbeno 
dovoljenje. Veljavnost gradbenega dovoljenja je do 26.04.2018 – veljavnosti ni mogoče 
podaljšati. 

Skupno je predvidena izgradnja cca. 5,2 km kanalizacijskega omrežja, za potrebe priključitve cca. 
311 prebivalcev. Osnovni koncept je priključitev naselja Lutverci na obstoječ kanalizacijski sistem 
v naselju Segovci in preko njega na obstoječo čistilno napravo. V naselju Lutverci se zgradi ena 
vakuumska postaja s pripadajočimi vakuumskimi vodi. V vakuumski postaji je tudi tlačna črpalka, 
ki preko tlačnega voda odpadne vode vodi do obstoječega kanala v naselju Segovci in preko 
obstoječega kanalizacijskega omrežja do obstoječe čistilne naprave. Skupno je predvidena 
izgradnja cca. 3215 m vakuumskega kanalizacijskega omrežja, 1995 m tlačnega kanalizacijskega 
omrežja in 1 vakuuumska postaja z napajalnim en kablom, za potrebe priključitve cca. 311 
prebivalcev naselja Lutverci. 

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, štev. 
98/2015) je naselje Lutverci potrebno opremiti z javno kanalizacijo do 31.12.2021. 

Projektantska ocena znaša 1.300.000,00  euro. Posledično pričnemo v 2017 s prvimi deli na 
omenjeni investiciji in nadaljujemo v letu 2018. 

150216 Sofinanciranje MKČN 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Apače je v sodelovanju z družbo LIVIPLANT, okoljske tehnologije in inženirig d.o.o., 
Pečovnik 24, 3000 Celje v letu 2015 pristopila k Izdelavi variantnih rešitev in Operativnega 
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programa za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za celotno območje občine Apače (v 
nadaljevanju: Program).  

Območja poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo so razvidna iz Operativnega programa 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki je objavljen na spletni 
strani Ministrstva za okolje in prostor in Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Občini Apače, ki ga je sprejel Občinski svet občine Apače, na 5. redni seji, dne 
9.11.2015. 

Nepovratna sredstva za sofinanciranje MKČN se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodelitvi 
nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih naprav v Občini 
Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 24/2016, 19/2017. 

  

Tako Občina Apače izvede na podlagi pravilnika vsako leto javni razpis. 

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

Ocenjene vrednosti na podlagi razpisa izvedenega v letu 2017 in informativnih vlog strank za 
naslednje obdobje. 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 2.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih 
virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj programa je varstvo in urejanje voda, varovanje podtalnice ter gradnja in vzdrževanje 
zadrževalnikov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 2.500 € 

Opis podprograma 

Podpprogram zajema sredstva za načrtovanje, varstvo in urejanje voda (varovanje podtalnice, 
gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave in drugi področni podzakonski 
predpisi. 

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

Zagotavljanje pretočnosti vodotoka in s tem odvajanje meteornih voda ter skrb za ohranjanje 
nivoja podtalnice. 

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

Ohranjanje pretočnosti struge potoka. 
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150405 Vzdrževanje vodotokov 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotovijo sredstva za košnjo trave struge reke Plitvice. S košnjo trave bi zagotovili 
večjo urejenost same struge, omogočili bi neovirano normalno odtekanje vode v sami strugi, 
posledično bi se tudi zmanjšala možnost poplavljanja bregov reke Plitvice. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 182.989 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je področje, ki zajema 
področje prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja 
stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o 
varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja 
Slovenije, Odlok o občinskem prostorskem načrtu ter številni drugi zakoni in podzakonski akti, 
predvsem uredbe in pravilniki. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj 
občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja. 

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 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 18.446 € 

Opis glavnega programa 

V okviru občinske uprave se izvaja priprava občinskih prostorskih dokumentov in zagotavljanje 
možnosti za uporabo le–teh. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru tega programa so ključne za 
zagotovitev trajnostnega razvoja in vzpostavitev prostorskih pogojev za gospodarski in družbeni 
razvoj občine ter v povezavi s tem priprava in sprejem prostorskih aktov in izdelava projektne 
dokumentacije. Potrebam razvoja bomo sledili z izdelavo novih strokovnih podlag in projektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Urejenost prostora, ki bo omogočala trajnostni razvoj občine in sledila potrebam občanov po 
zazidljivih zemljiščih in jim omogočala gradnjo v skladu z njihovimi željami ob upoštevanju 
zakonskih pogojev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
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16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 1.976 € 

Opis podprograma 

Občina Apače je dne 23.6.2013 sprejela nov Odlok o občinskem prostorskem načrtovanju 
(Uradno glasilo slovenskih občin, Lex localis, 20/2013-v nadaljevanju OPN), ki se je pričel 
uporabljati z dnem 23.6.2013. OPN je temeljni prostorski akt Občine Apače in določa strateške 
usmeritve prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora ter prostorske izvedbene 
pogoje za poseganje v prostor. OPN  je izdelan v digitalni obliki in v analogni obliki. V analogni 
obliki je na vpogled v času uradnih ur na sedežu občine Apače, Upravni enoti Gornja Radgona in 
na Ministrstvu za okolje in prostor (Direktorat za prostor). Po sprejemu OPN smo morali 
zagotoviti možnost digitalnega vpogleda v podatke preko svetovnega spleta. Na ta način imajo 
naši občani možnost  vpogleda preko spletne strani občine Apače, http//www.obcina-apace.si, 
preko iObčine neposredno dostopati do grafičnih podatkov o zazidljivosti nepremičnin na našem 
območju. Uradne evidence GURS, kot so DKN, kataster stavb, kataster GJI in dejanska raba 
prostora, se enkrat letno obnovijo in povzamejo v digitalno obliko s čemer se zagotavlja ažurnost 
akta. Na Geodetsko upravo RS je prav tako potrebno na poziv posredovati podatke o namenski 
rabi in zemljiščih za gradnjo stavb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtovanju Občine Apače  

- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov 

- Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstno nepremičnin in podatkih za 
pripis vrednosti po podskupinah 

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

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta. 

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

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta. 

160205 Prostorski informacijski sistem 1.976 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovitev vpogleda v podatke o zazidljivosti preko modula  iObčina, ki je dostopen občanom in 
vsem zainteresiranim tudi državnim organom, predvsem projektantom in geodetskim podjetjem 
na spletni strani občine Apače. Modul iObčina omogoča prikaz, analizo in distribuiranje 
prostorskih podatkov občine. Občina Apače ima za ta namen sklenjeno Pogodbo o izdelavi, 
upravljanju in vzdrževanju spletnega Gis sistema-iobčina, s podjetjem Kaliopa, informacijske 
rešitve d.o.o. 

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

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi prevzetih obveznosti s pogodbo v 
preteklem letu. 
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16029003 Prostorsko načrtovanje 16.470 € 

Opis podprograma 

Glede na potrebe razvoja bomo izvajali postopke sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih 
aktov. Na obseg dela bodo vplivale tudi pobude investitorjev, ki bodo financirali izdelavo 
prostorskih aktov ali njihove spremembe – tudi pri teh postopke priprave v skladu z zakonodajo 
vodi občinska uprava. Časovno bodo vsi postopki odvisni predvsem od potrebe izdelave novih 
strokovnih podlag. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju kot temeljni področni zakon, 

- Zakon o urejanju prostora, 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o varstvu okolja, 

- Zakon o ohranjanju narave, 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine, 

- Na podlagi navedenih zakonov sprejeti podzakonski predpisi, 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Apače 

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

Skladen prostorski razvoj občine ter zagotavljanje prostorskih možnosti za potrebe gradenj in 
razvoja občine. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija 16.470 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Apače je do konca meseca avgusta 2016, vsledi objavljenega razpisa prejela: 

54 pobud za spremembe in dopolnitve OPN in  

45 pobud za izvzem kmetijskih zemljišč in območja stavbnih zemljišč. 

Na podlagi navedenega se je v letu 2016 pristopilo k izdelavi 1. faze Sprememb in dopolnitev 
OPN.  

Na podlagi 1. faze, ki vključuje: 

- Analizo pobud z oceno njihove sprejemljivosti ob upoštevanju obstoječih strokovnih podlag 
za področje poselitve in preveritve omejitev gradnje na varovanih območjih, na katerih veljajo 
varstveni režimi; 

- Uskladitev pobud na podlagi analize občine; 

- Priprava osnutka za pridobitev smernic; 

- Izdelava Elaboratov za posege na najboljša kmetijska zemljišča, 

- Pridobitev posebnih smernic in usklajevanje z NUP; 

- Analiza prispelih posebnih smernic; 

Stran 88 od 176



 

 

Tako je bil dne 2.8.2017 izdelan in predan osnutek OPN-SD1 Apače vsem nosilcem urejanja 
prostora (24 nosilcev) s prošnjo, da nam v zakonitem roku (30 dneh) podajo prvo mnenje k 
osnutku Sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Apače.  

Do priprave tega gradiva še vedno nismo prejeli prvega mnenja od naslednjih nosilcev urejanja 
prostora: 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo in  

- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje. 

Posledično tudi nismo mogli dobiti odločbe, ali je za spremembe in dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta občine Apače treba izvesti presojo vplivov na okolje. 

Do prejema navedenih dokumentov tako izvajalec ne more nadaljevati z deli in posledično v 
proračunu za leto 2018 prenašamo sredstva za dokončanje postopka. 

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

Že sklenjena pogodba v letu 2017. 

1603 Komunalna dejavnost 107.900 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za oskrbo naselij s pitno vodo, za izvajanje drugih storitev v zvezi z izvajanjem 
javne službe oskrbe s pitno vodo ter okrasitvijo naselij vključno z izobešanjem zastav. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev stalne oskrbe vseh naselij s pitno vodo in zagotovitev požarne varnosti. 

Izobešanje zastav ob občinskih in državnih praznikih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039001 Oskrba z vodo 104.700 € 

Opis podprograma 

Oskrba z vodo: Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantnim omrežjem). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Uredba o oskrbi s pitno vodo, pravilnik o preizkušanju 
hidrantnih omrežij, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o 
gospodarskih javnih službah, Odlok o oskrbi s pitno vodo in drugi državni predpisi, uredbe 
pravilnik ter občinski odloki. 

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

Izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšanje 
kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu. 

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

Dokončanje gradnje sekundarnega vodovodnega omrežja oziroma navezav na primarno omrežje 
ter hišne priključke. 
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Zagotovitev pogojev za priklop na javno vodovodno omrežje večini gospodinjstev v občini. 

160218 Vodovod Apače 36.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za nadomestitvene in obnovitvene investicije v javni vodovod. 

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

Predračunske cene pridobljene s strani izvajalca javne službe glede na preteklo obdobje. 

160221 Vodovod Apače - sekundar in odcepi 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na cca 90% območja občine Apače je zgrajeno javno vodovodno omrežje. V naseljih, kjer je bilo 
zgrajeno javno vodovodno omrežje v sklopu projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« 
smo občanom zagotovili ureditev priključka na gradbeno parcelo stanovanjskih objektov. Tudi za 
objekte v naseljih Apače, Črnci, Lešane, Lutverci, Mahovci, Plitvica in Segovci (obstoječe 
vodovodno omrežje) je potrebno zagotoviti enak pristop. Po podatkih prejetih s strani izvajalca 
javne službe je še skupaj 51 nepriključenih objektov na javni vodovod (v naseljih: Apače, Črnci, 
Lešane, Lutverci, Nasova, Plitvica) 

Da bi se objekti lahko priključili na javni vodovod je potrebno še zgraditi določen del sekundarnih 
vodovodnih linij po naseljih in odcepe na gradbeno parcelo 

V proračunu za letu 2018 predlagamo 50.000,00 euro ( v skladu s proračunskimi zmožnostmi); in 
sicer prioritetno za izvedbo sekundarnih vodov in priključkov za tiste objekte, ki so že priključeni 
na javno kanalizacijo in še nimajo urejenih priključkov na javni vodovod. 

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

Ponudbene cene na preteklo obdobje. 

160303 Druge storitve na javnem vodovodu 6.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za financiranje drugih storitev, povezanih z izvajanjem obvezne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in ki ne spadajo v obseg storitev javnih služb. Te 
storitve so predvsem vodenje katastra javne infrastrukture, izvajanje javnih pooblastil, zbiranje 
okoljske dajatve ter druge storitve po naročilu občine. Navedene storitve izvaja praviloma 
izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo Javno podjetje Prlekija d.o.o. 

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

Osnova planiranih stroškov je realizacija preteklih let. 

160306 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja 11.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu u Uredbo o oskrbi s pitno vodo in  Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (20. 
člen) mora lastnik javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja najmanj enkrat letno izvesti 
pregled in preizkušanje hidrantnega omrežja.Potrdilo velja 1 leto. 

V letu 2018 je tako tudi predviden pregled javnega hidrantnega omrežja ter postopna zamenjava 
neustreznih hidrantov. Na podlagi letnega pregleda in poročila iz leta 2017 je ugotovljeno, da 
imamo skupaj 266 kom hidrantov. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predračunske in pogodbene vrednosti in preteklega obdobja. 

16039004 Praznično urejanje naselij 3.200 € 

Opis podprograma 

Podprogram se nanaša na novoletno okrasitev naselij in izobešanje zastav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, 

- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, 

- Uredbo o uporabi zastave in himne EU v RS je zastava EU, 

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

Vsakoletno polepšanje naselij ob praznovanju novega leta in izobešanje zastav ob občinskem in 
državnih praznikih. 

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

Postavitev in odstranitev elementov krašenja naselij, po potrebi razširitev obsega krašenja. 

160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za nabavo novoletnih okraskov in za nabavo novih 
zastav, sredstva se prav tako namenjajo za izobešanje in snemanje zastav ob praznikih po občini, 
ter za namestitev in odstranitev elementov novoletne okrasitve naselij. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi planirane nabave okraskov in ponudbe za izobešanje in snemanje 
zastav. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 39.395 € 

Opis glavnega programa 

78. člen Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava) državi nalaga obveznost ustvarjati 
možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Slednjo obveznost v naši pravni 
ureditvi enako zasledimo tudi na ravni lokalnih skupnosti. Zakonodajalec je tako izhajal iz 140. 
člena Ustave in z Zakonom o lokalni samoupravi določil, da občina samostojno opravlja zadeve 
javnega pomena, ki so določene z zakonom ali pa jih določi s splošnim aktom občine. Iz 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi med drugim tudi izhaja, da občina skrbi za zadovoljevanje potreb 
svojih prebivalcev tudi tako, da ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje 
najemnega socialnega sklada stanovanj. Pristojnosti in naloge občine na stanovanjskem področju 
pa določa Stanovanjski zakon. Občina Apače ima trenutno 46 zasedenih stanovanj in 
zagotavljanje finančnih sredstev za vzdrževanje za ohranitev ustreznih bivalnih standardov in 
kakovosti bivanja je vsako leto težje doseči, saj ima občina lastnih sredstev na voljo vsako leto 
manj. Višina odliva finančnih sredstev iz proračuna občine v  tekoče in v investicijsko vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih objektov je namreč enaka višini prihodka iz naslova neprofitnih 
najemnin.  

Zaradi precej omejenih proračunskih sredstev občina ne predvideva investicije v izgradnjo novih 
večstanovanjskih objektov temveč občina skuša privabiti investitorje, ki bi na stavbnih zemljiščih 
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v lasti občine Apače, ki so predvidena za stanovanjsko gradnjo investirali v izgradnjo novih 
večstanovanjskih objektov. 

Občina Apače zagotavlja sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in 
stanovanjskih stavb, pri tem pa sodeluje na podlagi 1. odstavka 118. člena Stvarnopravnega 
zakonika in 53. člena Stanovanjskega zakona in sklenjene Pogodbe o opravljanju upravniških 
storitev z upravnikom stanovanjskih objektov Stanovanjsko komunalnim podjetjem Gornja 
Radgona d.o.o. Upravnik opravlja upravniške storitve.  

Tako občina s skrbnostjo dobrega gospodarja v okviru razpoložljivih sredstev zagotavlja obnovo 
skupnih delov objekta ter boljšim pogojem v posameznem stanovanju. V skladu s sprejetim 
planom vzdrževalnih del občine Apače bomo v letu 2018 menjavali dotrajane dele v stanovanjskih 
in poslovnih enotah. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

• zagotavljati potrebno število neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema  
občanov, 

• pomagati občanom, da cim hitreje ustrezno rešijo svoje  stanovanjsko vprašanje, 

• spodbujali vzdrževanje skupnih delov na stanovanjskih objektih, 

• ohranjali in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, 

• prenoviti dotrajane objekte, 

• urediti vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo za vsa stanovanja, 

• odprodaja stanovanja/ nepremičnine, kjer je to v interesu občine, 

• učinkovito izvajati upravne naloge. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 29.100 € 

Opis podprograma 

Občina Apače zaradi omejenih finančnih sredstev žal ne more biti investitor pri izgradnji 
stanovanjskega objekta temveč lahko pomaga zagotavljati potrebna stanovanja z urejanjem 
stavbnih zemljišč in s prodajo le-teh potencialnim investitorjem. Z zbranimi sredstvi od pobranih 
neprofitnih najemnin pa skrbi za obnovo obstoječega stanovanjskega neprofitnega fonda ter za 
doseganje ustreznih in ohranjanje bivalnih standardov. Nova neprofitna stanovanja pridobiva 
tudi z obnovo neprimernih praznih stanovanjskih enot v skladu s načrtom predvidenih 
vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih oziroma s 
preureditvijo morebitnega praznega poslovnega prostora v stanovanjsko enoto. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stvarno pravni zakonik, 

- Stanovanjski zakon, 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o urejanju prostora, 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, 

- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, 

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, 
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- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 

- postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine, 

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih 
začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb. 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

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

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, obnoviti neprofitna stanovanja, spodbujati 
stanovanjsko gradnjo z zagotavljanjem stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, adaptacije in 
nakupe stanovanj ter učinkovito izvajanje upravnih nalog. 

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

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, obnoviti neprofitna stanovanja, spodbujati 
stanovanjsko gradnjo z zagotavljanjem stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, adaptacije in 
nakupe stanovanj ter učinkovito izvajanje upravnih nalog. 

160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 29.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Apače ima v 22-tih stanovanjskih objektih (nekateri so v celoti v lasti občine) stanovanjske 
in poslovne enote. Sredstva na tej postavki se namenijo za vzdrževanje neprofitnih stanovanj in 
vzdrževanje večstanovanjskih hiš v skladu s planom predvidenih vzdrževalnih del v letu 2018 na 
skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih – Apače, Stogovci in Žepovci. 
Manjši del se mora tudi načrtovati za izvajanje nujnih interventnih posegov ter za izvajanje 
posegov na skupnih delih in napravah v solastnini. 

Vzdrževanje stanovanj in večstanovanjskih hiš se izvaja po prej navedenem planu upoštevaje 
načela nujnosti potrebnih sanacij oziroma zamenjav. 

42040201 - vzdrževanje neprofitnih stanovanj – sredstva se namenjajo za tekoče in  investicijsko 
vzdrževanje stanovanj na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in 
napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih. 

42040202  - vzdrževanje večstanovanjskih hiš – sredstva se namenjajo za tekoče in  investicijsko 
vzdrževanje stanovanj na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in 
napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih. 

42040203 – izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del – sredstva 
se namenijo za nujna popravila in manjša tekoča in izredna vzdrževalna dela na stanovanjskih 
stavbah in stanovanjskih enotah, ki so nepredvidena, izven planiranega obsega del in se pokažejo 
tekom tekočega leta. 

42040204 – izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini. 

Plan vzdrževalnih del za leto 2018 je sledeč: 

Apače 6- popravilo strehe 

Apače 33- zamenjava oken in popravilo strehe 

Apače 43- zamenjava vhodnih vrat, čiščenje žlebov 

Apače 47- popravilo strehe 
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Apače 101- vzdrževanje skupnih delov stavbe 

Apače 123- sanacija kleparskih izdelkov 

Apače 149- popravilo strehe 

Črnci 1- popravilo strehe 

Črnci 2- popravilo strehe in vhodnih vrat 

Črnci 22- popravilo strehe 

Črnci 23- vzdrževanje skupnih delov stavbe 

Drobtinci 21- popravilo strehe 

Lutverci 59-manjša popravila skupnih delov stavbe 

Žepovci 73- manjša popravila skupnih delov stavbe 

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

Plan predvidenih vzdrževalnih del za leto 2018 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in 
poslovnih prostorih –Apače, Stogovci in Žepovci. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 10.295 € 

Opis podprograma 

V sklopu te postavke  namenjamo sredstva za plačilo zavarovalnih premij za objekte v lasti občine 
Apače, sredstva za plačilo upravniških storitev izbranemu upravniku na podlagi Pogodbe o 
opravljanju upravniških storitev večstanovanjskih stavb, stanovanj in poslovnih prostorov, ki se 
nahajajo na območju občine Apače. S to pogodbo lastnik ureja vsa medsebojna razmerja v zvezi 
z opravljanjem upravniških storitev večstanovanjskih stavb, stanovanj in poslovnih prostorov, ki 
se nahajajo na območju Občine Apače. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o evidentiranju nepremičnin  

- Stvarnopravni zakonik, 

- Stanovanjski zakon, 

- Zakon o zavarovalništvu, 

- Obligacijski zakon, 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, 

- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, 

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, 

- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine, 

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb 

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

Ohranjati in investicijsko vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,  ohraniti bivalne standarde 
neprofitnih stanovanj, strojelomno in požarno zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov v 
lasti občine Apače ter učinkovito izvajanje upravnih nalog. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje upravnih nalog upoštevaje načrt predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in 
napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih, zavarovalno kritje škodnih dogodkov iz naslova 
strojelomnega in požarnega zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Apače. 

160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p. 8.795 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo upravljanja izbranemu upravniku občinskih stanovanj in 
poslovnih prostorov-Stanovanjsko komunalno podjetje Gornja Radgona d.o.o., Trate 23, 9253 
Gornja Radgona. 

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

Pogodba o opravljanju upravniških storitev. 

160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za plačilo zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov za zavarovalno 
vrsto-strojelomno zavarovanje in  požar-civil. 

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

Police za zavarovanje. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 17.248 € 

Opis glavnega programa 

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči kot so javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča 
vključuje odhodke, ki so namenjeni za urejanje občinskih zemljišč ter morebitne nakupe zemljišč. 
Velikokrat pomenijo le ti odhodki podlago za izvedbo planiranih občinskih investicij ali pa so nujni 
del po koncu občinskih projektov. Občinska uprava skozi to postavko izpolnjuje naslednje 
upravne naloge v zvezi z/s :  

-  pridobivanjem/razpolaganjem nepremičnin 

- upravljanjem  z zemljišči 

- cenitvijo nepremičnin 

- statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra 

- vodenjem zakonsko določenih raznih evidenc  

- nalogami nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

- stroški poslovanja z drugimi državnimi organi v Republiki Sloveniji 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za plačilo geodetskih storitev za potrebne parcelacije zemljišč pred 
prodajo ali zaradi zahtev občinskih investicij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
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16069001 Urejanje občinskih zemljišč 17.248 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena operativnim odhodkom kot so stroški za tekoče vzdrževanje licenčne 
programske opreme, geodetske odmere, cenitve  nepremičnin, stroški za urejanje 
zemljiškoknjižnih zadev. Vsi našteti stroški pa so podlaga za izvedbo planiranih investicij občine 
Apače. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju, 

- Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, 

- Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, 

- Zakon o javnih financah,  Zakon o splošnem upravnem postopku, 

- Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, 

- Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o evidentiranju nepremičnin,  

- Odlok o predkupni pravici Občine Apače,  

- Stvarnopravni zakonik,  

- Zakon in istoimenska Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti 

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

Izvedba geodetskih odmer je potrebna zaradi dosega naslednjih ciljev: 

- v konkretnih zadevah uskladitev dejanskega poteka lokalne ceste in javnih poti na območju 
občine Apače s katastrskimi podatki; 

- ugotovitve obnove meja 

- realizacija načrtovane prodaje nepremičnin 

- sklep Državnega sveta št. 0650-00/07-P z dne 13.5.2015 -UREJANJE PROBLEMATIKE 
KATEGORIZACIJE OBČINSKIH CEST, KI POTEKAJO PREKO ZASEBNIH ZEMLJIŠČ  

Podlaga za prodajo je cenitveno poročilo, ki jo v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti pripravi sodno zapriseženi cenilec. 

Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje občanom bivati v urejenem okolju. 

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

Dosledno izvajanje več zakonskih določb; Zakona in istoimenske Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakona o graditvi objektov. 

160601 Stroški urejanja zemljišč 17.248 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema več odhodov za različne namene in sicer tekoče vzdrževanje 
licenčne programske opreme- pomeni opravljanje nalog nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča 

geodetske odmere – sredstva se namenijo za izvedbo geodetskih storitev, cenitve – sredstva se 
namenijo za potrebna cenitvena poročila občinskega premoženja občine Apače, urejanje zemljišč 
– zemljiškoknjižne zadeve – sredstva so namenjena za stroške nastale pri urejanju 
zemljiškoknjižnih zadev in urejanju zemljišč. Del sredstev pa je namenjenih tudi za vzpostavitev 
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evidenc občinskih objektov  po novi zakonodaji - stroške vzpostavitve etažne lastnine-pridobitev 
zemljiškoknjižne in katastrske dokumentacije, izdelave etažnih elaboratov in notarski stroški ter 
nakup zemljišč. 

Proračunska postavka se povečuje v primerjavi z lanskim letom zaradi primanjkljaja na kontu 
geodetske odmere in  dražje cenitve, ki so potrebni v zvezi z urejanjem zemljiškoknjižnih tekočih 
zadev ter nabava licenčne programske opreme. 

Občine do sedaj niso vlagale v posodobitve programske licenčne opreme, ker je bila napovedana 
uvedba davka na nepremičnine. Vendar slednje ni bilo sprejeto zato smo vse občine s strani 
ministrstva prejeli sistemska priporočila o nujni posodobitvi sistema NUSZ v občinah. Slednjemu 
se pridružuje tudi občina Apače, saj slednjega ni nadgradila že od kar obstaja obveznost občanov 
za plačilo. Zato smo si pridobili ponudbo za modul TERRA NUSZ, vzdrževanje občinskega 
prostorskega informacijskega sistema ter določanje namenske rabe zemljišč za potrebe 
vrednotenja nepremičnin za parcele, kar skupaj znaša na letnem nivoju 5.026,20 EUR.  S tem pa 
odpade strošek vsakoletne posodobitve podatkov pred izdajo odmernih odločb za NUSZ, strošek 
namenske rabe v zvezi z pošiljanjem podatkov na GURS v zvezi z vrednotenjem, obnove podatkov 
v bazi TERRA, saj so ti podatki/stroški  že vključeni v novem posodobljenem programu. 

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

Dosledno izvajanje več zakonskih določb; Zakona in istoimenske Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakona o graditvi objektov. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 52.328 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Sredstva, ki jih občina namenja področju nujnih programov zdravstva, predstavljajo zakonske 
obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva. Del sredstev se namenja tudi za izvajanje 
programa zdravstveno vzgojnih ukrepov in preventivnih programov, ki dopolnjujejo sistem 
zdravstvenega varstva.  

Zakonske obveznosti občine na področju zdravstva so: 

- financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom skladno z 21. točko 15. 
člena ZZZVZZ, tj. za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega 
naslova in nimajo lastnih sredstev, 

- zagotavljanje mrliško pregledne službe. 

Preventivni programi: 

- merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja, 

- preventivni ukrepi za zmanjšanje in preprečevanje razširjenosti kroničnih nenalezljivih 
bolezni; prepoznavanje ter pravilno ukrepanje ob nujnih  

 stanjih; zdrav življenjski slog ter vpliv nezdravega načina življenja na zdravje za zaposlene na 
sedežu organizacije, 

-  cepljenje dečkov proti humanim pailom virusom 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 
77/2008-ZDZdr, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami), 
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Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 
91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 
Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami), 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji glavnega programa: 

- zagotavljanje izvajanja zakonskih določil pri plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja 
občanom, ki nimajo druge podlage v zavarovanju ter plačilo stroškov mrliških ogledov in obdukcij; 

- zagotoviti informacije, znanje in veščine o zdravem načinu življenja (prehrana, telesna 
dejavnost, duševno zdravje, opuščanje škodljivih navad); 

- prepoznava nujnih stanj in ukrepanje ob pojavu le-teh na ciljne skupine prebivalstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 2.228 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema financiranje izvajanja preventivnega programa »Zdravstveno vzgojni ukrepi v 
občini Apače za leto 2018 - dan odprtih vrat«, cepljenje dečkov 6. razreda proti humanim 
papiloma virusom. Tretji program obsega sofinanciranje preventivnega programa merjenja 
krvnega tlaka in krvnega sladkorja, katerega izvajalec je  OO Apače OZRK Gornja Radgona.  

Navedeni preventivni programi  dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in so namenjeni 
preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja na območju občine Apače specifičnim in 
vsem starostnim kategorijam prebivalstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva in povečanja zavedanja o odgovornosti za lastno 
zdravje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 2.228 € 

Opis podprograma 

Opis podprograma 

Podprogram zajema izvedbo programa: 

1.) Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami). 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji glavnega programa je izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva na območju 
občine. 

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

Predvideva se vključitev 200 občanov. Kazalnik je število vključenih. 

170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi 1.728 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program vključuje izvajanje preventivnih vzgojno varstvenih ukrepov, ki vključuje naslednje 
aktivnosti: 

a) Zdravstveno vzgojnih ukrepov v občini Apače za leto 2018 bo izveden v okviru dneva odprtih 
vrat Zdravstvene postaje Apače  z naslednjimi aktivnostmi: 

1.1. Razširjenost kroničnih nalezljivih bolezni v Sloveniji in preventivni ukrepi za zmanjšanje in 
preprečevanje v občini Apače: 

1.2. Prepoznavanje in ukrepanje ob nujnih stanjih ter prikaz dela z AED (avtomatski defibrilator) 

b) Program merjenja krvnega tlaka in krvnega sladkorja, ki se izvaja enkrat mesečno za 
starostno populacijo med 45 in 70 let. V program se vključuje najmanj 50 občanov. 

c)  Cepljenje dečkov 6. razreda proti humanim papiloma virusom 

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

Proračunska postavka zajema kritje materialnih stroškov, ki so neposredno povezani z izvedbo 
programa, na podlagi ocenjenih in realiziranih stroškov v letu 2017. 

170608 Vzdrževanje defibrilatorjev 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto je potrebno izvesti redni pregled AED in izvesti zamenjavo elektrod na 3 in 5 let. 

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

Ocenjeni strošek temelji na realiziranih stroških v letu 2017 za isti namen. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 50.100 € 

Opis glavnega programa 

Med druge programe na področju zdravstva se uvrščajo zakonske obveznosti občine, to je plačilo 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki nimajo druge zakonske podlage za 
vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje. V program je vključeno tudi plačilo storitev mrliško 
pregledne službe in obdukcij, ki jih mora pokriti občina. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki nimajo druge 
pravne podlage za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje in plačilo storitev mrliško 
pregledne službe, ki se izvaja za umrle izven bolnišnic. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 
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17079001 Nujno zdravstveno varstvo 47.100 € 

Opis podprograma 

V podprogramu se izvaja plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb v skladu z 
zakonskimi obveznostmi na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo o pravici do vključitve 
in plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja s strani občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 
91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 
Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami). 

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

Plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in plačilo stroškov mrliško pregledne 
službe. Kazalci so število vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje ter število mrliških 
pregledov ter obdukcij. 

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

Plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za 133 oseb povprečno mesečno. Kazalnik je 
povprečno število vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje. 

170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve  za nezavarovane osebe47.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke je predvideno plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za povprečno 
mesečno vključitev 125 občanov. 

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

Število vključenih zavarovancev je predvideno na osnovi realizirane vključitve v obdobju od 
januarja do septembra 2017. 

17079002 Mrliško ogledna služba 3.000 € 

Opis podprograma 

Financiranje mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine. V okviru mrliško pregledne 
službe je občina dolžna plačevati mrliške preglede, sanitarne obdukcije ter stroške odvoza umrlih 
oz. ponesrečenih s kraja nesreče, ki se izvedejo na podlagi klica policije ali s strani Gorske 
reševalne službe za prevoz umrlih v gorah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS št. 56/1993 in 
15/2008). 

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

Dolgoročni cilj je realizacija plačila obveznosti v skladu z določili zakonov in podzakonskih aktov. 

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na 
podlagi ocene realizacije (3.000,00 EUR) v preteklem letu in ne predvideva povečanja. Kazalnik je 
število izvedenih pregledov. 
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170720 Mrliško ogledna služba 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na podlagi ocene, da bo v letu 2018 izvedenih 13 
sanitarnih pregledov in tri obdukcije ter da bo potrebno pokriti vsaj za 600,00 EUR tudi stroške 
prevoza  na obdukcijo. 

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

Ocena potrebnih sredstev temelji na strošku, da sanitarni pregled stanje 57,50 EUR, obdukcija 
523,81 EUR in strošek prevoza na obdukcijo 210,60 EUR v najbližji univerzitetni center. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 143.277 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Dejavnosti kulture, športa, mladih ter drugih skupin predstavljajo podlago za razvoj načina 
življenja človeka in skupnosti. So temelj in generator ustvarjalnosti in napredka na vseh področjih 
bivanja. Navedene vsebine pomembno sooblikuje podobo občine, občina pa izkazuje javni interes 
pri podpori dejavnostim, ki prispevajo k spodbujanju razvoja družbe znanja, socialne 
kohezivnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ter s tem k 
razvoju občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001 in 96/2002), 

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98),  

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami). 

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 

Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 
področju kulture (uradni list RS št. 100/2003,81/2009 in 96/13), 

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017 (Uradni list RS št. 99/13) 

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 (Uradni list 26/14) 

Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023, oktober 2014, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- vzpodbujanje razvoja kulture branja pri mladih in starejših z ohranjanjem in krepitvijo 
ponudbe knjižnice in dogodkov za javno dobro; 

- zagotavljanje pogojev za izvajanje kulturne ustvarjalnosti občanov in ustvarjanje raznovrstne 
in kakovostne kulturne ponudbe; 

-           zagotovitev raznovrstnejše ponudbe javne kulturne infrastrukture; 

- soustvarjanje pogojev za vključevanje skupin prebivalcev v raznovrstne aktivnosti na 
področju športa, s posebno pozornostjo na  

            športu za starejše ter športnih programih prostočasne vzgoje otrok in mladine; 

- zagotavljanje športne infrastrukture za raznovrstne športne dejavnosti; 
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- soustvarjanje pogojev za delovanje posebnih skupin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1803 - Programi v kulturi 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

1803 Programi v kulturi 79.623 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema: sofinanciranje izvajanja matične knjižnične dejavnosti ki se izvaja na sedežu 
Knjižnice v Gornji Radgoni ter financiranje enote knjižnice v Apačah, ki deluje od 1.3.2014; 
ustvarjanje pogojev za delovanje kulturnih društev, spodbujanje ustvarjalnosti za zviševanje ravni  
kulturnih programov ljubiteljske kulture; sofinanciranje delovanja Območne izpostave Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti in izvedbo projektov le-te; zagotavljanje raznovrstnih prostorskih 
možnosti za izvajanje programov ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti občanom in 
ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039005 Drugi programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 50.788 € 

Opis podprograma 

Knjižnična dejavnost sodi med eno izmed najstarejših storitvenih dejavnosti na področju kulture, 
izobraževanja in znanosti. S preoblikovanjem zavoda v letu 2013 iz javnega zavoda  Ljudska 
univerza Gornja Radgona v javni zavod v Knjižnica Gornja Radgona je postala v zavodu osnovna 
dejavnost knjižnična dejavnost, izobraževalna dejavnost pa je dodatna dejavnost (občine je ne 
sofinanciramo). Z zagotovitvijo dodatnih prostorov v matični knjižnici so se pogoji občutno 
izboljšali.  

V letnem programu dela zavoda je predvideno, da bo največji poudarek dan razvoju knjižnične 
dejavnosti na sledečih področjih: 

- povečanje uporabe spletnega sevisa Moja knjižnica 

- povečanje branosti e-knjig in uporabe e-virov 

- nabava kniižničnega gradiva po standardih 

- ustanovitev bralnega kluiba za otroke v vseh 4-ih občinah 

- povečanje člnastva med mladimi in aktivno populacijo prebivalstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS 87/2001 in 96/2002),  

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 
področju kulture (Uradni list RS št. 117/2002, 97/2004, 1/2009 in 85/10), 
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Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/2004, 
70/2008 in 80/12), 

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah ((Uradni list RS, št. 88/2003), 

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic(Uradni list RS št. 19/03), 

Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 
področju kulture (Uradni list RS št. 100/2003, 81/2009 in 96/13), 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 23/13) 

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

Dolgoročni cilj je ohranjati in krepiti nivo kakovosti ponudbe knjižnice in dogodkov za javno dobro 
z zagotavljanjem letnega prirasta knjižničnega gradiva 200 enot na 1000 prebivalcev, 65 enot 
serijskih publikacij na leto ter 175 enot neknjižnega gradiva. 

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

Zagotoviti nakup 5301 enot knjižničnega gradiva, od tega 5121 knjižnega gradiva in 180 enot 
neknjižnega gradiva. 

180305 Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke 38.612 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nabava knjižnega gradiva po strokovnih merilih in doseganje letnega prirasta knjižničnega 
gradiva. 

Strokovna obdelava knjižničnega gradiva ter pravočasno in strokovno izločanje ter odpis 
poškodovanega in starega gradiva z rednim letnih popisom. 

Povečanje dostopnosti do e-virov in branosti e-knjig. 

Redno mesečno obvešačnje uporabnikov o ponudbi in storitvah knjićniceBralni klub za otroke. 

Izvajanje abibliopedagoških in biblioandragoških dejavnosti knjižnice. 

Študijski bralni krožki. 

Sodelovanje in skupni projekti z drugimi javnimi zavodi. 

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

Občina Apače sofinancira dejavnost v višini ustanoviteljskega deleža (18,14%) od skupno 
dogovorjenih osnov posredovanega finančnega načrta javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona, 
ki za leto 2018 znaša 289.586,33 EUR. Financiranje obsega sredstva za plače, materialne stroške 
delovanja zavoda (sredstva za objekt in splošne stroške), sredstva za nabavo knjižnega gradiva, 
znotraj katerega je tudi periodika ter nabavo knjižnih polic. Sredstva se nakazujejo zavodu  v 
skladu s letno pogodbo na podlagi izstavljenih zahtevkov do višine vrednosti  proračunske 
postavke. 

180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače 11.729 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktualizacija izbora knjig in ustrezna nabava serijskih publikacij. 

Bralni klub za otroke. 

Vzpodbujanje tesnih odnosov z vrtcem in osnovno šolo na podlagi projektov. 
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2x literarni večer. 

1x gledališka poučna predstava za otroke. 

Izobraževanje Cobiss za otroke in odrasle. 

Bralno ustvarjalne pravlljične urice na 14 dni. 

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

Občina Apače zagotavlja sredstva za delovanje krajevne knjižnice Apače v celoti  v višini 11.728,93 
EUR za dostopnost 3 krat na teden v skupnem obsegu največ 18 ur tedensko in sicer za stroške 
dela  v višini 10.578,93 EUR, stroške publikacij 400,00 EUR, drobni material 250,00 EUR ter 500,00 
EUR za kritje predstav. 

180312 Kotlovnica Trg Svobode 8 447 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Apače je solastnica kotlovnice v Gornji Radgoni, ki zagotavlja ogrevanje za javni zavod 
Knjižnica. V letu 2018 je nujno potrebno obnoviti del toplovoda. 

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

Strošek zamenjave po pridobitve najcenejše ponudbe znaša 15.000,00 EUR. Občina Apače po 
deležu lastništva 3,22 % krije 447,00 EUR. 

18039003 Ljubiteljska kultura 17.834 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje izvajanja programov 
ljubiteljskih kulturnih društev v smeri dviga kakovosti izvajanja programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017 (Uradni list RS št. 99/13), 

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih ljubiteljskih skupin v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 1/2013). 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja izvajanja programov društev v smeri dviga 
kakovosti programov na področjih ljubiteljske kulture. 

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

Cilj je povečati število izvajalcev vključenih v programe društev in povečanje števila nastopov. 
Kazalci so število vključenih v izvajanje programov in število vseh nastopov. 

180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti 4.029 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

40% stroškov dela zaposlitve ene delavke Javnega sklada RS Slovenije izpostava Gornja Radgona 
zagotavljajo občine Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici kot pomoč društvom pri 
izvajanju njihovih programov (nastopov), prijavah na razpise,  priprav zahtevkov, pisanju poročil 
ter izdelavi računovodskih dokumentov. Občina Apače pokriva strošek v deležu 17,84%. Razliko 
v deležu 60% sredstev zagotavlja Javni sklad RS za izvajanje programov sklada.Dodatno se z 
ureditvijo najemnega razmerja za prostore, ki jih koristijo, zagotavljajo dodatna sredstva za 
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materialne stroške: ogrevanje, električna energija, komunalne stortive in manjša vzdrževalna 
dela objekta. 

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

Podlaga za določitev obveznosti je predvidena realizacija višine plačil v letu 2017 in dodatno 
ocenjeni stroški ogrevanja, električne energije, stroška komunalnih storitev in manjših 
vzdrževalnih del v deležu, 18,14%, ki ga krije občina Apače. 

180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev 12.145 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sofinancira stroške programov delovanja društev in stroške nabave osnovnih sredstev in 
sicer se preko javnega razpisa v letu 2018 izvede sofinanciranje namensko: 

- za dejavnost društev v višini 11.000,00 EUR, 

- za nakup opreme in osnovnih sredstev v društvih v višini 1.145,00 EUR. 

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

Predvidena sredstva so planirana v enaki višini kot za leto 2017. 

180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 1.660 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 se izvedejo v okviru programa delovanja javnega sklada naslednja območna in 
regijska srečanja : 

1. LUTKOVNI ODER - srečanje lutkovnih skupin,  

2. ZAPLEŠIMO V POMLAD-Območno srečanje odraslih folklornih skupin,  

3. ČRIČEK POJE- Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov,  

4.OBISK KONCERTA V CANKARJEVEM DOMU TER OGLED RAZSTAVE V NARODNI GALERIJI 

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

V predlogu sofinaciranja je zajet strošek v enaki višini kot za leto 2017. Do predloga proračuna bo 
izdelana tudi specifikacija po posameznih projektih. 

18039005 Drugi programi v kulturi 11.001 € 

Opis podprograma 

V prostorih se izvajajo naslednji programi: 

1.  dvorana je namenjena izvajanju prireditev, proslav in večjih posvetov in seminarjev tako za 
domače izvajalce, kakor tudi za vse, ki želijo svojo dejavnost predstaviti našemu občinstvu. 

2. enota knjižnice deluje v etaži in je namenjena izvajanju knjižnične dejavnosti. 

3. večnamenski prostor je namenjen razstavam, vadbi kulturnih skupin, športnim društvom, 
izvedbi sestankov z večjo udeležbo. 

4. medgeneracijski prostor je namenjen izvajanju medgeneracijskega druženja in drugih oblik 
izvajanju druženj in iniciativ; 

5. multimedijski prostor je odprt širši javnosti za dostop do interneta (info-točka) ter za izvajanje 
programov računalniškega opismenjevanja. 

Navedeni program se mora izvajati do leta 2020 in občina mora podajati letna poročila o izvedbo 
programov sofinancerju projekta Ministrstvu za kmetijstvo. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017 (Uradni list RS št. 99/13) – po 
sprejetju Lokalnega programa za kulturo v letu 2015 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami). 

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

Uporaba prostora čim večjega števila izvajalcev in društev z območja občine, kakor tudi drugih 
izvajalcev iz bližnje in širše okolice, z raznovrstnimi programi. Merilo oz. kazalnik je število 
raznovrstnih programov in število društev, ki koristijo prostore. 

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

V letu 2018 želimo, da se izvede vsaj 10 prireditev, 4 razstave in da najmanj 10 društev koristi 
prostor za izvedbo svojih programov oz. projektov. Kazalniki: število dogodkov in število društev. 

180309 Kulturni dom Apače 11.001 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so predvidena sredstva za materialne stroške objekta: ogrevanje, električne 
energije, varovanja, stroške telefona in interneta ter vzdrževanja računalniške opreme, dvigala in 
klimatov ter nujna nabava svetil za tekoče vzdrževanje oz. delovanje objekta.  Stroški so planirani 
na podlagi realiziranih stroškov v letu 2017. 

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

Potrebna sredstva so določena na podlagi sklenjenih pogodb za vzdrževanje klimatov in dvigala 
ter realizacije stroškov za tekoče materialne stroške v letu 2017. 

1804 Podpora posebnim skupinam 2.111 € 

Opis glavnega programa 

V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo 
programe z naslednjimi vsebinami  

1. informiranje ter svetovanje svojim  članom; 

2. prostovoljno delo; 

3. rekreativno preživljanje prostega časa; 

4. domoljubna vzgoja; 

5. obujanje tradicije; 

6. strokovna vzgoja članov; 

7. skrb za lastno zdravje;   

8. programi druženj;  

9. spodbujanje k strpnosti, nenasilju; 

10. kulturno izražanje in kreativnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vključevanje čim večjega števila in čim večje število raznolikosti vsebin. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 Programi veteranskih organizacij 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

18049001 Programi veteranskih organizacij 642 € 

Opis podprograma 

Veteranske organizacije izvajajo programe, namenjene strokovni vzgoji svojih članov, obujanju 
tradicije ter informiranju in svetovanju svojim članom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami). 

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
52/2014). 

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

Dolgoročni cilj je ustvarjati možnosti  za izvajanje aktivnosti v veteranskih društvih za vsebine 
določene s pravilnikom.  Kazalci so število projektov in število vključenih uporabnikov. 

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

Sofinanciralo se bo, preko javnega razpisa, programe veteranskih društev. Kazalci uspešnosti so: 
število projektov znotraj programa delovanja društva in število vključenih v programe društev. 

180454 Programi veteranskih organizacij 642 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Veteranska društva v okviru izvajanja svojih programov izvajajo predvsem projekte obujanja 
tradicije in vzgoje strokovnih članov. 

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

Sredstva so določena v enaki višini kot za leto 2017. 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 1.469 € 

Opis podprograma 

To so programi upokojenskih društev, ki izvajajo predvsem projekte druženj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami). 

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
52/2014). 

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

Dolgoročni cilj je ustvarjati možnosti  za izvajanje aktivnosti v društvih za upokojence za vsebine, 
določene s pravilnikom.  Kazalci so število projektov in število vključenih uporabnikov. 

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

Sofinanciralo se bo, preko javnega razpisa, programe upokojenskih društev. Kazalci uspešnosti 
so: število projektov znotraj programa delovanja društva in število vključenih v programe društev. 

Stran 107 od 176



 

 

180455 Programi drugih posebnih skupin-upokojenska društva 1.469 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Upokojenska  društva v okviru izvajanja svojih programov izvajajo predvsem projekte druženja 
svojih članov ob različnih priložnostih 

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

Sredstva so določena v enaki višini kot za leto 2017. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 61.543 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje programov športa in za investicije v 
športne površine in objekte. Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del 
splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. V okviru programa za šport je posebna 
pozornost posvečena zagotavljanju sredstev za izvajanje programov športne vzgoje otrok in 
mladine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika 
razvoja posameznika in družbe s ciljem da prispeva k zmanjševanju neenakosti na področju 
dostopnosti do športne vadbe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059001 Programi športa 61.543 € 

Opis podprograma 

Na področju športa se financirajo programi športa v skladu z letnim programom športa, ki ga bo 
posebej sprejel občinski svet in vključuje financiranje: 

- interesne športne vzgoje predšolskih otrok,  

- interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok, s katero se otrokom omogoči spoznavanje 
temeljnih prvin različnih športov, posebna pozornost je namenjena učenju plavanja, 

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki posebno 
pozornost namenja razvijanju optimalnih športnih sposobnosti mladih športnikov, 

- programi kakovostnega in vrhunskega športa,  

- rekreacija odraslih,  

- delovanje društe, 

- spopolnjevanje kadrov na področju izvajanja programov, 

- vzdrževanja športnih objektov in površin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/1998), 

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji ( Uradni list RS št. 29/2014), 

Pravilnik o sofinanciranju programov športa v občini Apače (Uradno glasilo občine Apače – lokalni 
časopis Prepih št. 5/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2013). 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika 
razvoja posameznika in družbe in prispevanje k zmanjševanju neenakosti na področju 
dostopnosti do športne vadbe. Število vključenih v vse oblike vadbe. 

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

Povečati število vključenih v programe športa in preučiti možnosti izvedbe novih programov. 
Glavni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem. Kazalec je število 
vključenih v programe športa. 

180562 Sofinanciranje programov športnih društev 29.963 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju športa se financirajo programi športa v skladu z Letnim programom športa, ki ga bo 
posebej sprejel občinski svet in vključuje podrobno navedbo vsebin in obsego sofinanciranja 
športnih programov, objektov in površin za šport, razvojne dejavnosti v športu ter organiziranost 
oz. delovanje športnih društev. 

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

Sredstva so  planirana v enaki višini kot za leto 2017. 

180564 ŠRC Apače 24.035 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba pomožnega igrišča igrišča poteka v dveh fazah.  V letu 2017 so bila izvedena zemeljska 
dela, položeni kabli za zalivalni sistem,  gnojenje in zatravitev. V letu 2018 se predvideva 
dokončanje izvedbe zalivalnega sistema, postavitev ograje, zaščitnih mrež za goli in nabava 
traktorja za košnjo igrišč. 

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

Ocenjena vrednost temelji na predračunskih stroških na podlagi predloga ŠDNK Apače. 

180568 Športna površina Mahovci 7.545 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Upoštevaje predlog ŠTD Mahovci, podkrepljen s predračunom za izdelavo nizkonapetnostnega 
priključka se v Proračun 2018 vključi financiranje namestitve reflektorjev ( 6 komadov drogov, 12 
svetil in ves pripadajoči material) za nogometno igrišče na vaškem jedru v Mahovcih. 

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

Upoštevaje predlog ŠTD Mahovci, podkrepljen s predračunom za izdelavo nizkonapetnostnega 
priključka se v Proračun 2018 vključi financiranje namestitve reflektorjev ( 6 komadov drogov, 12 
svetil in ves pripadajoči material) za nogometno igrišče na vaškem jedru v Mahovcih. 

19 IZOBRAŽEVANJE 746.522 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje obsega sistem predšolske vzgoje, vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega 
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, različne oblike pomoči šolajočim, 
investicijske posege, nabave osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževalna dela. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - 
ZPCP-2D z vsemi spremembami) 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 
87/11, 40/12 - ZUJF z vsemi spremembami)  

Zakon o vrtcih Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 – ZUJF z vsemi spremembami). 

Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS št. 81/2006 ZGla-UPB1) 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je  

- doseči čim višjo vključenost otrok v vrtce in s tem zagotoviti vsem otrokom enake možnosti 
v procesu vzgoje in izobraževanja, omogočati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, 
razvoj inovativnosti, 

- zagotoviti zdrave pogoje dela v osnovni šoli, pomagati in omogočati otrokom vzpostaviti 
odgovoren odnos do okolja, omogočiti razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na vseh 
področjih dela vsaj skozi izvajanje projektov; 

- zagotavljanje maerialnih pogojev za izvajanje programa v predšolski vzgoji, osnovnem in 
glasbenem izobraževanju ter stimuliranje izjmeno nadarjenih učencev; 

- izvedba nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del v enotah vrtca in šole. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

1906 - Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 500.356 € 

Opis glavnega programa 

Občina Apače je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Apače, v okviru katerega 
deluje enota vrtca na dveh lokacijah: Apače in Stogovci. Na tej podlagi zagotavlja sredstva za 
izvajanje programov predšolske vzgoje, skrbi za materialne pogoje ter zagotavlja sredstva za 
izvajanje dodatnih programov in projektov. Objekt na enoti vrtca Apače je nov in sprejme od 128-
142 otrok. Objekt enote vrtca  v Stogovcih po ureditvi sanitarnega bloka lahko sprejme tudi 
otroke 1. starostnega obdobja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so izvajati dejavnost v osmih oddelkih v vrtcu na območju občine ter omogočiti 
oz. sofinancirati vključitve otrok izven območja občine v druge vrtce.   

Kazalci so število vključenih otrok. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 
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19029001 Vrtci 500.356 € 

Opis podprograma 

V ta program sodijo sredstva za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva 
predšolskih otrok, izvajanje projektov, ki jih vrtec izvaja še dodatno in je njihovo izvajanje v 
posebnem interesu občine ter investicije in investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 
36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 – ZUJF z vsemi spremembami). 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list  RS, št.62/10,40/11,40/12-ZUJF,57/12-
ZPCD-2D,3/13-ZŠolPre-1,14/13,56/13-Zštip-1,99/13,46/14-ZŠolPre-1A, ZUJP-UPB-6), 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ in Vrtec Apače (Uradno glasilo 
občine Apače Likalni časopis Prepih, št. 7/07 in 7/12), 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS št. 97/2004, 77/2005 in 120/2005), 

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) , 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS 
št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010, 47/13). 

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

Dolgoročni cilji so izvajati dejavnost v devetih oddelkih (kar omogoča vključitev od 128-142 otrok 
glede na obstoječe površine) ter sofinancirati vključitev do 30 otrok v oddelkih izven območja 
občine Apače. Dolgoročni cilj je tudi zagotovitev ponudbe programov, ki so povezani z okoljem, 
v katerem živijo.   

Kazalci so dejansko število vključenih otrok. 

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

Zagotoviti sofinanciranje izvajanja programa v devetih oddelkih,  ssedem v enoti Apače, dva v 
Stogovcih ter sofinancirati vključitev otrok v oddelkih izven območja občine Apače, skupno za do 
170 otrok. 

Kazalec: število vključenih otrok 

190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci 1.425 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu te postavke zagotavljamo sredstva za izvedbo dveh projektov; in sicer projekta 
Partnersko sodelovanje enote vrtca Apače s Städtischer Kindergarten v Bad Radkesburgu in 
Übungskindergarten der Bad Mureck. 

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

Po predlogu zavoda znašajo stroški projekta »Partnersko sodelovanje enote vrtca Apače s 
Städtischer Kindergarten v Bad Radkesburgu in Übungskindergarten der Bad Mureck« 925,00 
EUR ter stroški  projekta »Eko vrtec« 500,00 EUR. Program predvideva kritje stroškov prevozov, 
literature, didaktičnih sredstev in drugega pomožnega materiala ter predstavitev programov in 
je v enaki višini kot že nekaj let. 
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190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci 384.930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so izkazana plačila razlike do polne cene programov vrtca, ki ga krije občina po 
plačilu razlike med plačilom staršem in polno ceno programov vrtca, ki izvaja programe na 
območju občine Apače ter 23% plačilo subvencije cene za vsakega starša, ki jo občina krije v 
skladu z zakonom. 

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

Ocenjeno število vključenih otrok je 132 v 9 oddelkih (7 v Apačah in 2 v Stogovcih) za koledarsko 
leto 2018. Osnova za določitev višine potrebnih sredstev je posredovan finančni načrt zavoda, 
upoštevaje vire financiranja. Plačilo 23% subvencije je zakonsko določeno (zmanjšano za strošek 
prehrane ob odsotnosti otrok) za vključene otroke. Drugi prihodki za kritje stroškov programa - v 
katere je vključeno plačilo ministrstva za drugega otroka, plačilo občin za otroke iz drugih občin 
ter plačilo staršev. Plačila za starše so določena z odločbo s strani Centra za socialno delo Gornja 
Radgona v skladu Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci 89.962 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Starši v skladu z Zakonom o vrtcih lahko vpišejo otroka v katerikoli vrtec v Sloveniji. Občina je 
dolžna za takšnega otroka, ki ima najmanj z enim staršem stalno prebivališče na območju občine 
Apače, plačati v istih zakonskih okvirih kot za otroke, ki so vključeni v vrtec Apače ali Stogovci. Za 
leto 2018 predvidevamo skupno vključitev 27 otrok: Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona -13, 
OŠ Sveta Ana-8, Vrtec Šentilj-1, Osnovna šola Lenart-1, Vrtec Benedikt-2, Vrtec Beltinci-1 otrok, 
Vrtec Maribor-1 otrok. 

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

Ocenjeno število vključenih otrok je 29 za koledarsko leto 2016. Osnova za izračun so ekonomske 
cene, ki veljajo v posameznih vrtcih (določene s strani ustanoviteljic). Plačilo 23% subvencije je 
zakonsko določeno in se plačuje od navedenih cen (zmanjšano za strošek prehrane ob odsotnosti 
otrok) za vključene otroke. Razliko do polne cene krije občina po plačilu prispevka staršev. Plačila 
za starše so določena s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona v skladu Zakonom o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

190204 Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami 10.831 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Apače je prejela vlogo OŠ in vrtec Apače in vlogo VVZ Manko Golar Gornja Radgona, ki 
morata na podlagi Odločb o usmeritvi v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo s 1.9.2017 zagotoviti dodatno strokovno pomoč za dva otroka, ki 
sta na podlagi navedenih odločb vključena v program vrtca. Dodatno pa mora OŠ in vrtec Apače 
za otroka zagotoviti še stalnega spremljevalca v obsegu 4 ur dnevno. Navedeni odločbi veljata do 
spremembe vzgoje in ravni vzgoje in izobraževanja. 

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

Stroški so določeni na podlagi predvidenega stroška  po dve pedagoški uri tedensko na otroka, 
kar znaša mesečno 186,59 EUR ter 0,5 zaposlitve spremljevalca gibalno oviranih učencev in 
dijakov s V stopnjo izobrazbe v višini 716,00 EUR mesečno. 
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190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev 11.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se predvidena sredstva namenijo za  investicijsko vzdrževalno dela (zamenjava pip, 
plastičnih ščitk za prstke, vzdrževanje lesene konstrukcije, menjavo varnostne razsvetljave oz. 
svetil,popravilo igral )  v višini 5.615,00 EUR ter za nabavo opreme ( 10 kom pvc ležalnikov, 
sušilnega stroja, hladilnika, mize in dveh klopi, domofon) v višini 1.330,00 EUR.  V okviru te 
postavke za projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka k vrtcu Stogovci. 

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

Skupna višina sredstev za nabavo se zagotavlja v višini 6.500,00 EUR ter 5.000,00 EUR za 
projektno dokumentacijo. 

190209 Zavarovanje vrtca Apače in Stogovci 1.708 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s predpisi imamo zavarovana oba objekta vrtca, opremo ter sklenjeno zavarovanje za 
splošno odgovornost. 

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

Plačilo za zavarovanje objekta znaša 759,63 EUR, za zavarovanje opreme 510,63 EUR in za splošno 
odgovornost 438,06 EUR. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 166.617 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program obsega financiranje materialnih stroškov osnovnih in glasbenih šol, vezanih na 
stroške objekta in delovanja, sofinanciranje programov in projektov šol, financiranje razvojnih 
programov, zagotavljanje sredstev za nabavo opreme in vzdrževanje objektov ter sredstva za 
investicije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja je zagotavljanje ustreznega standarda objektov in 
potrebne opreme za izvajanje programov, omogočanje izvajanje programov in projektov, ki so 
vezane na okolje, iniciativnost in ustvarjalnost otrok. Ker večina sredstev gre za objekt, bo 
potrebno temu področju posvetiti posebno pozornost in pripraviti predlog  možnosti 
zmanjševanja stroškov. 

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

Prihranki v energiji (količinsko in vrednostno), število vključenih otrok v projekte. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo 136.723 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega financiranje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega 
izobraževanja in zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na prostor 
(elektrika, kurjava, komunalne storitve ipd.), sredstva z razvojne in posebne programe,  
zavarovanja opreme  tekoče vzdrževanje objektov ter nujno potrebno investicijsko vzdrževanje. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 –UPB5, 
36/2008, 58/2009(64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 
Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-
2D), 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJFz vsemi spremembami), 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ in Vrtec Apače (Uradno glasilo 
občine Apače Lokalni časopis Prepih, št. 7/07 in 7/12), 

Odlok o pripojitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja 
Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona 
(Uradni list RS, št. 66/09), 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona (Uradni list RS št. 63/98 in 
41/11). 

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja je zagotavljanje ustreznega standarda objektov in 
potrebne opreme za izvajanje programov, omogočanje izvajanje programov in projektov, ki so 
vezane na okolje, iniciativnost in ustvarjalnost otrok. Pri čemer brez zelo premišljenih 
racionalnosti in zmanjševanja stroškov  povečanja učinkov ne bo.  

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

Prihranki v energiji (količinsko in vrednostno), število vključenih otrok v projekte. 

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

Kritje stroškov v okviru zagotovljenih sredstev. Kazalnih je odstotek zmanjšanja glede na 
planirane stroške. 

190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški 84.493 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za kritje materialnih stroškov objekta za osnovnošolsko izobraževanje se zagotavljajo za 
namene, določene v Zakonu o organiziranju in financiranja vzgoje in izobraževanja (električna 
energija, ogrevanje, plin, vodarina, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, telekomunikacijske 
storitve, komunalne storitve, NUSZ, zavarovanje objekta in opreme, varovanje objekta, čistilni 
material, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zdravstvene storitve + pogonsko gorivo, 
vzdrževanje vozila). 

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

Za leto 2018 so predvidena sredstva  za stroške objekta v enaki višini kot za leto 2017. 

190303 Razvojni program 10.835 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi predloženega finančnega načrta zavoda, zagotovitve namenske porabe sredstev za 
izvajanje programov in sofinanciranja v enakem obsegu se zagotavlja sofinanciranje:  

1.       zgodnje poučevanje tujega jezika v višini7.945,00 EUR vključuje program zgodnjega 
poučevanja angleščine  v  1., 2a.,2.b, 3. razredu – po eno uro in v 4. razredu matične šole 2 uri v 
skupnem tedenskem obsegu 6 ur  in v 1., 2.,3., razredu podružnične šole po eno uro na oddelek, 
skupno tedensko 3 ure, torej v skupnem obsegu šole  9 ur. 
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 Angleščina se  poučuje izključno kot 2. tuji jezik, ki ga v tem šolskem letu MIZŠ financira na  šoli 
od  vključno 5. do 9 razreda. Je izbirne narave, vendar učenci pridobijo ocene. Občinski program 
se tretira fakultativno (Je prostovoljno in neocenjeno). 

2.       tekmovanja učencev po programu šole na tekmovanjih, na katere se uvrstijo pri obveznih 
predmetih (Cankarjevo tekmovanje, Vegovo tekmovanje,  Tekmovanje iz TJN. Štefanovo 
priznanje, Proteusovo priznanje, Tekmovanje iz kemije,         Tekmovanje iz 
geografije, Tekmovanje iz zgodovine, Tekmovanje-sladkorna bolezen, Tekmovanje iz prve pomoči 
in vključuje stroške prevoza, prehrane in prijavnine). Skupna višina stroška ocenjena na 300,00 
EUR; 

3.       partnersko sodelovanje OŠ in Apače s šolami v Avstriji obsega  medsebojna srečanja učencev 
od 1. do 9. razreda in vključuje stroške prevozov, delavnic, prehrane, vstopnic, izobraževanj, 
predstavitev projektov, rekvizitov, promocijskega  materiala, zloženk in brošur, v skupni 
višini 1.750,00 EUR; 

4.       UNESCO ASP NET vključuje vse učence in učitelje šole in zajema stroške sodelovanja v  
izvedbi sedmih projektov:  Mirovniški tabor v Slovenj Gradcu, Dan človekovih pravic v Ljubljani, 
Nacionalni projekt, Unesco kviz... 200,00 EUR, za   stroške prevozov in prijavnin; 

5.       Bralna značka-sofinanciranje nabave bralnih map in nalepk za prvošolce in umetniškega 
gosta ob zaključku bralne značke  višine 140,00 EUR; 

6.       Eko šola v višini 500,00 EUR. 

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

Predvidena sredstva za posamezne programe v razvojnem programu so nekoliko nižja kot v letu 
2017 zaradi manjših stroškov poučevanja tujega jezika. 

190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol 8.427 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo IKT in AV opreme, opremo za kuhinjo Apače (hladilnik, aparat 
za rezanje zelenjave in skodelice za čaj), za pouk likovne umetnosti peč za keramiko in za hodnike 
klopi ter kinestetične šolske mize za učence. 

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

Sredstva so planirana v višini posredovanih stroškov za posamezne nabave s strani osnovne šole. 

190306 Sofinanciranje dela stroška kosil-kuhar 9.823 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za sofinanciranje stroška kosil osnovnošolskih otrok  in sicer stroška kuharja 
v višini 9.823,00 EUR. 

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

Sredstva so določena na podlagi posredovanega predloga osnovne šole. 

190308 Sofinanciranje kurikuluma (plavalni tečaj - prevoz) 550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je občinski svet sprejel odločitev, da se iz proračuna krijejo stroški prevoza na plavalni 
tečaj, ki se izvaja v okviru rednega programa kurikuluma za otroke 2. razreda OŠ. 

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2017. 
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190309 Sofinanciranje varstva vozačev 8.345 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu te postavke zagotavljamo varstvo vozačev in sicer eno uro pred in eno po pouku v OŠ 
Apače in od 1.10.2016 dalje v podružnični šoli Stogovci 1 uro. 

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

Sredstva so planirana za eno uro varstva v enaki višini kot za leto 2017. 

190310 Novoletna obdaritev otrok 3.247 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Novoletna obdaritev otrok se izvaja za predšolske otroke od starosti 2. let dalje in za 
osnovnošolske otroke do vključno 5. razreda. Skupno bo obdarjenih 300 otrok s povprečno ceno 
novoletnega darila v višini 10,82 EUR. 

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

Sredstva so predvidena v enaki višini kot v letu 2017. 

190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Šlebingerja) - materialni stroški2.520 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za kritje materialnih stroškov objekta v OŠ G. Radgona za dejavnost podružnične šole 
dr. Janka Šlebingerja zagotavlja občina Apače v deležu 18,14%. Osnova sofinanciranja je 
predhodno dogovorjena  med občino Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici ter 
Osnovno šolo Gornja Radgona. Na podlagi podatkov  Osnovne šole Gornja Radgona je za 
dejavnost podružnične šole namenjeno 889 m2 površin. 

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

Strošek objekta za navedeni obseg površin se v primerjavi z letom 2017 povečuje za 70,00 EUR 
zaradi višjih stroškov kanalščine in vodarine. 

190312 OŠ dr. Ljudevita Pivka - Ptuj 576 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Od meseca januarja 2017 obiskuje en otrok iz občine Apače osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka Ptuj 
za katerega mora domicilna občina pokrivati materialne stroške in stroške dejavnosti po enakem 
principu, kot zagotavlja sredstva za materialne stroške in razvojne programe (dodatne dejavnosti) 
Osnovni šoli in vrtec Apače. 

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

Višina izdatka je določena na podlagi razdelilnika stroškov za sofinanciranje s strani osnovne šole 
dr. Ljudevita Pivka Ptuj, po katerem znašajo materialni stroški na otroka mesečno 51,91 EUR in 
stroški dodatnih dejavnosti na otroka mesečno 5,65 EUR, skupaj 57,56 EUR mesečno oziroma 
letno 690,72 EUR. 

190313 Projekt Jem lokalno 2 3.430 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine Prlekije so na 1. javnem pozivu LAS Prlekija uspela s projektom "JEM LOKALNO II", v 
katerega so vključene vse osnovne šole, v občini Apače pa še poleg OŠ tudi  vrtec.  Cilj projekta je 
izboljšati pogoje za učinkovito delovanje lokalne ekonomije (računalniško vodenje zalog hrane), 
povečanje deleža lokalne hrane v javnih zavodih in usposobiti ponudnike in potrošnike. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Nosilec projekta je PORA, projekt pa je ocenjen na vrednost 55.419,14 EU. Sofinanciranje je 85%, 
pri čemer je DDV neupravičen strošek. Občina Apače zagotavlja predfinanciranje v višini 5.277,29 
EUR, od tega 1.847,05 EUR v letu 2017 in 3.430,24 EUR v letu 2018. 3.778,85 EUR je višina 
sofinanciranja (71,61%), sredstva se pa izplačajo po izvedbi projekta. 

190314 Zavarovanje OŠ Apače in Stogovci 4.477 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s predpisi imamo zavarovana oba objekta: Osnovno šolo Apače in Podružnično šolo 
Stogovci, opremo v obeh objektih ter sklenjeno zavarovanje za splošno odgovornost. 

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

Plačilo za zavarovanje objektov znaša 1.285,11 EUR, za zavarovanje opreme 2.358,52 EUR in za 
splošno odgovornost 833,61 EUR. 

19039002 Glasbeno šolstvo 29.894 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sofinanciranje izvajanja programov osnovnega glasbenega izobraževanja – 
orkestrskih instrumentov (godala, pihala, trobila, tolkala) ter -drugih instrumentov (instrumenti 
s tipkami, brenkala, pihala, ljudska glasbila ter petje), -nauk o glasbi, sofeggio in glasbena 
pripravnica. Podprogram vključuje tudi izvajanje programov zborov, komornih in pihalnih 
orkestrov . 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 –UPB5, 
36/2008, 58/2009(64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 
Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-
2D), 

Zakon o glasbenih šolah ( Uradni list RS št. 81/2006 UPB1), 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona 
(Uradni list RS, št. 63/1998 in 41/2011). 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov  glasbenih šol, ki zagotavljajo pridobitev 
osnovnega glasbenega izobraževanja šoloobveznim otrokom ter vzgajanje za sodelovanje v 
različnih orkestrih, tudi za vključevanje  v pihalni orkester na območju občine Apače. 

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

Zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanje za najmanj 60 otrok. 
Kazalniki: število vključenih otrok. 

190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona 24.959 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine soustanoviteljice zagotavljajo na podlagi skupno dogovorjenega program za leto 2018 
sredstva za kritje stroškov za prevoz in prehrano zaposlenih, za materialne stroške objekta, za 
druge odhodke (varstvo pri delu, revizija, zdr. pregledi,nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča) in nastope , najemnina in nabava osnovnih sredstev v enakih višinah kot za leto 2017. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se zagotavljajo  za skupno dogovorjene namene in višine sofinanciranja med vsemi 
soustanoviteljicami.  V primerjavi z letom 2017 je postavka nižja zaradi izvršenih plačil najemnine 
v letu 2017 za nazaj. 

190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro 4.740 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina v skladu z zakonodajo krije Zasebni Glasbeni šoli Maestro del stroškov za zaposlene 
(stroške prevoza in stroške regresa za prehrano) za izvajanje javno veljavnega programa:  
individualni program: flavta, klarinet, kljunasta flavta, trobenta, rog, bariton, violina, klavir, 
harmonika, diatonična harmonika, petje, tolkala, kitara ter skupinski pouk: glasbena pripravnica 
ter materialne stroške objekta; ne krije pa nadstandardnega programa ter stroškov za naložbe, 
investicijsko vzdrževanje in opremo. 

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

V okviru sredstev za izvajanje programov zasebne glasbene šole so občine z območja upravne 
enote Gornja Radgona dogovorile skupen in enoten sistem zagotavljanja sredstev Zasebni 
Glasbeni šoli Maestro  v skladu s 86. členom ZOFVI. Merilo so sredstva, ki jih občine skupno 
zagotavljajo javni glasbeni šoli. Na tej podlagi bo do predloga proračuna izračunan strošek, ki ga 
občine zagotavljajo po učencu javni glasbeni šoli in znesek eventuelno spremenjen. 

190346 Sof. zasebne glasbene šole v samostanu Sv. Petra in Pavla 194 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna zagotavljati kritje  stroškov za prevoz in prehrano zaposlenih ter za materialne 
stroške ter stroške izvajanja programa za enega otroka, ki je iz občine Apače vključen v Zasebno 
glasbeno šolo v samostanu Svetega Petra in Pavla v Ptuju od 1.9.2017 dalje. 

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

Višina sredstev je določena na podlagi finančnega načrta zasebnega zavoda za leto 2018 za enega 
učenca v skladu z določili 86. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. 

1906 Pomoči šolajočim 79.549 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program obsega kritje stroškov izdaje kart na linijskih prevozih učencev v šolo in iz nje ter 
plačilo nagrad ob dokončanju študija in doseganju izjemnih dosežkih v času študija ter 
omogočanje pridobitve štipendij za zahtevnejše programe in oblike šolanja. V okviru tega 
programa se zagotavljajo sredstva za plačilo živil za prehrano za otroke iz socialno najbolj 
ogroženih družin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje varnega in stimulativnega prevoza učencev; motivirati šolajoče ob njihovih uspehih 
v času šolanja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069003 Štipendije 

19069004 Študijske pomoči 
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19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 73.049 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega kritje stroškov nabave 160 kart za učence, ki uporabljajo za prevoz v šolo in 
iz nje linijski prevoz ter kritje stroškov prevoza štirih otrok, ki so vključeni v posebne programe 
izobraževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 –UPB5, 
36/2008, 58/2009(64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 
Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-
2D), 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list  RS, št.62/10,40/11,40/12-ZUJF,57/12-
ZPCD-2D,3/13-ZŠolPre-1,14/13,56/13-Zštip-1,99/13,46/14-ZŠolPre-1A) 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 
87/11, 40/12 - ZUJF z vsemi spremembami)  

Pravilnik o organiziranju in povračilu stroškov šolskega prevoza v občini Apače (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 16/2015). 

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

Zagotavljanje kritja stroškov prevozov otrok  v oddaljenosti nad 4 km ter na nevarnih poteh. 

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

Zagotavlja se plačilo stroška nabave kart za  prevoz učencev na linijskih prevoznih sredstvih, kritje  
stroškov prevozov trem otrokom v programe osnovnih šol s prilagojenim programom - G. 
Radgona in Maribor in izvedba brezplačnega prevoza v osnovno šolo s prilagojenim programom 
Ptuj. Kazalniki: stroški prevoza. 

190650 Regresiranje prevozov učencev 71.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavko so vključeni  stroški  prevozov otrok v šolo na linijskih prevozih za 167 otrok vozačev, 
plačilo prevoza za tri otroke, ki jih starši vozijo v zavode, letne karte za 3 učence, ki obiskujejo 
osnovno šolo s prilagojenim programom ter en poseben prevoz za obdobje od 27.2. 2017 do 
30.6.2018 v OŠ Ptuj. 

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

Postavka obsega letni strošek prevozov otrok na linijskih prevozih, ki znaša za šolsko leto 2017/18 
za izdane karte 61.315,55 EUR za 173 otrok. Nadalje je vključeno kritje stroškov prevoza za tri 
učence, ki jih starši vozijo v prilagojene programe varstva in izobraževanja osnovnih šol, ki se jim 
krijejo na podlagi izdanih odločb v višini 5.963,45, 10 prevozov med podružnično šolo in OŠ Apače 
za skupno izvajane programe v skupni višini 873,00 EUR ter 3348,06 EUR  za poseben prevoz v OŠ 
s prilagojenim programom Ptuj. 

190651 Prehrana šolajočim - živila 1.549 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za najbolj ogrožene socialno šibke družine se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov živil oz. 
materialne stroške obroka. 

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

Sredstva so predvidena v enaki višini kot v letu 2017. 
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19069003 Štipendije 500 € 

Opis podprograma 

Ustanova dr. Antona Trstenjaka v okviru svojega delovanja letno razpisuje štipendije za 
magistrske in doktorske naloge ter razvojne študije, na katere se lahko prijavijo naši občani. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklep Občinskega sveta občine Apače z 8. redna seja z dne 16.4. 2012 o pristopu k članstvu 
ustanove. 

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

Omogočiti pridobitev dodatnih sredstev za šolajoče občane pri zahtevnejših študijah. 

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

Plačilo članarine Ustanovi dr. A. Trstenjaka. Kazalnik: število prejemnikov štipendij iz razpisa 
ustanove. 

190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke se krijejo letna članarina Ustanovi dr. Antona Trstenjaka. 

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

Na podlagi sklepa skupščine ustanove se določa letna članarina, ki za leto 2018 znaša 500,00 EUR. 

19069004 Študijske pomoči 6.000 € 

Opis podprograma 

Plačilo nagrad za šolajoče, ki so v preteklem študijskem letu pridobili visoko strokovno izobrazbo, 
magisterij ali doktorat oziroma so pridobili izobrazbo na I. ali II. stopnji po bolonjskem programu; 
ali so na področju izobraževanja dosegli javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v šolskem 
oziroma študijskem letu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o enkratni denarni nagradi šolajočim iz občine Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 14/2014). 

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

Nagraditi šolajoče za uspešno zaključen študij in pridobitev naziva ter nagraditi šolajoče za 
izjemne dosežke v času šolanja. 

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

Nagraditi šolajoče za zaključene programe izobraževanj in za izjemne dosežke na posameznih 
področjih in spremeniti določila pravilnika. Cilj: izplačilo nagrad v skladu z razvojnimi cilji občine. 

190691 Nagrade šolajočim 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se na tej postavki dodelijo na podlagi vlog posameznikov po zaključku študija na 1. 
stopnji bolonjskega študija ali univerzitetnega študija, pridobitvi naziva magister ali doktor ter 
doseganju izjemnega dosežka v času trajanja študija oz. šolanja. Višina nagrade (neto) je za  
izjemni dosežek od 50,00 EUR do 200,00 EUR, za  dokončanje študija na visoki strokovni šoli ali 
univerzitetni smeri 300,00 EUR, za pridobitev magisterija 400,00 EUR in za doktorat 600,00 EUR. 
Če  študent njima rednega statusa mora občina plačati dodatno na navedene zneske 25% 
dohodnine. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot za leto 2017. 

20 SOCIALNO VARSTVO 205.481 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Delo in pristojnosti Občine Apače na področju socialnega varstva zajema izvajanje nalog, ki 
izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu; in sicer: 

- varstva otrok in družine; 

- izvajanje programov socialnega varstva: družbeno koristno delo, dodatni programi centra za 
socialno delo, socialno varstvo invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih ter drugih 
ranljivih skupin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 
122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012), 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami), 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 ( Uradni list RS št. 
39/2013), 

Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2014 – 2016 za Pomursko statistično 
regijo 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS št. 56/1993 in 
15/2008). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih 
skupin prebivalstva; 

- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitve in 
programov; 

- izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko povečanja 
učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanje njihove avtonomije ter 
upravljanja s kakovostjo in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov 
uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 - Varstvo otrok in družine 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 Varstvo otrok in družine 5.000 € 

Opis glavnega programa 

V programu varstva otrok in družine storitev, ki ima za cilj blaženje materialne ogroženosti 
družine s podpornim programom izplačila enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je pomagati družini ob rojstvu otroka, da se mu lahko zagotovijo osnovni 
materialni pogoji za začetek življenja. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 5.000 € 

Opis podprograma 

Občina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališče na območju občine Apače, 
izplača enkratno denarno pomoč v višini 200,00 EUR. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami), 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka iz občine Apače (Uradno glasilo občine 
Apače – lokalni časopis Prepih, št. 8/2007 in 31/2010). 

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

Dolgoročni cilj programa je izplačati denarno pomoč ob rojstvu otroka, da se družini pomaga pri 
zagotovitvi osnovnih materialnih pogojev ob začetku življenja. 

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

Cilj izvedbe je izplačilo denarne pomoči vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 
pravilniku, predvideno za do 35 otrok. Kazalnik je število izplačanih denarnih pomoči. 

200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališče na območju občine Apače, 
izplača enkratno denarno pomoč v višini 200,00 EUR. 

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

Za leto 2018 planiramo 25 izplačil za novorojence. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 200.481 € 

Opis glavnega programa 

To so programi socialnega varstva, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: 
(do)plačevanje storitev institucionalnega varstva odraslih in zagotavljanje mreže in 
subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo 
programi: družbeno koristno delo, dodatni programi centra za socialno delo, socialno varstvo 
invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih ter drugih ranljivih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje programa socialnega varstva za območje občine Apače, ki vključuje: 

- zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih 
skupin prebivalstva; 

- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitve in 
programov; 

- izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko povečanja 
učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanje njihove avtonomije ter 
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upravljanja s kakovostjo in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov 
uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049001 Centri za socialno delo 610 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega izvajanje programa družbeno koristnega dela, napotenih s strani CSD ter 
delo s skupino rejnic. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 
122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012), 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami). 

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

Dolgoročni cilj je omogočiti socialno vključenost in pozitivno vplivati na procese samo uresničitve 
pri osebah, ki prestajajo kazni preko družbeno koristnega dela ter izboljšati delo rejnic z otroci, ki 
jih imajo v reji. 

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

V tem letu Center za socialno delo Gornja Radgona planira izvedbo enega strokovnega 
izpopolnjevanja za rejence in rejnike.  V družbeno koristno delo vključujemo osebe, ki jih na to 
delo napoti center, vključujejo se pa v program javne snage. 

200405 Družbeno koristno delo 510 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V družbeno koristno delo vključujemo osebe, ki jih na to delo napoti center, vključujejo se pa v 
program javne snage. Proračunska postavka zajema kritje stroškov zdravniškega pregleda in 
varstva pri delu za vključene v družbeno koristno delo. 

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

Stroški so predvideni za 3 udeležence za stroške zdravniškega pregleda in tečaja iz varstva pri 
delu. 

200406 Programi centra za socialno delo 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru delovanja Centra za socialno delo Gornja Radgona se izvaja program Rejniška družina, 
nadomestna, drugačna, posebna za potrebe rejniških družin in rejencev. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za stroške izvajanja programa s strani občine Apače je predvideno sofinanciranje v višini 100,00 
EUR in predlagan v isti višini kot za leto 2017. 

20049002 Socialno varstvo invalidov 34.682 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače 
za družinskega pomočnika na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika ter sredstva za 
(do) plačilo storitev institucionalnega varstva v posebnih socialnih zavodih na podlagi odločb 
centra za socialno delo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 
122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012), 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF). 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list  RS, št.62/10,40/11,40/12-ZUJF,57/12-
ZPCD-2D,3/13-ZŠolPre-1,14/13,56/13-Zštip-1,99/13,46/14-ZŠolPre-1A,99/2013) 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih 
socialnih zavodih za štiri osebe in za eno osebo preko družinskega pomočnika za invalidne osebe, 
ki so pomočnika res potrebne in ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev za preživljanje ne 
zmorejo plačati oskrbe v celoti. Kazalec je število vključenih. 

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

Za to leto 2018 planiramo sredstva za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih za dve (2) 
osebi in za financiranje delnega plačila za zgubljeni dohodek družinskega pomočnika za dve (2) 
osebi. 

200400 Financiranje družinskega pomočnika 20.372 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi odločb centra za socialno delo se plačuje za dve osebi  pravica do delnega plačila za 
zgubljeni dohodek. 

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

Višina mesečnega bruto nadomestila za leto 2018 je predvidena v višini 848,75 EUR. Dodatek za 
tujo nego in pomoč, ki jo invalidna oseba prejema mesečno v višini 82,54 EUR, se plačuje občini. 
Ena oseba delno plačuje povrnitev stroškov v letni višini  456,36 EUR. S strani Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti je predvideno refundacija izdatkov za družinskega 
pomočnika v višini 10.304,76 EUR. 

200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih 14.310 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Strošek se zmanjšuje zaradi zmanjšanega obsega vključitve zaradi smrti varovancev. V posebnih 
zavodih nimamo tako vključena samo še dva občana in sicer v VDC Murska Sobota. Število 
vključenih se je prepolovilo. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina doplačil in posledično sredstev je določena v skladu z odločbami centra za socialno delo, 
izdanimi v letu 2017, upoštevaje cene oskrbe za posameznika (glede na vrsto oskrbe v katero je 
vključen), zmanjšana za ugotovljene dohodke posameznika. 

20049003 Socialno varstvo starih 131.417 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma zagotavljamo doplačilo storitev institucionalnega varstva odraslih (splošni 
domovi za starejše) za tiste občane, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti 
oproščeni plačila. V ta program je vključen tudi program pomoči družini na domu, ki obsega 
socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko 
socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 
122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012) 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami) 

Odlok o javni službi pomoč družini na domu v občini Apače (Uradne objave občine Apače, lokalni 
časopis Prepih št. 4 z dne 15.5.2007) 

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Apače 
(Uradne objave občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 50 z dne 15.9.2012) 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev ( Uradni list RS št. 87/2006, 
127/2006, 8/2007, 51/2008 in 5/2009 in 6/2012). 

Sklep o potrditvi cene storitve pomoč družini na domu v občini Apače (Uradne objave slovenskih 
občin, št. 14/2014). 

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

Omogočiti vključitev v domove starejšim osebam, ki nujno potrebujejo tako obliko varstva ter 
vključitev v programe pomoči starejših oseb, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno 
varstvo.  

Število vključenih v domove do 15, v pomoč družini na domu do 21. 

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

Za leto 2018 je predvideno, da bo v domsko oskrbo vključeno z doplačilom občine povprečno 13 
občanov  in v pomoč družini na domu od 15-20 občanov, v tem 3-5 invalidov. Maksimalni obseg 
sredstev za izvajanje programov pomoči družini na domu je bil računan na obseg 350 ur 
povprečno mesečno in je v primerjavi z letom 2017 nespremenjen. Doplačilo za domsko oskrbo 
se povečuje za 14%. 

200410 Regresiranje oskrbe v domovih 80.970 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2018  smo predvidevali strošek doplačila namestitve v splošnih zavodih za 13  vključenih 
občanov. Na dan 5.10.2017 je vključeno 13 oseb in sicer  v Domu starejših Gornja Radgona- 11 
občanov, v Dosorju Radenci-1 občan in v Domu Danice Vogrinec Maribor - 1 občan. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina plačila je določena na podlagi odločb centra za socialno delo za 12 vključenih, za 13-ega je 
podana ocena plačila, ker odločba še ni izdana. Za leto 2018 predlog ne upošteva nobenega 
povečanja vključitve. 

200412 Pomoč na družini na domu 50.447 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2017 predvidevamo povprečno vključitev 18 občanov s povprečno mesečno vključitvijo 
350 ur. 

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

Višina sredstev je določena na podlagi planiranega obseg ur do 350 ur za redno izvajanje 
programa, veljavne cene v višini 14,86 EUR ter povprečnega plačila občine v višini 11,50 na uro 
storitve. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 10.832 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pomoč v času materialne ogroženosti občanov. 
Sredstva se namenjajo za enkratne denarne pomoči, za subvencijo najemnin stanovanj, plačilo 
stroškov pogreba za osebe, ki nimajo nikogar, ki bi te stroške pokril. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 
122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012) 

Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami). 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur. list RS št. 34/84, Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 
5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 
Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A 

Pravilnik o denarni pomoči v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/27.5.2014) 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencionirane najemnine (Ur. list RS 31/03), 

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

Dolgoročni cilj je nudenje pomoči občanom, ki so se znašli v  trenutni materialni ogroženosti in 
jim je potrebna pomoč občine. 

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

Za to leto planiramo do bo od osem do deset občanov, ki bodo upravičenci za izplačilo denarnih 
pomoči, za subvencioniranje najemnin predvidevamo osem občanov in izvedbo treh socialnih 
pokopov. Kazalnik je število prejemnikov navedenih pomoči. 

200401 Subvencioniranje najemnin 4.032 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za subvencioniranje tržnih in neprofitnih najemnin.  

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem 
najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali najemniki bivalnih enot, namenjenih 
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, najemniki tržnega 
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stanovanja, če izpolnjujejo pogoje 121.a člena Stanovanjskega zakona in hišniki, ki prebivajo v 
hišniških stanovanjih na podlagi ustreznega akta in glede hišniških opravil izpolnjujejo pogoje iz 
prvega odstavka 40. člena Stanovanjskega zakona.  

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. 1. 
2012 dalje, centri za socialno delo, odločajo o pravicah in plačilu subvencij najemnine 
neprofitnega najemnega stanovanj, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega 
najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja.  

Višina subvencije je različna za neprofitne najemnine, tržne najemnine in  za najemnine v 
hišniškem stanovanju. Kot primer navajamo, da občina Apače največ subvencionira neprofitne 
najemnine, ki lahko znaša največ 80% neprofitne najemnin. Najemnik plača znižano najemnino, 
subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja. 

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

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi predvidene ocene vključenih ter 
realizacije iz letošnjega leta. 

200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izplačila in višina denarnih pomoči so vezana na vse prejemke občanov v zadnjih treh mesecih 
pred vložitvijo vloge, ki jih je imel posameznik nakazan na transakcijski račun.  Prav tako morajo 
občani predhodno izkoristiti vse zakonske možnosti- pridobitev izplačila dveh izrednih denarnih 
pomoči s strani centra za socialno delo in nato po treh mesecih oddaja vloge na občino, če želijo 
dobiti maksimalno pomoč po veljavnem pravilniku. Praktično to pomeni, da bi občani vlagali 
vloge v jeseni, ko so izkoristili in dobili sredstva pomoči, ki jih zagotavlja država. 

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

Sredstva so zmanjšujejo iz 3.000,00 EUR  na 2.000,00 EUR, saj do 10.10.2017 nismo prejeli še 
nobene vloge in predvidevamo, da bo 2.000,00 EUR zadoščalo v letu 2018. 

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se krije strošek pogreba občanov, ki nimajo svojcev in nikogar, ki bi jih bil dolžan 
pokopati. Strošek takega pogreba – socialni pokop se določi do višine 1.000,00 EUR bruto. 

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

Za leto 2018 planiramo sredstva za tri socialne pokope,kar je enaki višini kot za leto 2017. 

200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Murski Soboti deluje zavetišče za brezdomce iz Pomurja, v katerega se lahko vključijo tudi naši 
občani, če nimajo kje prebivati. Občan prejema denarno socialno pomoč, iz katere krije stroške 
življenja, stroške namestitve krije občina. 

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

V letu 2017 smo imeli enega občana vključenega v zavetišče in predvidevamo da bo eden vključen 
tudi v letu 2018. 
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20049005 Socialno varstvo zasvojenih 4.751 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje vključitve v socialno varstvenih 
programov nevladnih organizacij, ki se posebej ukvarjajo s pomočjo ranljivim skupinam 
prebivalstva – v tem primeru zasvojenim. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 
122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012). 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje storitev v programu za občane, ki v tako 
težkih življenjskih situacijah potrebujejo ustrezno namestitev in strokovno vodeno pomoč in 
nadzor vsakodnevno. 

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

Zagotavljamo sredstva za enega občana, ki je vključen v skupnost, ki  mu nudi strokovno pomoč 
za neodvisno življenje. 

200430 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov 4.751 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V program zdravljena odvisnikov je vključen en občan, izvaja pa se v specializirani skupnosti 
Društvo Vezi z ustrezno strokovno ekipo, ki izvaja nadzor, zdravljenje, nudi pomoč in ga spremlja 
pri vsakodnevnih opravilih ter pravočasno in ustrezno ukrepa ob spremembah. 

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

Višina sredstev je določena na podlagi cene oskrbe za posameznika,  zmanjšana za doplačilo 
posameznika. Predvidena sredstva so v enaki višini kot v letu 2017. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 18.190 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov 
občine in nevladnih organizacij, ki se posebej ukvarjajo s pomočjo ranljivim skupinam 
prebivalstva; organizacij in institucij, ki  nudijo svetovanja za otroke, mladostnike in družine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 
122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012), 

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega varstva v občini Apače (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 1/2013), 

Sklep o simbolični nagradi ob okroglih obletnicah občanov v občini Apače, sprejeto na seji 
Občinskega sveta občine Apače dne 21.1.2010, 

Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS, št. 7/1993 in 79/10). 

Sklep občinskega svet o sofianciranju Materinskega doma z dne z dne 19.8.2016. 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev društvom za izvajanje njihovih programov za občane, ki 
v različnih življenjskih stiskah potrebujejo raznovrstne oblike in načine pomoči, podpor in 
svetovanj. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva; sofinanciranje programov 
svetovanj za otroke, mladostnike in starše, sofinanciranje delovanja OZ RK Gornja Radgona, -
kazalnik je število udeležencev. 

200407 Druge oblike socialnega varstva 1.460 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke je predvideno sofinanciranje namestitve v stanovanjsko skupino za izvajanje 
rehabilitacijskega programa za eno občanko, ki nujno potrebuje tovrstno obliko socialnega 
varstva  in pomoči. 

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

Višina stroška je določena kot razlika med plačili s strani MDDSZ, ZRSZ, FIHO, ki znaša 61,56 %, 
občanke, ki s svojimi dohodki pokrije 26,80 % stroška in občine, ki sofinancira v višini 11,64 %. 

200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva 5.393 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke sofinanciramo preko razpisa programe društev na področju humanitarnih 
dejavnosti, delu z zasvojenimi, posebnih preventivnih programih in programih posebnega 
interesa občine na podlagi letnega programa. 

LETNI PROGRAMI DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2018: 

1. PROGRAMI  NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI  2.472,00 EUR 

2. PROGRAMI ZA DELO Z ZASVOJENIMI         150,00 EUR 

• programi dela z zasvojenimi      

3. PROGRAMI POSEBNEGA INTERESA OBČINE APAČE 

• programi pomoči žrtvam spolnega in/ali drugega nasilja;      365,00 EUR 

      program pomoči za matere in otroke - materinski dom     990,46 EUR 

 program dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju    907,00 EUR 

      program skupnostne skrbi za preprečevanje nasilja nad starejšimi     214,83 EUR 

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

Sredstva se povečujejo za sofinanciranje programa posebnega interesa občine-, program 
dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju in program skupnostne skrbi za 
preprečevanje nasilja nad starejšimi, za vse ostale programe so predvidena sredstva v isti višini 
in za iste namene kot za leto 2017. 

200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše 1.060 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke občina sofinancira svetovanje in nudi pomoč otrokom, staršem, učiteljem 
ter strokovnim delavcem pri izvajanju osnovno šolskega rednega programa, ki ga izvaja Svetovalni 
center za otroke, mladostnike in starše v Mariboru. 

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

Višina sredstev je določena v enaki višini kot za leto 2017. 
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200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona 9.077 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonom se zagotavljajo sredstva za delovanje, najem in obratovalne stroške objekta 
OZ RK Gornja Radgona v obsegu, ki so ga enotno dogovorile vse občine na nivoju UE Gornja 
Radgona. Delovanje OZRK Gornja Radgona financiramo občine po že ustaljenem ključu. 
Specifične programe za posamezno občino pa financira vsaka občina posebej v skladu z 
dogovorom z OZ RK. 

V okviru te postavke so predvideni tudi stroški dveh sprejemov za starejše občane nad 75 let in 
sicer za območje bivše KS Stogovci in KS Apače. 

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

Enotno dogovorjeni obseg z vsemi štirimi občinami na nivoju upravne enote Gornja Radgona 
predvideva sofinanciranje za delovanje v enaki višini kot za leto 2017. Povečuje pa se 
sofinanciranje za stroške najema objekta in obratovalne stroške objekta. Stroški dveh sprejemov 
za starejše občane, ki jih izvaja OZ RK Gornja Radgona, so predvideni v enaki višini kot za leto 
2017. 

200427 Obeležitev obletnic občanov 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tem letu bo po predvidevanjih okroglo obletnico 80 let, 85 let, 90 let starosti doseglo skupaj 50 
občanov. Župan občine Apače navedene občane tudi uradno obišče. Sredstva z rebalansom se 
povečujejo za 210,00 EUR, saj se je v tekom leta izkazalo da je šest občanov več kot smo 
predvidevali. 

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

V skladu s sklepom občinskega sveta se jim ob uradnem obisku predstavnikov občine podeli 
simbolična nagrada v višini 40,00 EUR. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 10.250 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo 
obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnic najetih kreditov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Osnova za odplačilo obresti so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je odplačati obveznosti iz naslova najetih kreditov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 10.250 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj glavnega programa je poplačilo obresti in glavnic dolgoročnih kreditov na podlagi 
amortizacijskih načrtov. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 10.100 € 

Opis podprograma 

Podprogram se nanaša na plačilo obveznosti za najete kredite. 

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 

Cilj podprograma je poplačilo obresti in glavnic dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih 
načrtov. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s 
prejetimi računi in veljavni plačilnimi roki. 

220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu 10.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačila obresti od kreditov so planirana glede na amortizacijske načrte najetih kreditov. 

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

Podlaga so amortizacijski načrti za posamezni kredit. Planirana sredstva v letu 2018 so nižja od 
tistih v letu 2017 zaradi odplačil glavnic in posledično nižjih obrestih. 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 150 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške povezane z najetjem kredita (stroški odobritve, stroški pravnega in 
finančnega svetovanja,…) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin 

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

Dolgoročni cilj je najeti najugodnejši dolgoročni kredit, ki bo v tistem trenutku na trgu. 

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

Speljati vse postopke, da bo občina lahko najela kredit. 

220103 Stroški zadolževanja 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva v višini 150,00 EUR za stroške povezane z vodenji kreditov pri 
bankah. 

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

Sredstva so planirana na podlagi realiziranih stroškov preteklih let. 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 20.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter za 
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v 
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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 področja proračunske porabe 

Planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so 
planirani v vse nižjem znesku. 

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
 10.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, 
zemeljski plaz, snežni plaz, toča, pozeba in druge naravne nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago 
sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 

23029001 Rezerva občine 10.000 € 

Opis podprograma 

Proračunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS 75-3620/2003, RS 98-4293/2005, RS 90-
4414/2007, RS 102-5074/2007, RS 40-1700/2012, RS 17-542/2014), 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79-3758/1999, RS 124-5204/2000, RS 79-4108/2001, RS 
30-1253/2002, RS 56-2759/2002, RS 110-5389/2002, RS 127-5348/2006, RS 14-600/2007, RS 
109-4692/2008, RS 49-2428/2009, RS 38-1847/2010, RS 107-5582/2010, RS 110-4999/2011, RS 
104-3990/2012, RS 46-1756/2013, RS 82-3033/2013, RS 101-3677/2013, RS 101-3675/2013, RS 
38-1522/2014). 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ustrezna sanacija degradiranih površin. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

230201 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč10.000 € 

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, 
žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se 
izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5 %. O uporabi sredstev 
proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 6.000 EUR odloča župan, v drugih primerih 
uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, 
odloča občinski svet. 

Na proračunski postavki je prikazano oblikovanje proračunskega sklada (konto 409) in ne poraba. 
Proračunski sklad se pri izvrševanju proračuna evidentira tako, da odhodek nastane pri 
oblikovanju rezervnega sklada, pri črpanju sredstev sklada pa se zagotovijo samo evidenčni 
podatki odhodka po dejanski porabi sredstev. Proračunska rezerva za leto 2018 znaša 10.000,00 
EUR. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije proračuna prejšnjih let. 

2303 Splošna proračunska rezervacija 10.000 € 

Opis glavnega programa 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 
proračun in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev 
na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranje letnih obveznosti na 
proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in 
predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 10.000 € 

Opis podprograma 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 
proračunu oz. niso bile predvidene v zadostni višini. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

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

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev 
na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranje letnih obveznosti na 
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proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in 
predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih. 

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju podprograma. 

230310 Splošna proračunska rezervacija občine 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % 
prihodkov proračuna. Ta sredstva se lahko uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene 
za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Splošna 
proračunska rezervacija je v letu 2018 planirana v višini 10.000,00 EUR. Le ta se porabi zgolj za 
nujne primere in je racionalnejša kot sklic seje. 

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

Višina sredstev je določena na ravni realizacije preteklih let. 

5000 REŽIJSKI OBRAT  6 4 . 5 6 6  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.001 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Na programu so planirana sredstva za delovanje lokalne samouprave- ožjih delov občin, zvez 
občin, drugih oblik povezovanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na 
nižjih nivojih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo 
administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603 Dejavnost občinske uprave 

0603 Dejavnost občinske uprave 19.001 € 

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave v okviru režijskega 
obrata. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest ter strokovno izpopolnjevanje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
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06039001 Administracija občinske uprave 14.441 € 

Opis podprograma 

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave v okviru režijskega 
obrata. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Glavni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje načela kvalitete in 
kvantitete. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

061001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO 14.441 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za plače za enega zaposlenega. Za delovanje občinske uprave 
se seveda upoštevaje določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju zagotovijo sredstva za 
plače, prispevke in druge stroške. 

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

Zakonske podlage. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 4.560 € 

Opis podprograma 

Občina Apače bo v letu 2016 namenila sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje občinske uprave 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o 
javnem naročanju. 

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

Gospodarno ravnanje s premičnim premoženjem. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

061301 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča 4.560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za nakup opreme za vzdrževanje pokopališča v Apačah. Nabaviti se 
namerava traktorska kosilnica z košem, ter dve manjši motorni kosi-nitki za urejanje pokopališča. 
Občina Apače od 1.1.2014 naprej v sklopu režijskega obrata ureja in vzdržuje pokopališče v lastni 
režiji. 

Omenjena investicija bi doprinesla nemoteno izvajanje vzdrževanja pokopališča, zmanjšali bi se 
tudi stroški vzdrževanja. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljene ponudbe. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 45.565 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema načrtovanje in razvoj komunalne dejavnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1603 Komunalna dejavnost 

1603 Komunalna dejavnost 45.565 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za urejanje pokopališča in mrliške vežice. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 45.565 € 

Opis podprograma 

Obnova in razširitev obstoječih pokopališč in dokončanje investicije mrliške vežice. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) 

Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 42/2017) 

Zakon o varstvu okolja  (Uradni list RS 41-1694/2004, RS 17-629/2006, RS 20-745/2006, RS 49-
2089/2006, RS 66-2856/2006, RS 33-1761/2007, RS 57-2416/2008, RS 70-3026/2008, RS 108-
4888/2009, RS 48-2011/2012, RS 57-2415/2012, RS 92-3337/2013 in spremembe) 

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis 
Prepih, št. 16/08, 20/09, in spremembe) 

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine 

Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 23/09). 

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

Urediti zemljiško knjižno stanje, urediti poti na pokopališču z tlakovanjem, dokončati investicijo 
nove mrliške vežice. Zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebnih 
uslug. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

162001 Vzdrževanje pokopališča Apače 11.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške založniških in tiskarskih storitev, stroške za splošni material in storitve 
sem spadajo stroški nabave čistil, stroški nabave raznega materiala za vežico,stroški popravil 
kosilnic, stroški dimnikarskih storitev, ter stroški servisov plinske peči. Postavka zajema tudi 
stroške za električno energijo, stroške za vodo in komunalne storitve, stroške za zavarovalne 
premije za objekt in stroške za vzdrževanje programske opreme Terra za vodenje katastra 
pokopališča. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let. 

162002 Urejanje pokopališča Apače 10.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za ureditev javne razsvetljave ob poteh na pokopališču in za ureditev 
pokopališča z zasaditvijo manjših dreves - grmovnic do razpoložljivih sredstev. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti. 

162003 Mrliška vežica Apače 23.265 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na pokopališču Apače bo v letu 2017 zgrajena nova mrliška vežica.  

Poslovilni objekt (mrliška vežica) bo zgradba nepravilne pravokotniške (trapezne) tlorisne 
zasnove, ki meri v dolžino 18,85m (na severni strani) in 19,68m (na južni strani) ter v širino 
10,92,00 m (na zahodni strani) in do 6,93m (na vzhodni strani). Severne fasade se po celotni 
dolžini objekta drži 2,28 m širok nadstrešek, ki se proti zahodu podaljša še v pergolo iste širine. 
Streha poslovilnega objekta je ravna, izvedena v dveh višinskih nivojih (višji nad osrednjo avlo).  

Skupna kvadratura notranjega dela objekta je 126,05 m2 in zajema naslednje prostore: 

13,15 m2 - Vežica 1 

13,15 m2 - Vežica 2 

7,8 m2 - Predprostor sanitarije/skladišče 

6,85 m2 - Sanitarije 

66,9 m2 - Avla s klopmi za obred, sakralno etnološki muzej 

10,35 m2 - Kuhinja 

7,85 m2 - Skladišče 

126,05 m2 - Skupna površina notranjega dela objekta 

Sredstva v proračunu 2018 se zagotavljajo za pokritje stroškov nadomestne vežice (2 kontejnerja) 
za november in december (računi v 2018), za nakup nove žalne opreme za pogrebe za obe vežici, 
za novo ograjo (en del) in vrata na delu pokopališča, kjer poteka gradnja. 

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

Osnova so pridobljene ponudbe. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA  - 1 0 8 . 3 2 8  €  

4000 OBČINSKA UPRAVA  1 0 8 . 3 2 8  €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 108.328 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo 
obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnic najetih kreditov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Osnova za odplačilo obresti so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je odplačati obveznosti iz naslova najetih kreditov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 108.328 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj glavnega programa je poplačilo obresti in glavnic dolgoročnih kreditov na podlagi 
amortizacijskih načrtov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 108.328 € 

Opis podprograma 

Podprogram se nanaša na plačilo obveznosti za najete kredite. 

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 

Cilj podprograma je poplačilo obresti in glavnic dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih 
načrtov. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s 
prejetimi računi in veljavni plačilnimi roki. 

220102 Odplačila glavnic od dolgoročnih kreditov 108.328 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila glavnic dolgoročnih, ki zapadejo v plačilo v letu 
2018 znaša 108.328,32 EUR, nanašajo pa se na odplačilo dolga pri: 
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- Addiko Bank d.d. (najet leta 2011 za izgradnjo nizko energetskega vrtca Apače) v višini 48.000,00 
EUR, 

- NLB d.d. (najet leta 2015 za investicijo Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke) v 
višini 29.000,04 EUR, 

- Ribniški sklad (najet v letu 2016 za investicijo Podružnična šola Stogovci) v višini 31.328,28 EUR. 

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

Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov za odplačilo kreditov. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
4000 OBČINSKA UPRAVA 7 3 0 . 5 6 8  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.422 € 
 

0603 Dejavnost občinske uprave 6.422 € 
 

06039001 Administracija občinske uprave 2.090 € 
 

OB195-17-0002 Službeni avto 2.090 € 

Namen in cilj 

V izogib nadaljnim večjim popravilom in stroškom je smiselno nabaviti novi službeni avtomobil, 
kateri bo brezhiben in varen za vožnjo.  Cilj je lažja uskladitev terminov glede razervacije 
zasedenosti službenega vozila, saj se trenutno uporablja avta za izvajanje javne snage po terenu 
in za potrebe občinske uprave. 
Stanje projekta 

Obstoječi službeni avto je v zelo slaben stanju, posledično ni več varen za daljša službena 
potovanja po državi. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 4.332 € 

 

OB195-16-0030 Priključitev občinskih objektov na vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje 980 € 

Namen in cilj 

V letu  2018 se bodo še priključevali objekti na vodovodno omrežje (Podgorje 25-v kolikor bo 
prišlo do prodaje objekta, saj je trenutno objekt prazen), zato je potrebno v proračunu planirati 
znesek v višini 980,00 EUR. 
Stanje projekta 

V letu  2018 se bodo še priključevali objekti na vodovodno omrežje (Podgorje 25-v kolikor bo 
prišlo do prodaje objekta, saj je trenutno objekt prazen), zato je potrebno v proračunu planirati 
znesek v višini 980,00 EUR. 

OB195-17-0001 Nakup opreme - javna dela 1.062 € 

Namen in cilj 

Potrebno je zagotoviti nabavo opreme za nemoteno izvajanje javnih del. Cilj je zagotoviti lepšo 
urejenost javnih površin po celotni občini. 
Stanje projekta 

Z izvajanjem javnih del se je pokazala potreba po nabavi dodatnih dveh motornih kos.. Trenutna 
situacija opreme nam ne zadostuje, glede na število vključenih oseb v program javnih del in glede 
na iztrošeno opremo. 
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OB195-17-0003 Nakup opreme - občinska uprava 2.290 € 

Namen in cilj 

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nakup oz. popravilo računalniške opreme, nakup 
licence za antivirusni program in nakup licence Cyberoam in opreme, potrebne za delovanje 
občinske uprave in sicer v planiranem proračunskem letu za nakup dveh arhivskih omar.  

Na podlagi Uredbe o upravnem poslovanju ter Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih se z nakupom arhivskih omar zagotavlja primerna in zahtevana hramba 
dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri poslovanju občine. 

Stanje projekta 

Občina mora vsako leto plačati licence za antivirusne programe in antispam. Arhiv Občine je že 
vzpostavljen v prostorih, kjer je občina delovala na začetku svojega obstoja. Zaradi velikega 
obsega dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki vsakodnevno nastaja pri poslovanju občine je 
potreben nakup dodatnih arhivskih omar, za katere so že pridobljene ponudbe. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 22.300 € 
 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 22.300 € 
 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.000 € 
 

OB195-17-0004 Nabava opreme za potrebe CZ 1.000 € 

Namen in cilj 

Zamenjava dotrajane - iztrošene opreme in nabava protiploplavnih vreč v skladu z Uredbo o 
organiziranju opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje. 

Stanje projekta 

Oprema za CZ, ki je bila nabavljena v prejšnji skupni občini Gornja Radgona, je iztrošena in 
neuporabna. V sled navedenega se bo vsakoletno v okviru razpoložljivih sredstev nabavila nova 
oprema za potrebe Civilne zaščite občine Apače. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 21.300 € 
 

OB195-16-0027 Obnova gasilskih domov, nakup vozil in opreme 15.000 € 

Namen in cilj 

Zagotovitev nemotenega izvajanja nalog javne gasilske službe ter reševanje ob naravnih 
nesrečah. PGD Lešane želi zamenjati staro vozilo s sodobnim novim vozilom. Vozilo bo ustrezalo 
vsem sodobnim standardom in tipizaciji gasilskih vozil gasilske zveze Slovenije. 

Zaradi večje investicije se predvidi fazno financiranje v obdobju dveh let.  V letu 2017 se 
sofinancira nabava podvozja za gasilsko vozilo GGV-1 v letu 2018 se predvidi nadgradnja vozila. 

Stanje projekta 

Trenutno stanje jim pri tehniki reševanja in intervencijah tega sedaj ne omogoča. 

OB195-17-0005 Sofinanciranje nabave gasilske opreme 6.300 € 

Namen in cilj 

Nabaviti gasilsko opremo v skladu s sprejetim programom na podalgi potreb PGD. Zagotoviti 
opremljenost gasilskih društev v skladu z merili o opremljanju. Zamenjava dotrajane ostale 
gasilske opreme, ter osebne zaščitne opreme. 
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Stanje projekta 

Glede na kategorizacijo PGD nimajo še zadostno število opremljenih operativnih gasilcev. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 500 € 
 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 500 € 
 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 500 € 
 

OB195-17-0020 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti 500 € 

Namen in cilj 

Zagotoviti zadostno število lesenih stojnic za prireditve oziroma dodatnih miz. 

Stanje projekta 

Pridobljene ponudbe za nakup opreme. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 178.203 € 
 

1302 Cestni promet in infrastruktura 178.203 € 
 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 126.643 € 
 

OB195-15-0047 Zaščitne ograje za mostove 2.500 € 

Namen in cilj 

Sredstva se zagotovijo na nabavo in postavitev odbojne varnostne ograje na mostovih oz. 
prepustih občinskih cest po občini Apače.   

 

Namen in cilj  je zagotoviti boljšo splošno in prometno varnost občanov in vseh udeležencev v 
cestnem prometu. 

Stanje projekta 

Trenutno imamo na območju občine, še kar nekaj mostov in prepustov, ki niso ustrezno urejeni 
z varnostnimi ograjami. 

OB195-16-0008 Modernizacija JP 604321 Apače - mimo dom. Matis 34.500 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenjajo za modernizacijo občinske ceste javne poti JP 604321 Apače mimo dom. 
Matis v dolžini 130 m in širini asfalta od 3,0 do 5,0m + razširitve. Uredil bi se tudi plato, ki bi bil 
namenjen za parkiranje osebnih vozil v skupni površini 630 m2. Za omenjeno cesto so izdelani 
popisi del s projektantsko oceno vrednosti.  

 

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, 
posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Izhodišča temeljijo na podlagi projektantske ocenjene vrednosti in na podlagi cen na trgu. 
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OB195-16-0012 Modernizacija JP 604452 Grabe - dom. Vajnhandl 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenjajo za modernizacijo občinske ceste javne poti JP 604452 Grabe - dom. 
Vajnhandl v dolžini 847 m in širini asfalta 3,00 m. Za omenjeno cesto ni naročenih projektov, tako 
da se cesta uredi na podlagi popisa del. Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni 
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški 
vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in na podlagi cen na trgu. 

OB195-17-0021 Izgradnja kolesarske poti (Črnci-Apače) 500 € 

Namen in cilj 

Sredstva se zagotovijo za pripravo in ureditev dokumentacije ob prenosu kolesarske poti Črnci - 
Apače, zgrajene v letu 2017, v upravljanje državi. 

Stanje projekta 

Kolesarska steza je bila dokončana septembra 2017, potrebna je le še ureditev dokumentacije za 
prenos v upravljanje državi. 

OB195-18-0002 Modernizacija ceste JP 604401 Podgorje-dom. Pohorec-dom. 
Drvarič 70.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za modernizacijo občinske ceste JP 604401 Podgorje - dom. Pohorec - dom. 
drvarič, v skupni dolžini 407m, širina asfalta je 3,0m. Za omenjeno cesto so izdelani popisi del s 
projektantsko oceno vrednosti.  

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, 
posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljenega popisa del s strani podjetja BNG gradbeni inženiring 
Bojan Safran s.p. 

OB195-18-0003 Ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače 15.507 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za ureditev ceste v skupni dolžini 137m in širini 6,0 m v makadamski izvedbi 
za stanovanjsko sosesko pri vrtcu v Apačah. Cilj je zagotoviti dovozno pot in dostop do vseh 
predmetnih parcel na tem območju in s tem omogočiti večjo zainteresiranost nakupa ostalih 
parcel. 

Stanje projekta 

Dejstvo:  realiziran prvi nakup parcele (stranka v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja), s 
ciljem pričeti z gradnjo konec leta 2017. 
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OB195-18-0015 Pločnik v Stogovcih - revizija projektov 3.636 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za revizijo projekta, saj je bil projekt že izdelan v letu 2010. Gre za uskladitev 
projekta z veljavno zakonodajo. 

Stanje projekta 

Projekt je izdelan, vendar bi ga bilo potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 10.600 € 
 

OB195-16-0014 Ureditev parkirišča - Lebar 6.600 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za ureditev skupinskega cestnega priključka na podlagi izdanih projektnih 
pogojev s strani Direkcije RS za infrastrukturo. Izdelava projekta je  v zaključni fazi.   

Investicija bi doprinesla lažji izvoz in uvoz ter varno vključitev vseh udeležencev v cestnem 
prometu na državno cesto. Investicija bi doprinesla večjo splošno in prometno varnost vseh 
udeležencev v cestnem prometu. 

Stanje projekta 

Projekt je v zaključni fazi izdelave. Izhodišča temeljijo na podlagi popisa del s projektantsko oceno 
vrednosti. 

OB195-18-0014 Nadstrešnica avtobusna postaja Črnci 4.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za ureditev nadstrešnice avtobusnega postajališča v kraju Črnci z desne 
smeri v smeri Trate. 

Stanje projekta 

Avtobusno postajališče v Črncih desno v smeri Trate nima urejene nadstrešnice. 

13029004 Cestna razsvetljava 40.960 € 
 

OB195-15-0012 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk 5.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenjajo za sanacijo javne razsvetljave oziroma za zamenjavo starih potratnih 
svetilk z novimi LED svetilkami na območju Občine Apače. Vso obstoječo javno razsvetljavo 
namreč želimo postopoma prilagoditi določbam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja. 

V sled navedenega bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja, prav tako bi se zmanjšali 
stroški porabe elektrike, zagotovili bi ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti v skladu 
z Uredbo in veljavno zakonodajo. 

Stanje projekta 

Izhodišča temeljijo na podlagi izračuna in pridobljene ponudbe. 
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OB195-17-0007 Izgradnja dograditev javne razsvetljave Apače (Lesjak - Knap in Ajlec 
-Horvat) 9.790 € 

Namen in cilj 

V letu 2018 se pristopi k ureditvi javne razsvetljave v kraju Apače. In sicer se dodatno postavi 1-
ena svetilka javne razsvetljave na relaciji Grujič.  Prav tako se uredi na novo odsek javne 
razsvetljave na relaciji Lesjak - Knap. Na omenjeni lokaciji bi se na novo postavije 4-štiri luči javne 
razsvetljave. Ponudbi zajemata dobavo in montažo, ter postavitev svetilk z vsemi pripadajočimi 
deli. 

Omenjeni investiciji bi doprinesli k boljši splošni in prometni varnosti vseh občanov in 
udeležencev v cestnem prometu. 

Stanje projekta 

Predmetna odseka predstavljata nevarnost vseh vseh udeležencev v cestnem prometu saj nista 
primerno osvetljena 

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljenih ponudb. 

OB195-18-0004 Izgradnja javne razsvetljave Plitvica - 2. faza 26.170 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenjajo za izgradnjo javne razsvetljave v kraju Plitvica II. faza.  Gre za traso v 
dolžine 621m od mostu Plitvica v smeri domačije Rakuša krožno do domačije Hari v Plitvici. 

Na novo se bodo postavilo  6 - šest jeklenih kandelabrov višine 7,0 m z LED svetilkami do moči 30 
W.  

Sredstva se namenjajo za pripravljalna, gradbena, montažna in zaključna dela, katera zajemajo 
tudi pregled in preizkus delovanja javne razsvetljave, izvedba elektro meritev ter izdaja merilnega 
poročila, izvedba geodetskega posnetka kablovoda in vpis geodetskega posnetka v kataster 
komunalnih vodov. 

Na podlagi navedenega bi omenjeno pripomoglo k boljši splošni in prometni varnosti občanov in 
udeležencev v cestnem prometu. 

Stanje projekta 

V letu 2014 je bila izgrajena I. faza javne razsvetljave v kraju Plitvica. Izdelan je projekt PZI s popisi 
del z projektantsko oceno vrednosti. 

14 GOSPODARSTVO 158.811 € 
 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 158.811 € 
 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 158.811 € 
 

OB195-16-0015 Oče panonskih hrastov 4.700 € 

Namen in cilj 

Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov": hrast v TRC Konjišču, ki je bil postavljen s sredstvi Evropske 
unije, projekt pa je bil izveden na podlagi mednarodnega sodelovanja Slovenije in Madžarske je 
še vedno ena od najlepših in najzanimivejših turističnih znamenitosti v Občini Apače. Tako se 
proračunska sredstva namenijo predvsem za manjša, najnujnejša vzdrževalna dela, ki se pojavijo 
tekom leta (predvsem strehe nadstreška zaradi vremenskih vplivov, ureditev okolice oziroma 
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objekta hrasta - z željo dokončanja projekta v zasnovi, ki je bila prvotno narejena ob postavitvi 
nadstrešnice hrasta - nakup dveh klopi znotraj nadstrešnice hrasta. 

Stanje projekta 

V letu 2017 so bila izvedena najnujnejša dela v okviru razpoložljivih sredstev in sicer je bila 
popravljena slamnata streha na objektu, ter izvedeni glineni ometi spodnjega dela objekta ter 
popravljena razsvetljava.  

V letu 2018 je načrtovana izvedba dveh klopi  v notranjosti objekta. 

OB195-16-0040 "Escape" Pobeg iz zgodovine v prihodnost - Po poti strpnosti154.111 

€ 

Namen in cilj 

Gre za izvedbo projekta čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija - Madžarska.  

Projekt predvideva strokovno ovrednotenje in ambientalno ureditev posameznih enot kulturne 
in naravne dediščine ter nekaterih zanimivosti. S pomočjo virtualnih in komunikacijskih orodij bo 
oblikovanih 5 trajnostnih, čezmejnih odklop paketov (po principu sobe pobega, ang. escape 
room). Poleg fizično označenih točk kulturne in naravne dediščine ob poti strpnosti (table z 
opisom točke in s QR kodo) bo na voljo tudi spletna aplikacija za pametni telefon, ki bo omogočala 
on line zbiranje točk/gesel in 3D poglede posameznih točk kulturne in naravne dediščine. V 
projektu bodo izvedeni tudi nekateri čezmejni dogodki, ki bodo prispevali k boljši diverzifikaciji in 
čezmejnemu povezovanju trajnostne turistične ponudbe.  

Projekt zajema izvedbo šestih delovnih sklopov. V občini Apače investicijski del projekta zajema 
opremo sakralno etnološkega muzeja. Izdana bo knjiga o zgodovini izseljevanja in priseljevanja v 
naši občini in sicer v slovenskem in madžarskem jeziku, izdelana bo zloženka o tematiki 
izseljevanja v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku, izdelan promocijski material . Z 
izvedbo projekta čezmejnega sodelovanja se bo povečala prepoznavnost Občine Apače izven 
državnih meja.  

Splošni cilj projekta je:  

Prispevati k povečanju privlačnosti z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne 
turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne 
dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se 
povezujejo s turističnimi magneti.  

Projektni partnerji: 

1. Občina Apače – vodilni partner 

2. Občina Sveta Ana 

3. Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

4. Občina Lenart 

5. FERI 

6. Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci 

7. Mestna občina Monošter 

8. Mestna občina öriszentpeter 

9. ZVKDS 

Začetek izvedbe projekta je 15.4.2017,s končanjem v aprilu 2019. 

Stran 146 od 176



 

 

Stanje projekta 

Vloga je bila dne 22.7.2016 oddana, prejeli smo obvestilo o administrativni popolnosti vloge ter 
dne 13.9.2016 še obvestilo o upravičenosti oddane vloge. 3.2.2017 smo prejeli obvestilo o 
odobritvi projekta. Pogodba s SVRK je bila podpisana 27.3.2017. Projekt pa ima uraden začetek 
izvajanja 15.4.2017 in bo trajal do aprila 2019.  

24.5.2017 je bil izveden že tudi prvi uraden dogodek projekta in sicer Uvodna in tiskovna 
konferenca vseh projektnih partnerjev. Ostale aktivnosti so v fazi izvajanja. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 160.000 € 
 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 160.000 € 
 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 160.000 € 
 

OB195-16-0034 Kanalizacija Žepovci 0 € 

Namen in cilj 

Za gradnjo kanalizacije Žepovci je izdelana projektna dokumentacija in v postopku pridobivanje 
gradbenega dovoljenja. 

Kanalizacija je gravitacijska ter tlačna in je izvedena iz cevi PP SN8 - 16 fi 250 mm, jaški so PE fi 
1000 mm ter tlačna cev DN 45/65; PE 100-PN10-SDR17, po SIST ISO 4427.  Skupna dolžina 
kanalizacijskega omrežja znaša 3920,00 m. Gravitacijska kanalizacija  3016,00 m, tlačna 904,00  
m. Črpališča so 3. 

Predvidena kanalizacija bo služila za odvodnjo odpadnih voda na predvidenem območju.  

Predmetna kanalizacija s črpališči bo potekala po zemljiščih: 

k.o. Črnci; parc. št. 143, 927/1, 928/1 

k.o. Žepovci; parc. št. 1167/1, 105 (ČRP 1), 43/2, 41/2, 41/3, 192/2 (ČRP 2), 1170, 1171, 517/1, 
513/24 (ČRP 3), 513/14, 513/2, 1172/1, 519/31, 519/30, 1167/12, 1167/21, 513/25, 1168/1, 
1167/4, 519/28, 519/27, 519/26 in 1167/6. 

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, štev. 
98/2015) je naselje Žepovci potrebno opremiti z javno kanalizacijo do 31.12.2023. 

Stanje projekta 

Izdelana projektna dokumentacija ter podpisane služnostne pogodbe. 

OB195-17-0010 Sofinanciranje MKČN 20.000 € 

Namen in cilj 

V mesecu aprilu 2017 je bila sprejeta sprememba Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih 
sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilni naprav, ki razširja krog 
upravičencev. 

Po spremembi so do sofinanciranja upravičene fizične osebe, ki imajo svoje stanovanjske objekte 
zunaj območij, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija ali gradnja javne kanalizacije še ni vključena 
v proračun. 

Namen in cilji sofinanciranja so, da se čim več stanovanjskih objektov opremi s čistilnim 
napravami in s tem izboljša stanje okolja. 
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Stanje projekta 

Nepovratna sredstva za sofinanciranje MKČN se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodelitvi 
nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih naprav v Občini 
Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 24/2016, 19/2017). 

Tako Občina Apače izvede na podlagi pravilnika vsako leto javni razpis. 

OB195-18-0005 Čistilna naprava s kanalizacijo 30.000 € 

Namen in cilj 

Opremljanje objektov z javno kanalizacijo ter zagotavljanje nemotenega delovanja obstoječega 
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. 

Stanje projekta 

Čistilna naprava s kanalizacijo za pretežni del naselij Črnci, Apače in Segovci ima pridobljeno 
uporabno dovoljenje od meseca aprila 2016 in je v obratovanju. S 1.9.2016 je bila predana v 
upravljanje izvajalcu javne službe to je Javno podjetje Prlekija d.o.o. Za nemoteno obratovanje 
čistilne naprave in kanalizacijskega sistema so potrebna redna investicijska in vzdrževalna dela. 
Program potrebnih del pripravi oziroma ga je pripravil izvajalec javne službe. 

Po začetku prevzema gošč in greznic se na čistilni napravi ugotavlja, da je kapaciteta zalogovnika 
grezničnih gošč premajhna glede na potrebe oz. glede na obstoječi program delovanja. Izvajalec 
ugotavlja, da je med grezničnimi goščami izredno veliko maščob, kar povzroča nihanja v 
delovanju in je zato potrebno izvesti mehansko predčiščenje, kar pa v začetku ni bilo načrtovano. 
Ker v letu 2017 ni bila dokončno izvedena ureditve maščobolovilca se bo z deli nadaljevalo v letu 
2018. Izvajala se bodo tudi vsa potrebna investicijsko vzdrževalna dela na obstoječem 
kanalizacijskem sistemu in javni kanalizaciji. 

Prav tako so na postavki planirana sredstva za dobavo in izvedbo dodatnih vakuumskih jaškov v 
primeru dodatnih gradenj oziroma novih priključitev. 

OB195-18-0006 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci 80.000 € 

Namen in cilj 

V rebalans 2017 smo vključili izdelavo PGD dokumentacije za izgradnjo kanalizacije odsek V2-1-3 
(Apače 159, 160a, 161a, 160, 161). Gre za odsek vakuumske kanalizacije v dolžni 420 m. Za 
navedeni odsek je bilo že izdano gradbeno dovoljenje št. 351-357/2016, 28.12.2016, vendar je 
potrebna sprememba. V letu 2014 je bila izvedena modernizacija ceste po kateri je bila 
predvidena tudi gradnja kanalizacije. Pred pričetkom del je zaradi spremembe poteka trasa izven 
vozišča ceste na druga zemljišča. potrebno izdelati spremembo projektne dokumentacije ter 
pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja. V proračunu 2018 pa je tako predvidena gradnja. 

Stanje projekta 

 

OB195-18-0007 Kanalizacija Lutverci 30.000 € 

Namen in cilj 

Opremljanje naselja Lutverci z javno kanalizacijo ter s tem skrb za zdravo okolje in pitno vodo. 

Stanje projekta 

Za gradnjo kanalizacije Lutverci je izdelana projektna dokumentacija in izdano gradbeno 
dovoljenje. Veljavnost gradbenega dovoljenja je do 26.04.2018 – veljavnosti ni mogoče 
podaljšati. 
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Skupno je predvidena izgradnja cca. 5,2 km kanalizacijskega omrežja, za potrebe priključitve cca. 
311 prebivalcev. Osnovni koncept je priključitev naselja Lutverci na obstoječ kanalizacijski sistem 
v naselju Segovci in preko njega na obstoječo čistilno napravo. V naselju Lutverci se zgradi ena 
vakuumska postaja s pripadajočimi vakuumskimi vodi. V vakuumski postaji je tudi tlačna črpalka, 
ki preko tlačnega voda odpadne vode vodi do obstoječega kanala v naselju Segovci in preko 
obstoječega kanalizacijskega omrežja do obstoječe čistilne naprave. Skupno je predvidena 
izgradnja cca. 3215 m vakuumskega kanalizacijskega omrežja, 1995 m tlačnega kanalizacijskega 
omrežja in 1 vakuuumska postaja z napajalnim en kablom, za potrebe priključitve cca. 311 
prebivalcev naselja Lutverci. 

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, štev. 
98/2015) je naselje Lutverci potrebno opremiti z javno kanalizacijo do 31.12.2021. Tako tudi v 
letu 2018 načrtujemo gradnjo kanalizacije. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST138.970 

€ 
 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16.470 € 
 

16029003 Prostorsko načrtovanje 16.470 € 
 

OB195-16-0017 Občinski prostorski načrt 16.470 € 

Namen in cilj 

Občina Apače je do konca meseca avgusta 2016, vsledi objavljenega razpisa prejela: 

54 pobud za spremembe in dopolnitve OPN in  

45 pobud za izvzem kmetijskih zemljišč in območja stavbnih zemljišč. 

Na podlagi navedenega se je v letu 2016 pristopilo k izdelavi 1. faze Sprememb in dopolnitev 
OPN.  

Na podlagi 1. faze, ki vključuje: 

- Analizo pobud z oceno njihove sprejemljivosti ob upoštevanju obstoječih strokovnih podlag 
za področje poselitve in preveritve omejitev gradnje na varovanih območjih, na katerih veljajo 
varstveni režimi; 

- Uskladitev pobud na podlagi analize občine; 

- Priprava osnutka za pridobitev smernic; 

- Izdelava Elaboratov za posege na najboljša kmetijska zemljišča, 

- Pridobitev posebnih smernic in usklajevanje z NUP; 

- Analiza prispelih posebnih smernic; 

Stanje projekta 

Dne 2.8.2017 je bil izdelan in predan osnutek OPN-SD1 Apače vsem nosilcem urejanja prostora 
(24 nosilcev) s prošnjo, da nam v zakonitem roku (30 dneh) podajo prvo mnenje k osnutku 
Sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Apače.  

Do priprave tega gradiva še vedno nismo prejeli prvega mnenja od naslednjih nosilcev urejanja 
prostora: 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo in  
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- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje. 

Posledično tudi nismo mogli dobiti odločbe, ali je za spremembe in dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta občine Apače treba izvesti presojo vplivov na okolje. 

Do prejema navedenih dokumentov tako ne moremo nadaljevati s postopkom. 

1603 Komunalna dejavnost 93.400 € 
 

16039001 Oskrba z vodo 93.400 € 
 

OB195-16-0032 Vodovod Apače - sklop 2 0 € 

Namen in cilj 

Izgradnja vodovodnega omrežja na celotnem območju Občine Apače in zamenjava že 
dotrajanega obstoječega vodovodnega omrežja, c clijem zmanjašanja vodnih izgub. 

Gre za gradnjo vodovodnega omrežje: Vodovod Apače – Sklop 2, v skupni dolžini 10.168,00m in 
sicer: 

Vodovod Segovci - Apače - VH Lešane  

Sklop 2, I. faza: na zemlj. parc. št. 1074, 369/2, 417, 1064/3, 1065/1, 1064/1, 1064/17 k.o. 
Segoovci; na zemlj. parc. št 846/2 (del),  848/2 (prej 848), 852, 851, 686/2 vse k.o. Apače, na 
zemlj. parc. št. 1094, 955, 898/3, 768/1, 897/9 (prej 897/1), 873/1 vse k.o. Plitvica, na zemlj. parc. 
št. 934/6 k.o. Črnci; 

Vodovod Apače - Črnci-Žepovci 

Sklop 2, II.faza: na zemlj. parc. št. 928/1, 928/3, 149/1, 149/2 k.o. Črnci, na zemlj. parc. št. 495/2, 
495/1, 846/1, 499/1, 500/1, 502/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 508/1, 509/1, 510/1, 520/3, 
523/1, 524/1, 525/1, 526/1 in 848,  vse k.o. Apače 

Vodovod Vratja vas - Vratji vrh -Trate 

Sklop 2, III.faza: na zemlj. parc. št. 250, 169, 247/1, 247/2, 170 k.o. Vratji Vrh 

Vodovod Žiberci - Spodnje Konjišče (odsek 2) 

Sklop 2, V. faza: na zemlj. parc. št. 1/40 (del), 1134, 1137/2 k.o. Drobtinci 

Vodovod Žiberci - Spodnje Konjišče (odsek 1) 

Sklop 2, VI. faza: na zemlj. parc. št. 873/1, 874/2, 875, 878/1, 880/1, 880/3, 880/4, 883, 885/1, 
k.o. Žiberci,  

Vodovod Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci 

Sklop 2, VII. Faza: na zemlj. parc. št. 24/6, 24/7, 44/5, 51/8, 55/4, 61/7, 61/10, 68/16, 68/19, 
68/20, 69/18, 69/21, 70/3, 70/4, 927/1, 927/7, 927/8, 927/10, 927/15, 927/17 vse k.o. Črnci. 

Stanje projekta 

Pripravljena projektna dokumentacija in izdano gradbeno dovoljenje. 

OB195-17-0013 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja 7.500 € 

Namen in cilj 

V skladu u Uredbo o oskrbi s pitno vodo in  Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (20. 
člen) mora lastnik javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja najmanj enkrat letno izvesti 
pregled in preizkušanje hidrantnega omrežja.Potrdilo velja 1 leto. 
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Stanje projekta 

Na obstoječem vodovodne omrežju je skupaj 266 komadov hidrantov. Iz Poročila vzdrževanja 
hidrantov za leto 2017 in Plana odprave pomanjkljivosti na hidrantih po letnem pregledu 
vzdrževanja hidrantov za leto 2017 je ugotovljeno, da 26 kom hidrantov, ki niso v funkciji (ne dela, 
premajhen pretok). Po oceni izvajalca javne službe bi bilo potrebnih 25.841,00 euro, da se 
usposobijo. 

OB195-18-0010 Izgradnja vodovoda Apače - sekundar in odcepi 50.000 € 

Namen in cilj 

Na cca 90% območja občine Apače je zgrajeno javno vodovodno omrežje. V naseljih, kjer je bilo 
zgrajeno javno vodovodno omrežje v sklopu projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« 
smo občanom zagotovili ureditev priključka na gradbeno parcelo stanovanjskih objektov. Tudi za 
objekte v naseljih Apače, Črnci, Lešane, Lutverci, Mahovci, Plitvica in Segovci (obstoječe 
vodovodno omrežje) je potrebno zagotoviti enak pristop. Po podatkih prejetih s strani izvajalca 
javne službe je še skupaj 51 nepriključenih objektov na javni vodovod (v naseljih: Apače, Črnci, 
Lešane, Lutverci, Nasova, Plitvica) 

Da bi se objekti lahko priključili na javni vodovod je potrebno še zgraditi določen del sekundarnih 
vodovodnih linij po naseljih in odcepe na gradbeno parcelo 

V proračunu za letu 2018 predlagamo 50.000,00 euro ( v skladu s proračunskimi zmožnostmi); in 
sicer prioritetno za izvedbo sekundarnih vodov in priključkov za tiste objekte, ki so že priključeni 
na javno kanalizacijo in še nimajo urejenih priključkov na javni vodovod. 

Stanje projekta 

Urejeni seznami o priključenih in nepriključenih naseljenih objektov. 

OB195-18-0016 Vodovod Apače - nadomestitvene in obnovitvene investicije35.900 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za nadomestitvene in obnovitvene investicije v javni vodovod. 

Stanje projekta 

Načrt vlaganj. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 29.100 € 
 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 29.100 € 
 

OB195-17-0019 Vzdrževanje stanovanji in poslovnih prostorov 29.100 € 

Namen in cilj 

Občina Apače ima v 22-tih stanovanjskih objektih (nekateri so v celoti v lasti občine) stanovanjske 
in poslovne enote. Sredstva na tej postavki se namenijo za vzdrževanje neprofitnih stanovanj in 
vzdrževanje večstanovanjskih hiš v skladu s planom predvidenih vzdrževalnih del v letu 2018 na 
skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih – Apače, Stogovci in Žepovci. 
Manjši del se mora tudi načrtovati za izvajanje nujnih interventnih posegov ter za izvajanje 
posegov na skupnih delih in napravah v solastnini. 

Vzdrževanje stanovanj in večstanovanjskih hiš se izvaja po prej navedenem planu upoštevaje 
načela nujnosti potrebnih sanacij oziroma zamenjav. 
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42040201 - vzdrževanje neprofitnih stanovanj – sredstva se namenjajo za tekoče in  investicijsko 
vzdrževanje stanovanj na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in 
napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih. 

42040202  - vzdrževanje večstanovanjskih hiš – sredstva se namenjajo za tekoče in  investicijsko 
vzdrževanje stanovanj na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in 
napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih. 

42040203 – izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del – sredstva 
se namenijo za nujna popravila in manjša tekoča in izredna vzdrževalna dela na stanovanjskih 
stavbah in stanovanjskih enotah, ki so nepredvidena, izven planiranega obsega del in se pokažejo 
tekom tekočega leta. 

42040204 – izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini. 

Plan vzdrževalnih del za leto 2018 je sledeč: 

Apače 6- popravilo strehe 

Apače 33- zamenjava oken in popravilo strehe 

Apače 43- zamenjava vhodnih vrat, čiščenje žlebov 

Apače 47- popravilo strehe 

Apače 101- vzdrževanje skupnih delov stavbe 

Apače 123- sanacija kleparskih izdelkov 

Apače 149- popravilo strehe 

Črnci 1- popravilo strehe 

Črnci 2- popravilo strehe in vhodnih vrat 

Črnci 22- popravilo strehe 

Črnci 23- vzdrževanje skupnih delov stavbe 

Drobtinci 21- popravilo strehe 

Lutverci 59-manjša popravila skupnih delov stavbe 

Žepovci 73- manjša popravila skupnih delov stavbe 

Stanje projekta 

Vzdrževanje stanovanj in večstanovanjskih hiš se izvaja po  planu vzdrževalnih del za stanovanja 
in poslovne prostore, ki ga pripavi upravnik - SKP Gornja Radgona d.o.o. upoštevaje načela 
nujnosti potrebnih sanacij oziroma zamenjav. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 43.078 € 
 

1803 Programi v kulturi 11.498 € 
 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 11.498 € 
 

OB195-15-0021 Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo 11.098 € 

Namen in cilj 

Postopna zagotovitev standarda fonda knjig  s predvidenimi sredstvi v proračunih vseh 
soustanoviteljic, lastnimi sredstvi knjižnice in s sredstvi ministrstva. Predvideno je, da bomo vsako 
leto nabavili  knjižno gradivo v skupni vrednosti 85.620,00  EUR letno z vsemi predvidenimi viri, 
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pri čemer bi občine skupaj zagotovile 53.000,00 EUR, od tega občina Apače letno 9,614,20 EUR. 
Navedeni znesek je v enaki višini kot v letu 2017. 

Stanje projekta 

Za leto 2017 znaša načrt nabave 200 enot na 1000 prebivalcev oziroma 5301 enot od tega občine 
3.281 enot oz. 61,9%. Takšen obseg nabav knjižnega fonda naj bi se nadaljeval naslednja štiri leta. 

OB195-16-0023 Knjižnica G. Radgona, enota Apače - nakup serijskih publikacij400 € 

Namen in cilj 

Cilj zavoda je da, se v enoti knjižnice zagotovi dnevni in revialni časopis z namenom, da se 
obiskovalcem nudi dodatna ponudba in s tem tudi kvalitetnejše preživaljanje prostega časa. 
Predvidena je vsakoletna nabava serijske publikacije v okviru redne ponudbe storitev enote 
Apače. 

Stanje projekta 

V enoti Apače je občanom  na razpolago dnevno časopisje in revije, ki se nabavlja do letne 
vrednost 400,00 EUR. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 31.580 € 
 

18059001 Programi športa 31.580 € 
 

OB195-18-0011 Izgradnja pomožnega igrišča na ŠRC Apače 19.035 € 

Namen in cilj 

Namen investicije je dokončati ureditev pomožnega nogometnega igrišča z dokončanjem 
zalivalnega sistema, postavitvijo ograje okrog igrišča in montažo zaščitnih mrež za goli. 

Stanje projekta 

V letu 2017 je bila izvedena prva faza: zemeljska dela, položene cevi za zalivalni sistem, utrditev 
in pognojitev površine ter zatravitev. 

OB195-18-0012 Nakup kosilnice za košnjo na ŠRC Apače 5.000 € 

Namen in cilj 

Nakup kosilnice za košnjo nogometnih igrišč za zagotovitev ustrezne travne površine za izvedbo 
tekem in treningov. 

Stanje projekta 

Za vzdrževanje navedenih površin nimamo dovolj močne kosilnice, ki bi tedensko zmogla 2x 
košnjo, zato je nujno potrebna nabava le-te. 

OB195-18-0013 Izgradnja razsvetljave na športni površini v Mahovcih 7.545 € 

Namen in cilj 

Upoštevaje predlog ŠTD Mahovci, podkrepljen s predračunom za izdelavo nizkonapetnostnega 
priključka se v Proračun 2018 vključi financiranje namestitve reflektorjev ( 6 komadov drogov, 12 
svetil in ves pripadajoči material) za nogometno igrišče na vaškem jedru v Mahovcih. 

Stanje projekta 

Upoštevaje predlog ŠTD Mahovci, podkrepljen s predračunom za izdelavo nizkonapetnostnega 
priključka se v Proračun 2018 vključi financiranje namestitve reflektorjev ( 6 komadov drogov, 12 
svetil in ves pripadajoči material) za nogometno igrišče na vaškem jedru v Mahovcih. 
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19 IZOBRAŽEVANJE 22.285 € 
 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 11.500 € 
 

19029001 Vrtci 11.500 € 
 

OB195-18-0008 Projektna dokumentacija za vrtec 5.000 € 

Namen in cilj 

V letu 2018 pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo za zagotovitev manjkajočih površin v 
enoti vrtca Stogovci. 

Stanje projekta 

V obstoječem objektu vrtca delujeta dva oddelka, ki pa imata za 132 m2 premalo površin glede 
na standarde in normative in tudi normalne delovne in igralne pogoje. 

OB195-18-0009 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje 6.500 € 

Namen in cilj 

Iz te postavke se predvidena sredstva namenijo za  investicijsko vzdrževalno dela (zamenjava pip, 
plastičnih ščitk za prstke, vzdrževanje lesene konstrukcije, menjavo varnostne razsvetljave oz. 
svetil, popravilo igral ) v višini 5.615,00 EUR ter za nabavo opreme ( 10 kom pvc ležalnikov, 
sušilnega stroja, hladilnika, mize in dveh klopi, domofon) v višini 1.330,00 EUR. 

Stanje projekta 

Tekom upravljanja objekta je ugotovoljeno, da je potrebno določene stvari zamenjati zaradi 
obrabe ali uničenja. Zaradi povečanja otrok pa tudi nabaviti dodatno opremo za potrebe 
dejavnosti. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 10.785 € 
 

19039001 Osnovno šolstvo 8.427 € 
 

OB195-15-0027 Nabava opreme v OŠ Apače 8.427 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nabavo IKT in AV opreme (dva stacionarna in dva prenosni računalnika, 
en LCD projektor, termo transfer tiskalnik, laserski čitalnik na črtne kode ter dva stropna nosilca 
z izvedbo) , opremo za kuhinjo Apače (hladilnik, aparat za rezanje zelenjave in 50 skodelic za čaj), 
za pouk likovne umetnosti peč za keramiko in za hodnike štiri  klopi ter 5 kinestetičnih šolskih miz 
za učence. 

Stanje projekta 

Vse šolske knjižnice morajo skladno z Zakonom o knjižničarstvu do konca leta 2018 preiti na 
področju delovanja šolskih knjižnic in temu primerno nabaviti vso opremo za prehod na sistem 
COBISS, ki je kompatibilen s sistemom v javni knjižnici. 

Zato večino računalniške opreme gre za navedeni namen. Po en stacionarni in prenosni 
računalnik gresta za potrebe vodenja e-dnevnikov, e-redovalnic, e-računov, e-dokumentacije za 
delovanje in upravljanje zavoda. Kuhinjska oprema (hladilnik) je iz leta 2001 in nujno potrebna 
po prioriteti šole zamenjave oz. dokupa. Za potrebe izvajanja likovne umetnosti potrebujejo peč 
za keramiko, za potrebe učencev, ki čakajo na pouk in starše klopi;  kinestetične šolske mize pa 
za učence. 

19039002 Glasbeno šolstvo 2.358 € 
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OB195-17-0029 Sredstva za nabavo opreme Glasbene šole G. Radgona 2.358 € 

Namen in cilj 

Občine soustanoviteljice so skupno dogovorile, da se v letu 2018 sofinancira nabava trobil in 
tolkal za pouk in tekmovanje ter obnovitev koncertne dvorane. 

Stanje projekta 

Zavod mora za izvajanje programa nabaviti trobila, tolkala in pihala ter obnoviti koncertno 
dvorano (zamenjati pod, vrata, stole, obnoviti oder...) 

5000 REŽIJSKI OBRAT  3 8 . 5 7 5  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.560 € 
 

0603 Dejavnost občinske uprave 4.560 € 
 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 4.560 € 

 

OB195-17-0008 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča 4.560 € 

Namen in cilj 

Nabava opreme za vzdrževanje pokopališča. Cilj zagotoviti urejenost pokopališča na istem nivoju 
kot do sedaj. 

Stanje projekta 

Občina Apače izvaja vzdrževanje pokopališča v sklopu režijskega obrata. V sled navedenega je 
potrebno nabaviti opremo za nemoteno in kvalitetno izvajanje del. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST34.015 € 
 

1603 Komunalna dejavnost 34.015 € 
 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 34.015 € 
 

OB195-16-0019 Mrliška vežica Apače 23.265 € 

Namen in cilj 

Sredstva v proračunu 2018 se zagotavljajo za pokritje stroškov nadomestne vežice (2 kontejnerja) 
za november in december (računi v 2018), za nakup nove žalne opreme za pogrebe za obe vežici, 
za novo ograjo (en del) in vrata na delu pokopališča, kjer poteka gradnja. 

Stanje projekta 

Za projekt je bila izdelana projektna dokumentacija, dne 4.10.2016 je bila na Upravno enoto 
Gornja Radgona oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje smo 
prejeli konec leta 2016 in marca izvedli prvi javni razpis, ki ni bil uspešen.  

Po racionalizaciji popisov je bil 26.4.2017 izveden drugi javni razpis in 23.5.2017 odpiranje 
ponudb v postopku s pogajanji, kjer smo prejeli najugodnejšo ponudbo.  

Gradnja vežice, ki se je začela 1.8.2017 je v teku. 

OB195-17-0034 Nakup licence za vodenje pokopališča 250 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenjajo za nakup modula za vodenje katastra na pokopališču Apačah. 
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Stanje projekta 

Trenutno stanje aplikacije Terra nam ne omogoča nadgradnje programa za vodenje katastra 
pokopališča. 

OB195-18-0001 Izgradnja razsvetljave na pokopališču 10.500 € 

Namen in cilj 

Sredstva se namenjajo za ureditev javne razsvetljave ob poteh na pokopališču in za ureditev 
pokopališča z zasaditvijo manjših dreves - grmovnic do razpoložljivih sredstev. 

Stanje projekta 

Pokopališče nima urejene primerne razsvetljave, prav tako bilo potrebno na pokopališču izvesti 
zasaditev dreves - grmovnic saj deluje preveč prazno oz. pusto. 
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KADROVSKI NAČRT 
Občine APAČE za leto 2018, 2019 

Pripravila Mag. Severin Sobočan 
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Na podlagi 43., 44. in 45 člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007, 
uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 
74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZJU), 
Občinski svet Občine Apače v okviru obravnave Odloka o proračunu Občine Apače za leto 
2018, na … redni seji,  dne …….sprejema  
 
 

KADROVSKI  NAČRT ZA LETO 2018 in 2019 
 

Občina sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim 
načrtom, s katerim je prikazano dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih občinske 
uprave Občine ter v skladu z delovnim področjem in delovnim programom. Pri tem se določi 
predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih za naslednji dve leti, za katera se 
sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas. Za 
obdobje dveh let se določi tudi najvišje število pripravnikov, dijakov in študentov na 
praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju. Načrtovanje 
novih zaposlitev za nedoločen čas in načrtovanje zaposlitev za določen čas v načrtovanem 
obdobju je potrebno zaradi predvidenega trajnega in začasnega  povečanega obsega dela, 
kadar povečanega obsega dela ne bo mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 
uslužbencev, za kar bodo zagotovljena tudi finančna sredstva za nove zaposlitve. Temu 
primerno se bo sproti dopolnjeval oziroma spreminjal tudi kadrovski načrt (42. in 43. čl. 
ZJU). 

 

43. člen ZJU določa, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna.  

Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Na podlagi določila 
9. točke 6. člena ZJU je predstojnik občinske uprave župan. Na podlagi 44. člena ZJU pa 
mora župan Občine v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna sprejeti kadrovski načrt.  

Občina oblikuje predlog kadrovskega načrta tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru 
sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in 
izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih in na podlagi proračunskih izhodišč. 

Za usklajevanje predloga kadrovskega načrta se smiselno uporabljajo določbe Zakona o 
javnih financah, ki urejajo usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna. 

 

Pri oblikovanju predloga kadrovskega načrta je občina dolžna upoštevati: 

- izhodišča, usmeritve in okvire proračunske porabe, ki jih določi Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljevanjem besedilu: vlada) za pripravo proračuna, 

- število in strukturo zaposlenih po veljavnem kadrovskem načrtu, 

- utemeljene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, ki izhajajo iz spremenjenega 
obsega nalog in programa dela organa. 

 

Predlog kadrovskega načrta ima tabelarni del in obrazložitev in se pripravi na predpisanem 
obrazcu v skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih 
načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09 z vsemi nadaljnjimi spremembami ). 
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Podlage za pripravo predloga kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let so: 

- razvojne usmeritve organa in njegov delovni program za obdobje dveh let, 

- načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, 

- predvidene spremembe obsega javnih nalog, 

- dejanska delovna zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti. 

 

Predmet kadrovskega načrta so zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna občine za namen 
delovanja Občinske uprave Občine Apače. 

V predlogu kadrovskega načrta so upoštevana: izhodišča, usmeritve in okviri proračunske 
porabe, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije za pripravo poračuna ter dosedanja 
kadrovska struktura in število zaposlenih v občinski upravi občine po kadrovskem načrtu. 

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je navedeno število zaposlenih na dan 31. 
december preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz 
kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji 
dve proračunski leti. 

 

V Občinski upravi občine ima sklenjeno delovno razmerje skupaj 9 javnih uslužbencev: 

- za nedoločen čas s polnim delovnim časom 8 uslužbencev, in sicer: 

a) uradniška delovna mesta= 4  ( Višji svetovalec / VII. St. izob. – 4 višji svetovalci); 

b) strokovno tehnično delovno mesto= 4 ( Strok. sodel. sprej. Pis. /VI. St. izob., - 1; Poslovni 
sekr. /VII. St.izob.- 1; Komun.delavec/II. St. izob.-1 in Delovodja/V. st. izobr.-1) .  

-delovno mesto direktorja občinske uprave Občine Apače je sistemizirano delovno mesto 
za določen čas s polnim delovnim časom( šteje kot 1 uradniško delovno mesto). 

 

 2  PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA   

2.1 Načrtovanje zaposlovanja  

Občinska uprava v letu 2014.  

Tabela 1: Pregled zaposlenih v občinski upravi Občine za leti 2014 

javni uslužbenci 
Sistemizacij

a 2o14 

2014 

(1) 
Nedoločen 

čas 

(2) 
Določen 

čas 

1. Skupaj uslužbenci 9 8 1 

2. Pripravniki 0 0 0 

 
 

V primeru, da bo Vlada oziroma zakonodaja oziroma varčevalni ukrepi na ravni lokalne 
skupnosti velevala zmanjšanje obsega mase plač, bo Občina Apače primorana po črki 
zakona ugotavljati ter izvajati v skladu z zakonom določene ukrepe. 
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Trenutno zagovarjamo obstoječo kadrovsko zasedbo s sledečo utemeljitvijo:  
 
Občina Apače nima ne svojega komunalnega podjetja- za obdelovanje javnih površin, nima ne 
zavoda za turizem in nima ne razvojne agencije, kar se večinoma žal pozabi. Ostale občine jih 
imajo. Nihče izmed navedenih institucij zagotovo zastonj ne opravlja svojih storitev. Veliko del 
z navedenih področij tako opravimo sami, v občinski upravi. Vizija naše občinske uprave je 
profesionalna, strokovna, moderna, urejena, odprta in občanom prijazna občinska uprava. 
Prijazno občino moramo vsi skupaj doseči s čim bolj učinkovito izrabo kadrovskih, finančnih in 
materialnih virov ter znanja. Občinska uprava deluje po načelih zakonitosti, pravne varnosti, 
strokovnosti, da bo odprta in usmerjena k občanom. Naš cilj je torej doseči zadovoljstvo tako 
občanov kot javnih uslužbencev. Z vso odprtostjo sprejemajo predloge, izboljšave.  
Prikazujemo  grob opis del, storitev, ki jih opravljamo, saj verjamemo, da jih večina ne pozna v 
takem obsegu. Iz tega razloga menimo, da je težko soditi tako o kvaliteti, kot o kvantiteti 
našega dela. Tako ekipa občinske uprave sama: 
• pripravlja vsa gradiva za seje občinskega sveta, vseh odborov, vključno s kopiranjem in 
dostavo slednjega, po sejah direktor OU pripravi in uredi vse zapisnike; 
• soustvarja spletno stran, pripravlja vso gradivo za uradne objave, sama pripravlja in 
tiska Informatorje, ki skorajda tedensko izidejo v vsa gospodinjstva- s tem so naši občani 
tekoče obveščeni o vseh dogodkih, dnevno posredujemo več informacij javnega značaja, 
izdajamo tako potrdila ter podatke iz uradnih evidenc.  
• organizira popolnoma sama vse dogodke, vse prireditve, katere organizator smo, 
sprejeme župana- od programa, do izvedbe slednjega (za pripravo programa tako ne najema 
dragih organizacij); in sicer direktor OU skupaj z zato določeno ekipo; 
• razpolaga in upravlja z občinskim premoženjem; pripravlja vrsto donatorskih pogodb, v 
skladu s proračunsko postavko; 
• nudi vso pomoč delovanjem vaških odborov; 
• potrjuje vse račune, posledično pripravlja odredbe, ki se nanašajo izvrševanje 
proračuna, za vsak račun je potrebno pripraviti tudi naročilnico ali pa pogodbo;  
• za delovanje SPVCP pripravlja vso strokovno gradivo, vključno s kopiranjem in 
posledično pripravlja vse zapise sej, nabavlja preventivni material, organizira dogodke;  
• organizira delo javnim delavcem, ki skrbijo za urejenost in vzdrževanje okolice. Zavod 
za zaposlovanje namreč  omogoča dolgotrajno brezposelnim in nekaterim drugim posebnim 
ciljnim skupinam brezposelnih vključitev v programe javnih del. Gre za spodbujanje -naših 
občanov -vključevanja v delovno okolje, pridobivanja novih znanj in izkušenj ter širjenja 
socialne mreže. Javni delavci so po posebnih pogodbah zaposleni za določen čas in z velikim 
veseljem pripomorejo k boljšemu izgledu našega kraja; 
• obvešča javnost o ponudbi prodaje kmetijskih zemljišč, pripravlja razpise na področju 
kmetijskih društev, sodeluje pri pripravi projektov ureditve vaškega jedra Apače, sodeluje pri 
pripravi aktivnosti pogozdovanja v občini; -skrbi za nemoteno sofinanciranje zavetišč, 
trajnostno upravljanje z divjadjo, sodelovali smo pri pripravi Strategije za koncipiranje 
trajnostnega razvoja, izdajamo potrdila o prejemu sredstev iz občinskega proračuna;  
• na področju vzdrževanja javnih površin, zimske službe, letnega vzdrževanja občinskih 
cest ter vzdrževanja gozdnih cest pripravlja vso dokumentacijo, vključujoč postopke Javnega 
naročanja, vštevši pogodbe, poročila ter redne kontrole na terenu; nabavlja prometno 
signalizacijo, na področju električne energije- na v skorajda že v vseh vaseh izgrajene javne 
razsvetljave, pa vodi evidence porabe le te; 
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• na področju razvoje malega gospodarstva- pripravlja razpise, občina preko 
Informatorja ter ažurno preko spletne strani obvešča svoje gospodarstvenike o pomembnih 
razpisih in vsakomur, ki je to želel, smo prijazno nudili pomoč v zvezi z informiranjem;  
• skrbi za promocijo občine, društev, domačih ponudnikov, pripravljamo vse razpise na 
področju programov turističnih društev; intenzivno smo sodelovali tako na terenu kot s 
svojimi idejami pri Idejni zasnovi za Konjišče- Glamping turizem, skrbimo za vzdrževanje »Oče 
panonskih hrastov«; 
• izdajamo dovoljenja za podaljševanje obratovalnega časa, dovoljenja za čezmerno 
obremenjevanje hrupa z zvočnimi napravami, soglasja za izvedbo javnih prireditev; izdajamo 
tudi dovoljenja za uporabo javne površine, za uporabo občinskih simbolov; 
• opravljamo vsa potrebna opravila na področju odpadkov, izvajamo potrebna dela za 
pripravo projektne dokumentacije na področju kanalizacije, vodimo vse postopke za 
sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav;  
• pripravljamo potrebno dokumentacijo na področju oskrbe z vodo- od sodelovanja pri 
projektih, kakor priprava vseh aktov za izvedbe investicij, odločb o komunalnih prispevkih, 
pogodb, priprava oziroma zapis posledično vseh položnic za komunalni prispevek , dnevno 
izdamo več potrdil o namenski rabi, predkupni pravici, soglasij ( tako za uporabo cest, v zvezi z 
izdanimi gradbenimi dovoljenji ….); 
• skrbimo skupaj z upravljalcem za občinska stanovanja, vršimo sestanke ter oglede, 
pripravljamo najemne pogodbe, pripravljamo vse pogodbe, ki nastanejo v občinski upravi – 
teh je več, sami pripravljamo dokumentacijo za vknjižbe v zemljiško knjigo, preko spletne 
strani nudimo možnosti nakupa zemljišč v naši občini v planirani novi soseski in temu 
primerno o tem informiramo potencialne kupce, občinska uprava pripravlja podatke za izdajo 
NUSZ, posledično vodi tudi evidence premoženja občine; izdajamo soglasja k predvidenemu 
izrednemu prevozu po javnih cestah, soglasja za priključitev na javni vodovod; 
• skrbimo za zadeve, potrebne za delovanje programov v kulturi, pripravljamo razpise za 
kulturna društva, veteranska, športna in upokojenska društva , kot tudi posebnih skupin in  na 
področju sociale in nudimo vse potrebne informacije ter strokovne nasvete  v zvezi s 
slednjimi. Občina vodi evidence in tako daje društvom, kakor posameznikom na razpolago 
prostore Starega gasilskega doma. Društvom upokojencev so na voljo Medgeneracijski 
prostori v novem Kulturnem domu, uporabnikom pa nudimo računalniško sobo s 5 
računalniki, , uspešno zapolnjevali smo z več dogodki Dom pri mlinu v Segovcih;  
• sodelovala je obnovi Podružnične OŠ Stogovci; pripravlja vse postopke javnega 
naročanja na področju šolskih prevozov, vodimo zelo povezano aktivnosti sodelovanje z OŠ in 
vrtcem Apače,  
• pripravila pravilnik in posledično po prejemu vlog izdaja odločbe tako o dodelitvi 
denarne pomoči šolajočim, kakor staršem ob rojstvu otrok; izvedla aktivnosti na področju 
Pomoči družini na domu; izvaja subvencioniranje najemnin, izdaja  odločbe enkratnih 
denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti, za obeležitve obletnic občanov pripravlja 
bone; 
• skrbi- vzdržuje in ureja pokopališče, pripravlja pogodbe o najemu grobov ( preko 500 
pogodb)  ter tiska položnice za plačilo le te; 
• plakatira sama na kar 21 odjemnih mest po celi občini Apače, velja pa pripomniti, da 
opravimo tudi vsa volilna opravila; 
 
• sodeluje pri postopkih ureditve meja;  
• pripravlja občinski razvojni program za daljše obdobje; 
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• poroča višjim organov; 
• uspešno sodeluje z drugimi pri skupni realizaciji projektov (Futur, Murska kolesarska 
pot,…); 
• sama pripravlja promocijski material za promocijo občine Apače (predstavitvena 
brošura Občine Apače, domačih ponudnikov, turističnih destinacij,…); 
• sprejema več kot 20 strank dnevno, ki jim z veseljem nudi pomoč pri izpolnitvah vlog in 
odgovarja na njihova vprašanja; evidentira vso vhodno pošto, tudi elektronsko, ureja zadeve 
in dnevno sprejme več kot 20 telefonskih klicev; 
• ureja arhiv po določbah, ki jih narekuje zakon;  
• sama v zadnjem obdobju fotografira prireditve in dogodke v občini Apače, obvešča 
novinarje in piše članke za časopise…..itd.  
 
Občinska uprava tako skupaj z javnimi delavci ( ki so zaposleni preko posebnih pogodb za 
določen čas) , skrbi za urejeno okolico,  vzdržuje pokopališče (opravlja vsa hišniška opravila, 
skrbi za čistočo KD), sama pripravlja dogodke Občine Apače, ki se odvijajo v naši občini in sama 
pripravlja dokumentacije za javne razpise, javna naročila, vse pogodbe,  položnice, nudi servis 
občanom brez omejitev uradnih ur, pomoč pri dajanju informacij iz drugih področij, sprejem 
vlog, tako pisnih kot ustnih na zapisnik (obrazce ažurno pripravljamo in jih najdete na spletni 
strani občine……). Občinska uprava aktivno sodeluje pri vseh investicijah občine.  Glavni izziv 
naše občinske uprave je usmeriti se na uporabnika (razumevanje potreb občanov, dvig 
kakovosti storitev, učinkovit stik z občani), stroškovno učinkovito delovanje (poenostavitev 
procesov, uvedba dobrih praks) ter učinkovito delovanje organizacije. Zahteve in potrebe 
občanov so naše vodilo k oblikovanju ustreznega modela upravljanja.  

 

Predlog 2018/2019 

javni uslužbenci 
Sistemizacij

a 
2o18/2019 

2018/2019* 

(1) 
Nedoločen 

čas 

(2) 
Določen 

čas 

1. Skupaj uslužbenci 9 8 1 

2. Pripravniki 0 0 0 

 
*V 2018/2019 nikakor ne predvidevamo nobene dodatne zaposlitve, prav nasprotno: v letu 
2018 bomo pristopili k temeljitemu pregledu poslovanja ( na podlagi analize stanja 
poslovanja v zadnjem polletju leta 2017), temu podrejeno morebitni reorganizaciji in 
posledično v slednji ugotovljeni analizi, upoštevajo načelo ekonomičnosti (za tak pristop 
podani tudi predlogi političnih strank pri pripravi proračunov že v prejšnjih letih tega 
mandata) in racionalizacije dela, torej vsledi ugotovljenih dejanskih potreb in stanja 
zaposlitve morebiti zmanjšali ( od 9 -1 ) število zaposlenih za enega.   

 

2.2 Organiziranje skupne občinske uprave 

100. čl. Zakona o javnih financah nalaga vsem neposrednim in posrednim proračunskim 
uporabnikom, da vzpostavijo ustrezen sistem notranjega nadzora javnih financ in 
zagotovijo njegovo delovanje. Notranje revidiranje se lahko zagotavlja z organiziranjem 
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notranje revizijske službe (lastne ali skupne), zato se je v letu 2009 organizirala skupna 
notranja revizijska služba določenih občin.  Prav tako smo organizirali skupno- medobčinsko  
inšpekcijo, kjer so zaposleni: 

-medobčinski inšpektor in  

-občinska redarja. 

Prednost organiziranja služb v skupnih upravah je tudi ta, da jih država spodbuja predvsem 
finančno, saj so v primeru skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave občine 
ustanoviteljice na podlagi 26. čl. Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 32/2006) 
upravičene tudi do sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50 odstotkov v 
preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupne službe. 49. 
a člen ZLS določa, da občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu ali 
drugem predpisu naloge občinske uprave, razen strokovnih in tehničnih nalog. 49. b člen 
ZLS določa, da se za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov. 
Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, 
v kateri ima sedež. Občina ne načrtuje ustanovitve organa s sedežem v Apačah, ampak je  
pristopila le kot občina soustanoviteljica. Medsebojne pravice in obveznosti, so občine 
soustanoviteljice določile s posebnim dogovorom ter sprejele odlok, s katerim se skupna 
občinska uprava tudi organizira. Občina Apače skupaj z ostalimi občinami UE Gornja 
Radgona analizira in preučuje še morebitna dodatna združevanja skupnih služb. Po obdelavi 
podatkov in po pripravljenem predlogu in gradivu bo o zadevah odločal Občinski svet, tako 
Občine Apače kot vse ostale.  
 

3  TEORETIČNO USPOSABLJANJE VAJENCEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV 
 

Skladno z določili 42. člena ZJU je potrebno v kadrovskem načrtu določiti tudi najvišje 
možno število vajencev, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem 
teoretičnem usposabljanju. Predlagamo, da se to število ne omeji v absolutnem smislu, saj 
dijaki in študentje zelo težko dobijo delodajalca, ki bi jih bil pripravljen sprejeti v okviru 
obveznega praktičnega usposabljanja. Tudi številne izobraževalne ustanove na župana in 
občinsko upravo naslavljajo prošnje za sprejem njihovih dijakov in študentov, zato 
predlagamo, da imajo pri tem delu izobraževalnega programa prednost dijaki in študenti s 
stalnim bivališčem na območju občine in, da v občinski upravi istočasno nista na praktičnem 
usposabljanju več kot dva dijaka oziroma študenta.  

Sredstva za plačilo obvezne prakse dijakov in študentov se zagotovijo iz proračunske 
postavke »Materialni stroški občinske uprave«. 

 

Pripravila: mag. Severin SOBOČAN 

Direktorica občinske uprave                                                               ŽUPAN OBČINE APAČE 

Franc PIŽMOHT 
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K a d r o v s k i  n a č r t  

S k u p n e  o b č i n s k e  u p r a v e  
m e d o b č i n s k e g a  i n š p e k t o r a t a  i n  

r e d a r s t v a  

o b č i n  G o r n j a  R a d g o n a ,  A p a č e  i n  S v e t i  
J u r i j  o b  Š č a v n i c i  

z a  l e t i  2 0 1 8  i n  2 0 1 9  
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MEDOBČINSKI  INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
občin 

Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici 
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona 

Tel: 02/564 38 37; Fax:02/564 38 14 ; E-mail: medobcinski.inspektorat@gor-radgona.si 

 

Številka: 410-1/2017 

Datum: 27. 9. 2017 

 

 

 

Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3 in 

65/08) in drugega odstavka 9. člena Sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih, 

odgovornostih in drugih razmerjih je pripravljen  

 

 

 

KADROVSKI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKEGA 

INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN GORNJA RADGONA, APAČE IN SVETI 

JURIJ OB ŠČAVNICI  ZA LETO 2018 in 2019 

 

 

Z.Š. DELOVNO MESTO Tarifni 

razred 

Število 

zaposlenih 

konec leta 

2017 

Predvideno 

št. 

zaposlenih v 

letu 2018 

Predvideno 

št. 

zaposlenih v 

letu 2019 

1. INŠPEKTOR VII 1 1 1 

2. OBČINSKI REDAR V 2 2 2 

 SKUPAJ  3 3 3 

 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 

Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) mora predstojnik ob pripravi 

proračuna podati predlog kadrovskega načrta, v katerem se prikaže dejansko in predvideno število 

zaposlenih po delovnih mestih za obdobje dveh let. V skladu s sporazumom o medsebojnih pravicah, 

obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih pa je v drugem odstavku 9. člena določeno, da 

kadrovski načrt pripravi inšpektor in ga skupaj s finančnim načrtom predloži v odobritev županom 

občin ustanoviteljic. 

 

V kadrovskem načrtu se opredeli število zaposlenih glede na tarifni razred.  

 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 

REDARSTVO« so v skupni upravi trenutno zaposleni 3 javni uslužbenci in sicer 1 občinski inšpektor 

s VIII. stopnjo izobrazbe, 1 občinski redar s VII. stopnjo izobrazbe ter 1 občinski redar v VI. stopnjo 

izobrazbe. 

 

Pripravil: 

mag. Aleš Potočnik, inšpektor 

 

 

 

V Apačah,      ŽUPAN 

OBČINE APAČE 

 Franc PIŽMOHT 
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Letni načrt pridobivanja in razpolaganja 

z nepremičnim premoženjem 

občine za leto 2018 
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LETNI  NAČRT   
RAZPOLAGANJA  

Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  
 ZA LETO 2018 

 

 

 

 

Pravne  podlage: 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 

list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 
76/15) 

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) 

 

 

 

Predlog Občinskemu svetu Občine Apače: 

1.Občinski svet Občine Apače sprejme: 

- Letni načrt  razpolaganja z nepremičnim  premoženjem Občine Apače za leto 

2018. 
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 LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE APAČE 
V LETU 2018 

- PRODAJA/MENJAVA  NEPREMIČNIN (vse ležeče na območju  Občine Apače) 

Zap. 
Št. 

Kat. občina Parc.št V IZMERI Orientacijska 
vrednost*  
(zneski so brez 
DDV oz. davka 
na promet 
nepremičnin) 

Opomba:  

1. 

STAVBNO 
ZEMLJIŠČE 

181-Apače 

 

 

469/80 

469/81 

469/82 

469/83 

469/84 

 

 

469/89 

 

469/90 

469/91 

469/92 

 

469/95 

 

469/96 

469/98 

469/100 

469/101 

1930 m2 

670 m2 

816 m2 

609 m2 

622 m2 

7 m2 

294 m2 

515 m2 

471 m2 

48 m2 

221 m2 

57 m2 

231 m2 

513 m2 

551 m2 

2363 m2 

1815 m2 

Skupaj: 
11.733,00 

m2 

140.796,00 

(preračunano 
po ceni iz 

cenitvenega 
poročila 12,00 

EUR/ m2) 

 

 

Na voljo je več stavbnih zemljišč za 
individualno stanovanjsko gradnjo 

ali večjega poslovno 
stanovanjskega kompleksa. 

Zemljišča se nahajajo v neposredni 
bližini novega vrtca. 

Prodaja pomeni ne pomeni samo 
čisti prihodek v občinski proračun 
temveč navezavo na  nadaljnjem 

razvojnem področju občine. 

 

2. 

STAVBNO   
ZEMLJIŠČE- 

191- Plitvica 

86/1 1709 m2 

10.200,00 

Vrednost 
podana na 

osnovi 
cenitvenega 

poročila. 

 

Trenutno nimamo interesenta za 
nakup. Zemljišče pa je primerno 

za individualno stanovanjsko 
gradnjo. Ponudili ga bomo 

morebitnim kupcem za odkup na 
podlagi povabila k nakupu 

zemljišča. Pričakovan prihodek v 
primeru prodaje. 

 

3. 

STAVBNO 

ZEMLJIŠČE 

182- Segovci 

584/4 2227 m2 19.290,00 

Vrednost 
podana na 

osnovi 
cenitvenega 

poročila. 

 

Trenutno nimamo interesenta za 
nakup. Zemljišče pa je primerno 

za individualno stanovanjsko 
gradnjo. Ponudili ga bomo 

morebitnim kupcem za odkup na 
podlagi povabila k nakupu 

zemljišča. Pričakovan prihodek v 
primeru prodaje. 

4. 

STAVBNO 
ZEMLJIŠČE 

182- Segovci 

532/4 

532/5 

180m2 

134m2 

1.884,00 

Vrednost 
podana na 

osnovi 
cenitvenega 

poročila- 
6eur/m2 

primerjalno kot 

Izvedena je bila geodetska 
odmera. Na podlagi vloge se 

izvede prodaja. 
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je občina do 
sedaj 

odprodajala 
funkcionalna 

zemljišča. 

 

5. 

STAVBNO 
ZEMLJIŠČE- 

178-Žiberci 

579/4 62 m2 

372,00 

Vrednost 
podana na 

osnovi 
cenitvenega 

poročila- 
6eur/m2 

primerjalno kot 
je občina do 

sedaj 
odprodajala 
funkcionalna 

zemljišča. 

 

Izvedli smo geodetsko odmero. S 
tem smo dobili samostojno par. št., 
ki bo predmet prodaje na podlagi 

vloge kupcu. Kupcu prodaja 
predstavlja zaokrožitev z njegovim 
funkcionalnim zemljiščem k objektu 

Žiberci 26a. 

6. 

 

 

 

 

 

STAVBNO 

ZEMLJIŠČE- 

181-Apače 

 

 

Parc. št. 

469/78 

Parc. št. 

469/76 

Parc. št. 

469/66 

Parc. št. 

469/79 

4.148 m2 

173 m2 

733 m2 

105 m2 

 

 

142.304,14 EUR 

 

 

 

 

Objekt stari vrtec Apače. 
Trenutno smo še vedno v fazi 

dogovora s Socialno varstvenim 
zavodom Hrastovec in 

preverjanju ustrezne prilagoditve 
obstoječega objekta njihovim 

potrebam. 

 

 

 

 

 

7. 

STAVBNO 

ZEMLJIŠČE 

180-ČRNCI 

Del parc. št. 

932/21 

cca. 200 m2 1.200,00 EUR Na podlagi vloge vključeno v 
letni načrt. Vlagatelju pridobitev 
zemljišča pomeni zaokrožitev z 
njegovim lastnim zemljiščem. 

9. 

STAVBNO 
ZEMLJIŠČE- 
181-APAČE 

Del 
parc.št. 

21/3 

183 m2 1.098,00 eur Na podlagi vloge vključeno v 
letni načrt. Vlagatelju pridobitev 
zemljišča pomeni zaokrožitev z 
njegovim lastnim zemljiščem. 

10. 

STAVBNO 
ZEMLJIŠČE- 
177-NASOVA 

( lastniški 
delež 

487/973) 
parc.št. 
412/3 in 
412/2 

973 m2 

1.110m2 

3.459,55 eur Na podlagi vloge vključeno v 
letni načrt. Vlagatelju pridobitev 
zemljišča pomeni zaokrožitev z 
njegovim lastnim zemljiščem. 

11. 

 

STANOVANJSKA 
HIŠA-Podgorje 25 

K.O. 173-Podgorje 

Leto gradnje 1972 

 

 

 

201/2 

 

 

 

 

 

420 m2 
zemljišča; 

Uporabne 
površine 
67,8 m2 

 

 

71.460,31 EUR 

Cenitev. 

 

 

 

 

Občina je pridobila premoženje 
na podlagi zahtevka za vračilo 

premoženja zaradi plačila 
institucionalnega varstva. Nato  
pristopi k prodaji pridobljenega 
premoženja, da se tako vsaj 
delno, če ne v celoti poplača. 
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12. 

 

STAVBNO 
ZEMLJŠČE 

K.O. 173-
PODGORJE 

 

 

 

 

201/3 

 

 

2580m2 

 

 

 

 

10.359,69 EUR 

Cenitev. 

 

Občina je pridobila premoženje 
na podlagi zahtevka za vračilo 

premoženja zaradi plačila 
institucionalnega varstva. Nato  
pristopi k prodaji pridobljenega 
premoženja, da se tako vsaj 
delno, če ne v celoti poplača. 

13. 

STAVBNO 
ZEMLJIŠČE 

K.O. 171-VRATJI 
VRH 

47 

Del 48/1 

Del 41/2 

Del 42 

180 m2 

cca. 600 m2 

104 m2 

cca. 300 m2 

 

1.801,00 eur (po 
GURS) 

3.295,30 EUR  
(po GURS) 

1.030,00 EUR 
(po GURS) 

3.303,78 EUR 
(po GURS) 

Pred prodajo bo potrebno 
opraviti geodetsko odmero, 
prenose lastništva s Sklada 

kmetijskih zemljišč ter naročiti 
cenitveno poročilo. 

 

 

14. 

DELNO STAVBNO 

DELNO 

KMETIJSKO 

ZEMLJIŠČE 

77/4 1176 m2 0,00 Menjalna pogodba. Pridobitev 
zemljišč s par. št. 71/9, 71/7, 
74/15, 74/18 k.o. Vratja vas. 

Postopek v teku. 

 

Skupna vrednost načrta je 414.205,77 EUR. 

Od tega zneska se pričakuje realizacija  v letu 2018 znesek v višini okvirno 85.739,51 EUR (od tega 
15.000,00 eur od prodaje stavbnih zemljišč) 

 

OPOMBE:* Na podlagi 3. odst. 19. člena Uredbe (zneski so brez DDV) Orientacijska vrednost stvarnega premoženja 

je vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega premoženja na podlagi cenitve premoženja, na podlagi vrednosti 
nepremičnin, ki jo določa geodetska uprava, na podlagi predpisov, ki urejajo množično vrednotenje 
nepremičnin, oziroma izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu oziroma na 
podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka 
dejanski vrednosti na trgu.  

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE V LETU 2018 zajema tudi prenose iz 
letnih programov iz preteklih let  ter nove vloge vlagateljev, ki so na občino Apače prispele v letu 2017. Letni 
načrt se lahko skozi leto tudi dopolnjuje v kolikor je to potrebno. 

 

Pripravila:         Župan Občine Apače 

Melita Vučković                                Franc PIŽMOHT 

 

 

 

 

Priloga: Slike predvidenega razpolaganja 

(Podrobnejše podatke in sliko si lahko pogledate na spletni strani Geodetske uprave Republike 
Slovenije prostor in sicer http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=slđ) 
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Stran 5 od 9 

Pod zaporedno točko 1 iz letnega načrta razpolaganja: 

 

 

Pod zaporedno točko 2 iz letnega načrta razpolaganja 

 

Pod zaporedno točko 3 iz letnega načrta razpolaganja: 

Pod zaporedno točko 4 iz letnega načrta razpolaganja: 
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Pod zaporedno točko 5 iz letnega načrta razpolaganja 

 

 

Pod zaporedno točko 6 iz letnega načrta razpolaganja 

 

 

Pod zaporedno točko 7  iz letnega načrta razpolaganja 
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Pod zaporedno točko 8 iz letnega načrta razpolaganja: 

 

 

Pod zaporedno točko 9 iz letnega načrta razpolaganja: 
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Pod zaporedno točko 10 iz letnega načrta razpolaganja 

 

 

 

 

 

 

Pod zaporedno točko 11  iz letnega načrta razpolaganja 

 

 

Pod zaporedno točko 12 iz letnega načrta razpolaganja 
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Pod zaporedno točko 13 iz letnega načrta razpolaganja: 
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