OBRAZLOŽITEV
SPREMEMB DOPOLNJENEGA
PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2015
UVOD:
Do priprave dopolnjenega predloga proračuna Občina Ljutomer s strani Ministrstva za finance še ni prejela
izračunov primerne porabe občine, pripadajoče dohodnine in finančne izravnave. 16.01. 2015 je Ministrstvo
za finance z dopisom št. 4102-124/2013/5 občine le obvestilo oziroma pojasnilo zneske nakazila dohodnine
iz državnega proračuna. Pojasnjujejo, da so nižji zneski dohodnine posledica drastičnega zmanjšanja obsega
vplačane dohodnine v letu 2013, ki je osnova za izračun. Razliko bodo zato občine dobile iz finančne
izravnave.
Na podlagi navedenega se je pri pripravi dopolnjenega predloga proračuna za leto 2015 dohodnina zmanjšala
za znesek predvidene finančne izravnave za leto 2015.
Ob pripravi gradiva so bili sicer dogovori med Vlado RS in združenji občin zaključeni, ker pa je znižanje
povprečnine pogojeno z znižanji stroškov občin pri zakonsko določenih obveznosti, izračunov s strani
resornega ministrstva pa še ni, je višina primerne porabe občine ostala na enaki višini, kot v predlogu. V
primeru večjih odstopanj oziroma, če se bo pokazala potreba po ponovni uskladitvi prihodkov in odhodkov,
bo občina pristopila k rebalansu proračuna.
1. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Pri pripravi dopolnjenega predloga proračuna Občine Ljutomer za leto 2015 so bili ponovno preverjeni
proračunski prihodki in odhodki za posamezne namene po področjih proračunske porabe. Vse spremembe so
naštete in obrazložene po ekonomski klasifikaciji proračuna.
PRIHODKI
Skupni prihodki proračuna za leto 2015 so se v primerjavi s predlogom povečali za 620.215 EUR in
znašajo 22.406.187 EUR. Spremembe so naslednje:
1. 70 Davčni prihodki so se zmanjšali za 696.348 EUR in znašajo 6.987.356 EUR. Na podlagi zneska
mesečnih nakazil dohodnine v januarju 2015 se je za 738.144 EUR zmanjšala
dohodnina. To razliko občina prejema iz naslova finančne izravnave, zato so se za ta znesek povečali
transferni prihodki. Na podlagi realizacije so se za 41.796 EUR povečali davki na premoženje (nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča za 31.796 in davek na promet nepremičnin za 10.000 EUR).
2. 71 Nedavčni prihodki so se povečali za 49.500 EUR in znašajo 1.384.563 EUR. Za 50.000 EUR se je
povečal komunalni prispevek, za 500 EUR so se zmanjšale globe za prekrške.
2. 74 Transferni prihodki so se povečali skupaj za 1.267.063 EUR in znašajo 11.984.608 EUR.
Spremembe so naslednje:
740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so se povečali za 768.176 EUR:
- za 738.144 EUR se je vključil prihodek iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna,
- za 116.784 EUR ( 112.747 EUR za gradbena dela in 4.037 EUR za investicijski nadzor). so se
povečali planirani prihodki iz državnega proračuna za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja, sistem
C, ki v letu 2013 niso bili realizirani,
- za 46.852 EUR se je zmanjšal planirani prihodek iz naslova najemnin CERO Puconci in
- za 39.900 EUR so se zmanjšali planirani prihodki Zavoda RS za zaposlovanje za javna dela, ki v letu
2015 pokriva 75 % bruto plače in prispevkov ter 100 % strošek malice in prevoza na delo.
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so se povečala za
498.887 EUR :
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za 497.187 EUR (477.331 EUR za gradbena dela in 19.856 EUR za investicijski nadzor) so se
povečala planirana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz
kohezijskega sklada pri projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja, Sistem C,
dodal se je planirani prihodek iz projekta Trajnostna mobilnost v višino 1.700 EUR.

ODHODKI
Skupni odhodki proračuna za leto 2015 so se v primerjavi s predlogom povečali za 918.715 EUR in
znašajo 23.872.327 EUR. Spremembe so naslednje:
1. 40 Tekoči odhodki so višje planirani za 27.707 EUR in znašajo 3.219.031 EUR in sicer:
- 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so se zaradi uskladitve z odobrenimi javnimi deli občine
zmanjšale za 8.647 EUR. V letu 2015 ima občina odobrenih 16 javnih delavcev (6 z drugo, 2 s
tretjo, 3 s četrto, 3 s peto, 1 s šesto in 1 s sedmo stopnjo izobrazbe).
- 401 Posledično temu so se zmanjšali prispevki delodajalcev za socialno varnost za 5.166 EUR.
- 402 Izdatki za blago in storitve so se zmanjšali za 2.950 EUR in znašajo 1.811.373 EUR.
- 409 Rezerve so se zaradi dodatno planiranih sredstev za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj iz
namenskih sredstev proračunskega stanovanjskega sklada povečale za 44.470 EUR.
2. 41 Tekoči transferi so se povečali za 74.047 EUR in znašajo 4.581.543 EUR. Spremembe so naslednje:
- 410 Subvencije javnim podjetjem so se na podlagi uredbe povečale za 63.475 EUR (za 20. 580
EUR na odvajanju odpadnih voda in za 42.895 EUR na čiščenju odpadnih voda).
- 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so se zaradi uskladitve sredstev z
odobrenimi javnimi deli društev zmanjšali za 320 EUR.
- 413 Drugi tekoči domači transferi so se povečali za 10.892 EUR pri javnih zavodih: za LTO
Ljutomer so se zagotovila sredstev za izvedbo prireditve Silvestrovanje na prostem, ki zapade v
plačilo v leto 2015 (6.500 EUR, ) prav tako pa so se pri vseh zavodih uskladila sredstva za javna dela
(4.392).
Tekoči del proračuna (tekoči odhodki in tekoči transferi) znaša skupaj 7.800.574 EUR in predstavlja
32,68 % odhodkov proračuna.
3. 42 Investicijski odhodki so višji za 805.611 EUR in znašajo 15.842.313 EUR. Spremembe so naslednje:
- 4202 Nakup opreme se povečuje za 11.000 EUR zaradi planirane nabave računalnikov za občinske
svetnike.
- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se povečujejo za 740.465 EUR in sicer zaradi
prenosa gradbenih del pri projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja, Sistem C iz leta iz leta 2014 v leto
2015 za 587.199 EUR in prenosa namenskih sredstev pri investiciji izgradnje kanalizacije in izgradnji
vodovoda na Juršovki.
- 4207 Nakup nematerializiranega premoženja se povečuje za nakup licenčne opreme za računalnike
občinskih svetnikov.
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
se povečujejo za 49.146 EUR in sicer za 24.848 EUR pri Sistemu C za investicijski nadzor in projektna
dokumentacija v višini 22.298 EUR pri projektih Rekonstrukcija ceste na Juršovki (13.850 EUR),
izgradnja vodovoda na Juršovki (5.848 EUR) in pri Objektu za izvajanje Ljubiteljske kulture (2.600
EUR).
4. 43 Investicijski transferi se povečujejo za 11.350 EUR in znašajo 229.440 EUR:
- 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki se
povečujejo zaradi prenosa namenskih sredstev iz naslova požarne takse v višini 7.150 EUR za nabavo
opreme gasilskim društvom.
- 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se povečujejo za 4.200 EUR in zanašajo
154.290 EUR. Povečujejo se sredstva za nabavo opreme višini 4.200 EUR za OŠ Ivan Cankar
Ljutomer.
Investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna znašajo skupaj 16.071.753 EUR in predstavljajo
67,32 % odhodkov proračuna.
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Proračun Občine Ljutomer za leto 2014 po A bilanci prihodkov in odhodkov po predlaganem dopolnjenem
planu izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 2.705.440 EUR in se glede na popravljeni plan zmanjšuje
za 8.000 EUR.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB se ne spreminja.
C. RAČUN FINANCIRANJA se po dopolnjenem predlogu ne spreminja.
Stanje sredstev na računih iz preteklih let je planirano na višino 629.000 EUR in je za 298.500 EUR večje
kot po predlogu.
S predvidenim dolgoročnim zadolževanjem v višini 1.000.000 EUR in presežkom sredstev na računih v
višini 629.000 EUR je dopolnjeni predlog proračuna Občine Ljutomer za leto 2015 uravnotežen.
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II. POSEBNI DEL
1000 OBČINSKI SVET
010104 – Stroški sej občinskega sveta
Vrednost: 6.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za nabavo in plačilo pisarniškega materiala, stroške oglaševalskih storitev
in stroške objav, izdatke za reprezentanco občinskega sveta in tekoče vzdrževanje druge opreme
(vzdrževanje fotokopirnega stroja).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se planirajo za izvedbo devetih rednih sej, za katere je potrebno pripraviti določeno gradivo, ga
kopirati, vezati in poslati oz. dostaviti vsem, ki so po Statutu in Poslovniku upravičeni do prejema gradiva.
Sredstva oglaševalskih storitev so namenjena za predvajanje sej OS v medijih. Znotraj reprezentance se
planirajo sredstva za malico in napitke med sejami občinskega sveta. V letu 2015 se planira nabava
računalnikov, ki bodo nameščeni v sejni sebi Občine Ljutomer in bodo na razpolago svetnikom za
spremljanje sej. Predvideno je, da se gradivo več ne bo tiskalo in pošiljalo v fizični obliki, zato se določeni
stroški na tej postavki znižujejo. Upoštevaje dejstvo, da so v decembru 2014 in v začetku leta 2015 že nastali
določeni stroški, se postavka znižuje z ozirom na že realizirane stroške.
010107 – Nabava opreme – občinski svet
Vrednost: 16.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za nakup strojne računalniške opreme in nakup licenčne programske opreme za
potrebe delovanja občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-15-0007 – Nabava opreme – občinski svet
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se planirajo za nakup 21 – ih računalnikov in pripadajoče licenčne programske opreme za potrebe
delovanja občinskega sveta. Z navedenim projektom se bodo dolgoročno zmanjšali materialni stroški za
delovanje občinskega sveta, saj se gradivo za seje praviloma več ne bo pripravljalo v fizični obliki.

4001 ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 85.190 €

Proračunske postavke od 180309 do 200424 – Javna dela
V skladu z javnim razpisom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za javna dela v letu 2015 so bila
odobrena prijavljena javna dela izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, v katera bo v letu 2015
vključenih 30 udeležencev (v letu 2014 34 udeležencev).
Občina Ljutomer v letu 2015 sofinancira 25 % plače udeležencev (v letu 2014 je znašalo sofinanciranje 15
%) in 5 % plače invalidom. Občina zagotavlja tudi sredstva za regres udeležencev, sredstva za prispevke do
minimalne plače za udeležence z vključno V. stopnjo izobrazbe in materialne stroške za izvedbo javnih del
CSD Ljutomer.
V letu 2015 bodo izvajalci javnih del Splošna knjižnica Ljutomer (1), OŠ Ivana Cankarja Ljutomer (6), OŠ
Mala Nedelja (2), OŠ Janka Ribiča Cezanjevci (2), OŠ Stročja vas (2), Vrtec Ljutomer (2), ŠIM Ljutomer
(4), ŠZ Ljutomer (1), Mladinski center Prlekije (3), Mladinski svet Ljutomer (1), CSD Ljutomer (3), OZ RK
Ljutomer (1), VDC Murska Sobota (1), Slovenska filantropija (1).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev izhaja iz odobrenih programov javnih del v skladu z javnim razpisom Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje za javna dela v letu 2015.
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180562 – Sofinanciranje programov športnih društev
Vrednost: 98.430 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker iz Uradnih objav Olimpijskega komiteja Slovenije izhaja, da imajo izvajalci letnega programa športa v
občini Ljutomer 16 kategoriziranih športnikov (v letu 2014 jih je bilo 12), se je postavka povečala za 1.500
€, da se zaradi uspešnosti posameznih športnikov, kar je povezano tudi z dodatnimi stroški za društvo, ne bi
zmanjševala sredstva za izvedbo ostalih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predlog sredstev temelji na ohranitvi nivoja iz leta 2013 povečanega za vrednotenje programa
kategoriziranih športnikov.
180568 – ŠIM Ljutomer – izdatki za blago in storitve
Vrednost: 107.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavodu ŠIM Ljutomer se zagotavljajo sredstva za pokritje materialnih stroškov za izvajanje vseh dejavnosti
in za upravljanje z naslednjimi s športnimi objekti v lasti Občine Ljutomer: športno dvorano ŠIC Ljutomer,
Letnim kopališčem Ljutomer, športnim stadionom, košarkarskih in skate parkom, teniškimi igrišči ter
soupravljanje Športne dvorane pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer.
Sredstva bi ob racionalnem gospodarjenju, povprečnih stroških obratovanja in ugodnem tržnem deležu
morala zadostovati za pokritje stroškov obratovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva se zmanjšujejo za 1,4 % primerjalno z letom 2014.
190346 – Nakup opreme
Vrednost: 5.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za OŠ Ivana Cankarja Ljutomer so planirana sredstva za nakup Cadisovega programa V3 in del sredstev v
višini 2.000 EUR za nakup službenega avtomobila. Za OŠ Stročja vas je planiranih del sredstev za Cadisov
program V3 ter za nabavo 5 stolov in mize.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0081 Nabava opreme v osnovnih šolah
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva so primerjalno z letom 2014 zmanjšana za 77 %.
220110 – Stroški finančnih razmerij (obdelava, zavarovanje, nadomestilo za vodenje kredita)
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški, ki nastajajo pri postopkih najemanja, zavarovanja ter vodenja kreditov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na oceni realizacije 2014 ob upoštevanju predlaganega dolgoročnega zadolževanja za investicijo izgradnje
vrtca v Cezanjevcih, pri katerem mora občina po zakonu najeti zunanjega svetovalca, ki izdela pravno in
finančno mnenje k zbranim ponudbam kreditodajalcev, se sredstva po dopolnjenem predlogu znižujejo za
2.000 EUR.
230201 – Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč
Vrednost: 100.000 €

Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki deluje kot
proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah, ki bi jih
povzročile naravne sile ali ekološke nesreče. V odloku o proračunu je določena zgornja meja sredstev
proračunske rezerve, o uporabi katere odloča županja (6.000 EUR); v drugih primerih o porabi sredstev
proračunske rezerve odloča občinski svet.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V skladu z zakonskimi omejitvami oblikovanja zneska rezerv, ki spodnje meje ne določa, zgornja meja pa je
določena kot 1,5 % prejemkov proračuna. Pri oblikovanju zneska rezerv za leto 2015 je bila upoštevana
poraba proračunske rezerve v letu 2014.

4002 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
060303 – Materialni stroški – občinska uprava
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za
nemoteno delo občinske uprave od pisarniškega materiala, računalniških storitev, drobnega inventarja,
telefonskih stroškov, poštnih storitev, ogrevanja, odvoz smeti, voda, plačilo elektrike, čiščenja s čistilnim
materialom, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil,
zavarovanja vozil, vzdrževanje računalniške in programske opreme, izobraževanje zaposlenih, pogodbeno
delo, stroškov praktikantov in drugih operativnih odhodkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideno je zmanjšanje stroškov poštnine zaradi uvedbe elektronskega sistema priprave in pošiljanja
gradiva za seje OS.

4003 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE
PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

SLUŽBE,

PROSTORSKO

070305 – Vzdrževanje objektov in naprav CZ
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje objektov in naprav Civilne zaščite, služb zaščite in reševanja ter stroški postavitve šotora v
letu 2015 ter sofinanciranje sanacije strehe objekta skladišča CZ na Babinski cesti. Sredstva so namenjena za
vzdrževanje zaklonišča, skladišča CZ in objektov za začasno nastanitev v Bodislavcih. Sredstva so
namenjena tudi za stroške izvajanja postavitev šotora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi realizacije iz prejšnjih let in pogodbe z izvajalcem del.
070318 - Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa)
Vrednost: 45.650 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije v osebno zaščitno opremo, motorne brizgalne, dihalne aparate, osebno
zaščitno opremo za gasilca (po en komplet na PGD - zaščitna čelada, zaščitne rokavice, zaščitna obleka,
zaščitni pas, zaščitni čevlji, sekirice - skupaj 24 kompletov na leto), gasilske cevi in različno gasilsko opremo
(različni ročniki, spojni elementi, hidrantni nastavki).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015 ter
finančni načrt Gasilske zveze Ljutomer za leto 2015 in ocena obsega nalog in obveznosti v letu 2015.
Sredstva so namenska. Postavka se povečuje zaradi prenosa sredstev iz leta 2014 in večje dotacije za mesec
november in december 2014, ki je bila nakazana v decembru 2014.
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100301 - Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela
Vrednost: 167.444 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače javnih delavcev, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške
prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno
zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za starševsko varstvo.
Program se izvaja na podlagi javnega razpisa. Finančna sredstva so planirana glede na rezultate javnega
razpisa za javna dela. V programu javnih del bo zaposlenih predvideno 17 oseb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi realizacije in veljavne zakonodaje za izvajanje programa javnih del ter odobrenih javnih del za
leto 2015.
103000 – Prispevki do minimalne plače
Vrednost: 3.263 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osebe, katerim prihodki znesek plače ne dosega višine minimalnega dohodka, je potrebno razliko doplačati.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Veljavna zakonodaja. Znesek se uskladi glede odobrena na javna dela v letu 2015.
140318 – Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer – javna dela
Vrednost: 7.350 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanje programa javnih del na področju turizma. V program bosta vključeni dve
brezposelni osebi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Odobrena javna dela in podpisane pogodbe.
130921 – Trajnostna mobilnost – CH4LLENGE
Vrednost: 14.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z odločitvijo vodilnih partnerjev se bo projekt Ch4llenge v letu 2015 nadaljeval samo za vodilna
mesta, kar pomeni, da Občina Ljutomer na tem projektu v več ne bo imela stroškov. Se pa bo Občina
Ljutomer v letu 2015 vključila v projekt Switch, ki je prav tako sofinanciran s strani evropske komisije in
predstavlja izmenjavo izkušenj predvsem pro mehkih ukrepih na področju trajnostne mobilnosti med
evropskimi mesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi prijave na javni razpis in na podlagi ocene v prometni strategiji.
130257 – Izgradnja hodnika za pešce ob R3 713 Sp. Kamenščak
Vrednost: 270.376 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj je skladno z določili pogodbe bilo v letu 2014
zadržano 10 % sredstev brez DDV, ki bodo izvajalcu plačana po primopredaji objekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0031 Izgradnja hodnika za pešce ob R3 713 Sp. Kamenščak
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi površin, ki so bile pridobljene iz projektne dokumentacije in predvidene vrednosti na podlagi
katere se bodo zemljišča odkupila.
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130936 – Urejanje avtobusnih postajališč
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Občine Ljutomer so številna avtobusna postajališča, ki niso ustrezno urejena. Nekatera izmed
njih so nevarna in jih uporabljajo otroci ob prevozu v šolo. V letu 2015 bomo tako uredili avtobusno
postajališče v naselju Šalinci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-15-0003 Urejanje avtobusnih postajališč
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost del.
140317 – Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer – izdatki za blago in storitve
Vrednost: 39.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za kritje materialnih stroškov, potrebnih za delovanje zavoda. Sredstva so namenjena
za organizacijo prireditev občinskega pomena in sicer za martinovanje in silvestrovanje, katera se odvijata v
Ljutomeru.
Javni zavod LTO Prlekija opravlja promocijske aktivnosti v okviru izvrševanja javne službe na področju
turizma.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija iz preteklih let.
150203 – Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru
Vrednost: 53.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče obveznosti po Pogodbi o upravljanju odlagališča komunalnih odpadkov
Ljutomer ter naročilo strokovnih podlog čiščenja izcednih vod iz deponije komunalnih odpadkov Ljutomer,
na podlagi katere bi se pristopilo k sanacije rastlinske čistilne naprave.
Postavka je povišana, zaradi prenosa finančnih obveznosti iz leta 2014 v 2015.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0039 Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi Letnega plana upravljanja odlagališča komunalnih odpadkov Ljutomer, ki ga pripravi izvajalec
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter pridobljene ponudbe za naročilo
strokovnih podlag.
150204 – Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci
Vrednost: 97.818 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče obveznosti izhajajo iz podpisanega Aneksa V, kateri je bil podpisan februarja 2009. Gre za
dokončanje II. faze izgradnje CERO Puconci, ki je v zaključevanju.
Postavka se je znižala, saj do priprave predloga proračuna za leto 2015 s strani občine Puconci nismo prejeli
nobenega pisnega obvestila o višini najemnine za leto 2015, zato se je upoštevala višina najemnine iz leta
2014.
V letu 2015 bo občina prejela samo najemnino iz naslova odlagališča, najemnina iz naslova nepremičnine in
opreme pa se bo zbirala v proračunskem skladu na občini Puconci in se bo namensko uporabljala za
zamenjavo dotrajane opreme in nove investicije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0040 Sofinanciranje CERO Puconci
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podpisa aneks št. 5 k osnovni medobčinski pogodbi iz februarja 2009.
150215 – Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer
Vrednost: 529.339 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za plačilo izdelave projektne dokumentacije na področju odvajanja odpadnih voda
(Babinci), idejne študije malih komunalnih čistilnih naprava ter za dokončno izgradnjo fekalne in meteorne
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kanalizacije v Kidričevem naselju. v Ljutomeru. Prav tako so v tej postavki predvidena sredstva za
rekonstrukcijo kanalizacije na Soboški cesti.
Postavka je povišana, zaradi prenosa finančnih obveznosti iz leta 2014 v 2015.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0045 Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Primerljivi projekti iz preteklih let ter izdelana projektna dokumentacija in projektantski predračun.
150222 – Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda
Vrednost: 120.580 €

Zaradi neustrezne cene javne službe odvajanja odpadnih voda se zagotovi delno subvencioniranje najemnine
za infrastrukturo do višine polne amortizacije, kot to določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Poslovno-finančni načrt JP Prlekija
za leto 2015 z dne november 2014.
Postavka je povišana, saj Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) v 3. členu določa, da je
najemnina za vso javno infrastrukturo obračunana najmanj v višini obračunane amortizacije. Če potrjena
cena ne pokriva celotne najemnine, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine. Do
potrditve nove cene, ki se predvideva v mesecu maju 2015, je potrebno v proračunu zagotavljati sredstva za
subvencijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja in Poslovno-finančni načrt JP Prlekija za leto 2015 z dne november 2014.
150223 – Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda
Vrednost: 42.895 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi neustrezne cene javne službe čiščenja odpadnih voda se zagotovi delno subvencioniranje najemnine
za infrastrukturo do višine polne amortizacije, kot to določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Poslovno-finančni načrt JP Prlekija
za leto 2015 z dne november 2014.
Postavka je dodana na novo, saj Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) v 3. členu določa, da je
najemnina za vso javno infrastrukturo obračunana najmanj v višini obračunane amortizacije. Če potrjena
cena ne pokriva celotne najemnine, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine. Do
potrditve nove cene, ki se predvideva v mesecu maju 2015, je potrebno v proračunu zagotavljati sredstva za
subvencijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja in Poslovno-finančni načrt JP Prlekija za leto 2015 z dne november 2014.
160214 – Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi
Vrednost: 413.037 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenijo za dokončno plačilo rekonstrukcije vodovodnega omrežja v Kidričevem
naselju v Ljutomeru, za rekonstrukcijo omrežja na Soboški cesti v Ljutomeru in v naselju Krištanci ter
izgradnjo vodovodnega omrežja v Globoki. Prav tako so sredstva namenjena za dokončno plačilo projektne
dokumentacije za rekonstrukcijo vodovoda v Precetincih in Radoslavcih.
Postavka je povišana, zaradi prenosa finančnih obveznosti iz leta 2014 v 2015.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0052 Izgradnja sekundarnega vodovoda z zamenjavo azbestnih cevi
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Projektna dokumentacija in projektantski predračun.
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160215 - Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C (Prlekija)
Vrednost: 8.135.828 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko "Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C so zajeta sredstva za pokrivanje osnovne plače in
spremljajoče stroške k plači (regres, prehrana, prevoz, nadurno delo, prispevki za zavarovanje, dnevnice, ...),
za pisarniški in drugi material ter storitve, kurjavo, goriva vodo, registracijo vozila, poštnino.
Povečanje vrednosti projekta glede na predlog proračuna za leto 2015 predstavljajo nerealizirana nakazila in
s tem povezana plačila gradbenih del in investicijskega nadzora v letu 2014.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0051 Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C (Prlekija)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklenjene pogodbe z izbranimi izvajalci del ter storitev.
160542 – Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj
Vrednost: 271.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški vzdrževanja stanovanjskih prostorov zajemajo tekoče vzdrževanje, stroške upravljanja, zavarovanja
in vpisa etažne lastnine. Stroški tekočega vzdrževanja zajemajo predvsem obnove objektov in stanovanj, to
je obnova elektroinštalacij, obnova vodovodnih in kanalizacij vodov, tlakov, podov in obnova oken, vrat ter
dvigal.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni načrt Proračunskega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer za leto 2015 in program vzdrževanja
stanovanj in poslovnih prostorov za leto 2015, ki ga je pripravil upravljalec prostorov - KSP Ljutomer d.o.o..
Pojavile so se večje okvare na ogrevalnih sistemih v zimskih mesecih, tako, da bodo v letu 2015 potrebne
zamenjave toplovodov in sanacija centralnih kurjav za Ormoško 17, Ormoško 19, Ormoško 46 in Razlagovo
ulico 5, kjer je potrebna še obnova strehe. Predvideni stroški za navedena dela znašajo skupno 37.970 EUR.
V letu 2015 je potrebno sofinancirati stroške, ki so povezani s pridobitvijo energetskih izkaznic za občinska
stanovanja v skupni višini 6.500 EUR.
180352- Objekt za izvajanje ljubiteljske kulture
Vrednost: 18.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavk

Montažni objekt bo postavljen v bližini Doma kulture v Ljutomeru. Objekt je velikosti cca 10 x 20 m.
Priključen bo na vodovod, kanalizacijo in elektriko. V objektu se predvideva izvajanje kulturnih dejavnosti,
med drugim bo prostor koristila Godba na pihala Ljutomer.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-15-0002 Objekt za izvajanje ljubiteljske kulture
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ponudba za izdelavo projektne dokumentacij, predračun za pripravo prostora za postavitev objekta, ocenjene
vrednosti podobnih projektov.
230202 – Pomoč pri odpravi posledic nesreč
Vrednost: 26.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju občine Ljutomer se pojavljajo različne naravne in druge nesreče, ki prizadenejo občane in
povzročijo škodo na gospodarskih in bivalnih objekti. Višina sredstev se povečuje tudi zaradi plačila
stroškov priprave dokumentacije v zvezi z najnujnejšo sanacijo plazov, ki neposredno ogrožajo stanovanjske
hiše in stanovalce. Prav tako so sredstva namenjena odpravi posledic požarov predvsem na stanovanjskih
objektih. Občina poskuša poskrbeti za čim hitrejšo vzpostavitev normalnega stanja po nesreči, zato se skupaj
s humanitarnimi organizacijami trudi čim bolje oskrbeti tiste občane, ki jih nesreče prizadenejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izkušnje iz preteklih let.
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
1000 – OBČINSKI SVET
OB063-15-0007 – Nabava opreme – občinski svet
Namen in cilj

Sredstva se planirajo za nakup 21 – ih računalnikov in pripadajoče licenčne programske opreme za potrebe
delovanja občinskega sveta. Z navedenim projektom se bodo dolgoročno zmanjšali materialni stroški za
delovanje občinskega sveta, saj se gradivo za seje praviloma več ne bo pripravljalo v fizični obliki.
Stanje projekta

Nabava računalnikov se predvideva izvesti v letu 2015.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OB063-09-0081 – Nabava opreme v osnovnih šolah
Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena nabavi najbolj potrebne opreme v šolah.
Stanje projekta

V letu 2015 bodo zagotovljena sredstva za dokončno plačilo Cadisovega programa V3 in nabavo 5 stolov ter
mize.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO
PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ
OB063-09-0008 - Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme
Namen in cilj

Opremljanje gasilskih društev z opremo za izvajanje javne gasilske službe. Cilj projekta je zagotoviti
potrebna sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme, ki so načrtovana v skladu z Načrtom
razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev Občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015.
Stanje projekta

Izdelan Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev Občine Ljutomer za obdobje 2011 2015
v skladu s Kategorizacijo gasilskih enot na osnovi Zakona o gasilstvu, Oceno požarne ogroženosti naselij in
Občine Ljutomer ter Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so sestavni del Uredbe o
organiziranju sil za zaščito reševanje in pomoč (Uradni list RS 92/2007). V letu 2015 načrtujemo nakup
opreme oziroma vozil v skladu s sprejetim načrtom razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev
Občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015.

OB063-09-0031 – Izgradnja hodnika za pešce ob R3 713 Sp. Kamenščak
Namen in cilj

Planira se izgradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti R3-713 od Ljutomera do naselja Sp. Kamenščak.
Gre za okrog. 750 m pločnika, širine 1,6 m. Na območju, kjer se predvideva izgradnja pločnika prihaja do
ogrožanja šibkejših udeležencev v prometu, za to je le-tega nujno potrebno zgraditi.
Stanje projekta

Podjetje Atrij d.o.o. je v letu 2009 izdelalo projektno dokumentacijo za izgradnjo hodnika za pešce ob
regionalni cesti R3-713 od Ljutomera do naselja Spodnji Kamenščak. Zaradi potrebe po celovitejši ureditvi
vseh komunalnih vodov se je v letu 2011 naročilo dokumentacijo za javno razsvetljavo, ki jo je smiselno
zgraditi sočasno z izgradnjo pločnika. V letu 2012 se je izvedla geodetska odmer. V letu 2014 so se izvedli
odkupi zemljišč, pričela se je tudi gradnja pločnika. Investicija bo končana predvidoma do konca aprila
2015, izvaja se tudi nadzor nad investicijo.
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OB063-12-0013 – Rek. ceste na Juršovki (obstoječe naselje)
Namen in cilj

Cestna infrastruktura na "Juršovki" v Ljutomeru je v zelo slabem stanju in je nujno potrebna njena
rekonstrukcija. Zraven rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda se na obravnavanem območju predvideva še
rekonstrukcija cestišča na Kidričevi Ulici, Jurčičevi ulici, Ulici 9. maja in Aškerčevi ulici. Z investicijo se
bodo zmanjšali stroški vzdrževanja cestne infrastrukture in povečala varnost v prometu.
Stanje projekta

V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija. Preplastitev ceste bo izvedena v letu 2015. Izvajal se
bo tudi nadzor nad investicijo.

OB063-15-0003 – Urejanje avtobusnih postajališč
Namen in cilj

Na območju Občine Ljutomer so številna neurejena avtobusna postajališča, ki jih med drugim uporabljajo
tudi učenci ob prevozu v šolo. Nekatera izmed teh postajališč so nevarna in zato jih je potrebno ustrezno
urediti. V letu 2015in 2016 se predvideva ureditev avtobusnih postajališč v KS Krištanci-Šalinci-Grlava.
Stanje projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2015 in bo zaključen v letu 2017.

OB063-09-0040 – Sofinanciranje CERO Puconci
Namen in cilj

Občina Ljutomer je v letu 2000 pristopila k izgradnji skupnega odlagališča komunalnih odpadkov v
Pomurju. Po zaprtju deponije v Ljutomeru se od leta 2007 odpadki odlagajo na odlagališču v Puconcih.
Sredstva, ki jih zagotavlja občina so bila namenjena za dokončanje II. faze in sicer za mehansko obdelavo
odpadkov za obdelavo in predelavo mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih bioloških odpadkov,
širitev odlagališča, izgradnjo čistilne naprave za izcedne in tehnološke odpadne vode, ureditev okolja in
druga dela. Občina tako zasleduje cilj regijske deponije komunalnih odpadkov.
Stanje projekta

Finančna sredstva se planirajo na podlagi že podpisanega Aneksa V k osnovni pogodbi, iz katerega izhaja, da
je potrebno zagotoviti sredstva v letu 2015 in jih občina na podlagi prejetih računov nakazuje Občini
Puconci, ki je investitor. Investicija je zaključena, V pridobivanju je okoljevarstveno dovoljenje.

OB063-09-0045 – Izgradnja kanal. na prispevnih območjih ČN Ljutomer
Namen in cilj

Do leta 2017 je potrebno zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda v določenih aglomeracijah na
območju občine, kar izhaja iz državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Vsled
navedenega je potrebno za pridobitev projektne dokumentacije, izgradnjo ter izvedbo nadzora zagotoviti
finančna sredstva v posameznih letih.
Stanje projekta

V preteklih letih je bilo zgrajene kar nekaj kanalizacije na območju občine Ljutomer. V naslednjih letih se
predvideva rekonstrukcija omrežja v mestu Ljutomer ter izgradnja omrežja v aglomeracijah na območju
občine Ljutomer.

OB063-09-0051 - Oskrba s pitno vodo Pomurja, Sistem C (Prlekija)
Namen in cilj

OB063-15-0001 – Obnova Namen oz. predmet investicije je oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C, ki
zajema območje 8. občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob
Ščavnici in Veržej. Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega sistema oskrbe s pitno vodo ter
dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva predmetnih občin z neoporečno pitno vodo, po sodobnih
načelih, v skladu z dognanji sodobne tehnike in stroke, katerega rešitve bodo racionalno sprejemljive in
realno izvedljive. Investicija izpolnjuje naslednje primarne cilje: izboljšanje kvalitete pitne vode, izvedba
novih priključkov, zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov ter zmanjšanje vodnih izgub. Investicija
bo izpolnila tudi naslednje sekundarne cilje: centraliziranje in s tem lažja kontrola vodnih virov in posledično
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učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode, izboljšanje hidravličnih razmer
na obstoječem sistemu, izboljšanje tlačnih pogojev, izboljšanje požarne varnosti ter izvedba projektov,
opredeljenih v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture.
Stanje projekta

Za projekt so izdelani Dokument identifikacije investicijskega projekta /DIIP/, Predinvesticijska zasnova
/PIZ/, Investicijski program /IP/ ter Vloga o dodelitvi sredstev. Na podlagi navedenih izdelanih dokumentov
smo kot nosilna občina v letu 2013 s strani Organa upravljanja prejeli Odločbo o dodelitvi sredstev.
Z izvajalci del so podpisane vse izvajalske pogodbe za gradnjo vodnih virov, transportnih vodovodov z
objekti varovanja vodnih virov (kanalizacijsko omrežje) ter primarnih in sekundarnih vodovodov ter izvedbo
storitev svetovanja in nadzora ter informiranja in obveščanja javnosti.
Za zgoraj navedeno gradnjo ter izvedbo storitev so podpisane z Ministrstvom za okolje in prostor tudi
pogodbe o sofinanciranju.
V letu 2014 je ni bila v celoti dosežena – realizirana predvidena finančna stopnja realizacije projekta, zato se
za nerealizirani del sredstev pri gradnji in investicijskem nadzoru povečujejo sredstva v letu 2015.

Športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer
Namen in cilj

V okviru projekta obnove športne dvorane pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer je predvidena obnova parketa v
dvorani, zarisovanje črt po tleh dvorane, oplesk obstoječe lesene obloge montažnega stropa, sanacija
vodovodnih instalacij v sanitarijih, sanacija poda na hodniku, nabava opreme za sanitarije, nabava in
montaža novih plezalnih lestev.
Stanje projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan novembra 2014. Projekt je Občina Ljutomer
prijavila na javni razpis Fundacije za šport. Izvedba projekta je predvidena v letu 2015.

OB063-15-0002 – Objekt za izvajanje ljubiteljske kulture
Namen in cilj

Gre za postavitev montažnega objekta v velikosti okrog 10 x 20 m. Objekt bo namenjen izvajanju
dejavnosti ljubiteljske kulture, uporabljala ga bo tudi Godba na pihala Ljutomer.
Stanje projekta

Projekt bo izveden v prvi polovici leta 2015. Izdelana bo projektna dokumentacija PGD za pridobitev
gradbenega dovoljenja in urejen prostore za postavitev premičnega objekta.

OB063-15-0004 – Projekt »Bučna dežela«
Namen in cilj

Projekt »bučna dežela« vsebuje tri osnovne dele skozi katere se želi ustvariti učna pot skozi igro (na kateri
se bo osnovala turistična ponudba, promoviral se bo zdrav način življenja), dopolniti je potrebno turistično
ponudbo, da bi se pridobilo čim več gostov, v okviru vzgojno-izobraževalnega programa se bi naučili
temeljev ekološkega kmetijstva. S pomočjo ekološke pridelave in predelave rastlih, kjer bi se osredotočili na
buče, bi vaščanom pomagali, da najdejo poslovne priložnosti, osvojili pa bi tudi pojem samooskrbe z vso
paleto zelenjave.
Stanje projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2016 in bo končan v letu 2018. V letu 2016 bodo izvedene učne delavnice
in idejne študije projekta. Naročena bo tudi projektna dokumentacija. Izvedba projekta (sanacija šole v info
točke, sanacija vaških mlak, priprava učnih kmetij), vključno z nadzorom je predvidena v letu 2017 in 2018.
Prav tako bo izvedeno obveščanje javnosti o projektu.

OB063-15-0005 – Kolesarska steza Ljutomer – Bioterme
Namen in cilj

Občina Ljutomer namerava vzpostaviti novo kolesarsko navezavo na relaciji Ljutomer – Gajševsko jezero –
Bioterme. V ta namen bo zgrajenih cca 15 km novih kolesarskih stez.
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Stanje projekta

V letu 2016 se predvideva izdelava projektne dokumentacije, v letu 2017 odkup zemljišč ter v letu 2018
sama izgradnja.

OB063-15-0006 – Modernizacija JP 724912 Globoka – Presika
Namen in cilj

Cesta Globoka – Presika je na enem delu zaradi plazu neprevozna in nevarna. Cesto se bo na enem delu
opustilo, ter moderniziralo 270m ceste. Cesta bo tako omogočala normalno prevoznost tudi v zimskem času.
Stanje projekta

Investicija se bo izvedla v letu 2016.
Pisne pripombe v času javne razprave - po predlogih
1. Prednost je treba dati že začetim investicijam in investicijam z zagotovljenimi viri in
pripravljeno projektno dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja oz. tistim z možnostjo
prijave na razpis; s planiranimi investicijami brez odobritve državnih finančnih sredstev je
treba počakati (DeSUS)
Proračun za leto 2015 je pripravljen prav v smislu, da so se prenašale že začete investicije in
vključevale tiste, katere je urejena dokumentacija in za katere predvidevamo sredstva iz naslova
raznih razpisov.
2. Ureditev ceste: od Stročje vasi skozi Podgradje do podvoza Ljutomer ter ureditev kanalizacije
in razsvetljave (Slamnjak - Podgradje - Rinčetova graba), v naselju Globoka (DeSUS, SMC,
KS Stročja vas)
Ureditev ceste v navedenih naseljih je smiselna šele po izgradnji in rekonstrukciji ostale komunalne
infrastrukture. Glede na število obstoječih projektov v načrtu razvojnih programov le-teh ne bo
mogoče uvrstiti vanj, ampak se bo te investicije izvajale po letu 2019.
3. Ureditev stopnišča (iz Ulice ob progi na ulico Poljska pot) v letu 2016 in ureditev v Volkmerjevi
ulici v letu 2017 naj se uvrstita v načrt razvojnih programov (DeSUS)
Ureditev Volkmerjeve ulice je vključena v proračun za leto 2015 (projektna dokumentacija – idejna
zasnova) in v Načrt razvojnih programov pod postavko št. 130914 ureditev mestnih ulic v
Ljutomeru. Stopnišče na Ulici ob progi bomo izvedli sočasno z investicijo.
4. Zahteva po povečanju sredstev za urejanje plazov in pospešitve izvedbe na nevarnih odsekih.
Potrebno je pripraviti poročilo o že porabljenih sredstvih (DeSUS in Mladinski svet Ljutomer)
Intervencijski posegi na plaziščih se izvajajo iz sredstev proračunske rezerve občine. Po veljavni
zakonodaji je sanacija plazov v pristojnosti države. Za pospešitev postopkov je občina v
dopolnjenem predlogu proračuna zagotovila 20.000 EUR sredstev za izdelavo projektne
dokumentacije. Poročilo o porabljenih sredstvih proračunske rezerve bo sestavni del zaključnega
računa občine za leto 2014.
5. Po sprejetem proračunu se vsake tri mesece pripravi informacija o izvajanju investicijskega
programa v letu 2015 (DeSUS)
V skladu z Zakonom o javnih financah župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o realizaciji
celotnega proračuna, torej tudi o izvajanju investicijskega programa.
6. Znižanje postavk, ki skupno znašajo 129.000 evorv za 30%, kar bi pomenilo 38.700 evrov
prihranka (obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov, dejavnost
župana in podžupanov (podkonto sporočila za javnost in objava informacij v medijih )
obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov, oddelek za finance in
družbene dejavnosti (publikacije), oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve
(obveščanje domače in tuje javnosti-občinski časopis in prireditve za promocijo občine) (SMC)
V okviru postavke obveščanja javnosti občina zagotavlja preglednost dela občinskih organov in
institucij vsem občanom ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko
rednega komuniciranja. Znižanje omenjene postavke bi pomenilo manjšo preglednost in slabšo
obveščanje občanov o delovanju občinskih organov.
V okviru materialnih stroškov so planirana sredstva za pisarniški material, za reprezentanco županje
(pogostitve na dogodkih, ob uradnih obiskih, sprejemih osnovnošolcev, novorojencev, občanov s
posebnimi dosežki, ipd.), za nakup knjig osnovnošolcem ob zaključku leta, novorojencem in
posameznikom ob sprejemih ter za izdatke za službena potovanja županje.
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Postavka je planirana glede na realizacijo v preteklih letih, zato bi znižanje postavke pomenilo, da bi
občane, predvsem najmlajše občane, prikrajšali za dogodke in podarjene pozornosti.
Sredstva na postavki Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika so namenjena
za pokrivanje stroškov, ki nastajajo pri organizaciji in izvedbi vseh prireditev, ki so občinskega
pomena in jih je občina dolžna obeležiti. Sem štejemo stroške proslav ob državnih praznikih
(slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti in dan samostojnosti in
enotnosti) ter stroške praznovanja občinskega praznika. Ker so se sredstva v predlogu proračunu
glede na realizacijo 2014 že znižala, ni mogoče dodatno zniževati postavke, ker izvedba programov
ne bo več mogoča.
Leto filma Občinski svet Občine Ljutomer je leto 2015, ko praznujemo 110-letnico slovenskega
filma, razglasil za Leto filma. V ta namen bodo izvedene različne prireditve in dogodki, ki bodo
potekali v času Grossmannovega festivala fantastičnega filma in tudi kasneje, predvidoma do meseca
novembra. Praznovanje se bo zaključilo s slavnostno akademijo in strokovnim simpozijem. Sredstva
na tej postavki so namenjena za kritje stroškov izdelave celostne grafične podobe in za pripravo ter
izvedbo posameznih aktivnosti v sklopu praznovanja Leta filma. V kolikor se sredstva znižajo ne bo
mogoče izvesti niti osnovnih predvidenih aktivnosti.
Pokroviteljstva občine – župana Postavka je namenjena za pokroviteljstva in pomoč neprofitnim
organizacijam in ustanovam, posameznikom in javnim zavodom pri organizaciji in izvedbi večjih
projektov. V kolikor se postavka zniža za predlagani odstotek bodo prijavitelji na razpis dobili manj
sredstev za izvedbo svojih programov, s čemer bo ogrožena izvedba le-teh.
Sredstva na postavki Pokroviteljstva župan(je) po sklepu so bila v večini namenjena za
sofinanciranje manjših prireditev, dogodkov, srečanj organiziranih s strani društev, organizacij in
javnih zavodov ter v manjšem delu za udeležbo učencev, dijakov in posameznikov na mednarodnih
dogodkih. V kolikor se postavka zniža bodo vlagatelji prikrajšani za pomoč pri izvedbi svojih
programov.
Sredstva na postavki Publikacije se namenijo za sofinanciranje izdaje monografije o življenju in
športnih uspehih našega častnega občana Miroslava Steržaja, ki bo izdana v letu 2015. V sklopu te
postavke bi se v tem letu financiralo tiskarske in založniške storitve. Del sredstev se za ta namen
zbira sponzorsko. V kolikor bo postavka zmanjšana za predlagan odstotek je možno, da ne bo možno
zagotoviti izida publikacije, ki ga zaradi pomanjkanja sredstev v prejšnjem letu že prenašamo iz
lanskega plana.
Predlog po skupnem znižanju proračunskih sredstev iz omenjenih postavk v višini 103.200 eur
iz teh postavk: oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve (dejavnost občinske uprave,
plače in drugi izdatki za zaposlene), medobčinski inšpektorat (dejavnost občinske uprave in
administracija) (SMC)
Postavke Plače in drugi izdatki zaposlenih ni mogoče nižati, saj so v postavki zajeti vsi zakonsko
določeni prejemki zaposlenih, navedeni tudi v pogodbah o zaposlitvi. Javni uslužbenci so v skladu z
veljavnimi predpisi uvrščeni v plačne razrede, vrednost le teh pa je prav tako določena z zakonom.
Občina Ljutomer, kot delodajalec, je tudi na področju kadrovskih zadev dolžna spoštovati vse
veljavne predpise.
Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo ceste Gresovščak - Ilovci - Slamnjak
(neprevoznost ceste zaradi plazu, posledično podaljšanje poti za intervencijska vozila za 5 km)
(SMC)
Cesto se bo v letu 2015 poskušalo delno sanirati iz sredstev proračunske rezerve.
Nakup kontejnerja za vrtec Mala Nedelja za igralnico za dodatno skupino in sanitarije (SMC)
Občina Ljutomer je pristopila k izgradnji novega vrtca v Cezanjevcih. V prvi fazi, to je v letu 2015
in 2016, je potrebno zagotoviti sredstva za gradnjo vrtca, ureditev okolice in nabavo opreme za
delovanje vrtca. Izgradnja nove OŠ s telovadnico pa je v NRP Občine Ljutomer predvideno v
naslednjih letih. Glede na navedeno k ureditvi prostorov za vrtec Mala Nedelja ni možno pristopiti.
Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarske steze Ljutomer – Cezanjevci –
Branoslavci - Bioterme Mala Nedelja (SMC)
Investicijo bomo uvrstili v NRP in sicer izdelavo idejne zasnove s študijo variant že v leto 2016.
Predlog po ustanovitvi socialnega sklada za otroke (SMC)
Za socialno ogrožene družine namenja občina socialno pomoč, ki se dodeli družinam z enim
otrokom v višini 80 % minimalne plače in družinam z dvema ali več otroki v višini 100 %
minimalne plače. Ob tem občina namenja sredstva družini ob rojstvu otroka, sofinancira dogodke za
otroke, sofinanciranja program vrtca v zakonsko določeni višini in dodatne subvencije (subvencija
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cene, priznavanje stanovanjskega kredita, počitniška in bolniška odsotnost otroka), sofinanciranje
darila v božično-novoletnem obdobju, prevoze učencev in javna dela v vrtcu, osnovnih šolah in v
CSD Ljutomer. Na letni ravni se za vse našteto nameni cca 1.830.000 €.
12. Ureditev parkirišča pri pokopališču Ljutomer SMC)
Ureditev parkirišča je vključena v NRP za leto 2017.
13. Dodati je potrebno proračunsko postavko za mlade (mladim prijazna občina) (SMC)
Ljutomer namenja sredstva za mlade na različnih postavkah; sofinancira program in javna dela
lokalnemu mladinskemu svetu in mladinskemu centru, namenja sredstva za nagrade študentom ob
napredovanju v višji letnik in zaključku študija, omogoča prakso in pripravništvo mladim,
sofinancira kadrovske štipendije, sofinancira mladinske organizacije in za mlade se namenjajo
sredstva tudi skozi sofinanciranje programov drugih društev, ki imajo svoje pomladke.
14. Predlagano znižanje postavk v skupni vrednosti 203.410 evrov: odnosi z javnostmi, urejanje s
področja fiskalne politike, stroški financiranja in upravljanja z dolgom, stroški urejanja
zemljišč, energetski pregledi občinskih stavb, občinski časopis, prireditve in promocija občine,
stroški energetskega upravljavca, publikacije, proračunska rezerva, sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, investicijsko vzdrževanje Mestne hiše, ureditev mestnih
ulic v Ljutomeru, cestna razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest (NSI)
V okviru postavke obveščanja javnosti občina zagotavlja preglednost dela občinskih organov in
institucij vsem občanom ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko
rednega komuniciranja.
Znižanje omenjene postavke bi pomenilo manjšo preglednost in slabšo obveščanje občanov o
delovanju občinskih organov.
Postavka Stroški urejanja zemljišč je namenjena za geodetske storitve, parcelacije, cenitve, sodne
stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev ter drugo. Postavke ni mogoče nižati, saj so
v tej postavki zajeti vsi stroški v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, odmere zemljišč oz.
parcelacije ter tudi storitve notarjev za zadeve, ki jih sami ne moremo opraviti (overitve, notarski
zapisi, posredovanje ZK listin na sodišče…). Gre samo za najnujnejše zadeve, ki jih naročamo pri
navedenih organih.
Občina Ljutomer se je s sprejetjem lokalnega energetskega koncepta zavezala, da bo zagotovila
energetskega upravljavca, ki bo usmerjal projekte na področju energetike ter za energetske pregleda
stavb, ki so v lasti Občine Ljutomer. Prav tako 15. člen Pravilnika o metodologiji in obveznih
vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/09, 3/11 in 17/14-EZ-1) določa, da
za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbi občinski energetski upravljalec. Glede
energetskih pregledov stavb, ki so v lasti občine, se je občina v letu 2014 prijavila na razpis Elektra
Maribor d.d. ter pridobila nepovratna sredstva v višini 5.000 EUR. Izvedba energetski pregledov je
pogoj v primeru, da se lokalna skupnost prijavi na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za
ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju. Občina zagotavlja lastna sredstva v višini
5.000 EUR.
Ureditev neprometne signalizacije na državnih cestah občinam nalaga Zakon o cestah in Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. V kolikor ta sredstva ne bodo
zagotovljena se obvestilna signalizacija ne bo prilagodila spremenjeni zakonodaji, kar bo pomenilo,
da ni ustrezna in jo bo upravljavec regionalne ceste odstranil.
Sredstva na postavki Publikacije se namenijo za sofinanciranje izdaje monografije o življenju in
športnih uspehih našega častnega občana Miroslava Steržaja, ki bo izdana v letu 2015. V sklopu te
postavke bi se v tem letu financiralo tiskarske in založniške storitve. Del sredstev se za ta namen
zbira sponzorsko. V kolikor bo postavka zmanjšana za predlagan odstotek je možno, da ne bo možno
zagotoviti izida publikacije, ki ga zaradi pomanjkanja sredstev v prejšnjem letu že prenašamo iz
lanskega plana.
Postavke za investicijsko vzdrževanje Mestne hiše ni mogoče nižati, saj je potrebno sanirati vlago na
stopnišču v Mestni hiši, kjer so že bile opravljene analize, vendar v preteklem letu ni bilo dovolj
sredstev za kvalitetno sanacijo. Prav tako je potrebno zamenjati še troje vrata v poslovne prostore, ki
so dotrajana. Planirana sredstva so minimalna za najnujnejše stvari.
Odnosi z javnostmi so za delovanje občine ključnega pomena tako na lokalni kot širši ravni in so
povezani, kot ostalo delovanje občine z določenimi stroški, jih je potrebno planirati v proračunu
občine. Stroškov urejanja s področja fiskalne politike ni možno zniževati, saj so povezani realizacijo
prihodkov in odhodkov, prav tako pa tu so planirani stroški, povezani z delovanjem občinske
blagajne. Pri stroških financiranja in upravljanja z dolgom so planirani stroški, povezani z najemom
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dolgoročnega kredita za izgradnjo vrtca v Cezanjevcih, zato ni možna primerjava s preteklim letom.
Proračunska rezerva občine je bila v letu 2014 na podlagi Odloka o uporabi sredstev proračunske
rezerve Občine Ljutomer za leto 2014 porabljena za odpravo posledic naravne nesreče neurij, neviht
in močnega dežja ter zemeljskih plazov od junija 2014 do septembra 2014. Na dan 1.1.2014 je bilo
rezervnem skladu občine 158.680,30 EUR, po Odloku se je za odpravo posledic naravnih nesreč
porabilo
158.403,24 EUR. Ker je višina rezervnega sklada predpisana z Zakonom o javnih financah, je treba
porabljena sredstva iz sklada v letu 2015 nadomestiti. Sredstva za prireditve in promocijo občine (
sejen po celen Lotmerki, martinovanje in silvestrovanje) so do predloga proračuna za leto 2015 bile
razporejene v finančni načrt Oddelka za gospodarske javne službe, prostorsko
planiranje,gospodarstvo in razvoj na področje gospodarstva, glavni program Promocija Slovenije,
razvoj turizma in gostinstva. V predlogu proračun za leto 2015 so se prenesle v finančni načrt
Oddelka za premoženjsko pravne in splošne zadeve, kar pomeni, da niso na novo planirana, ampak
se projekt izvaja že leta. Na postavki Sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
so namenska sredstva koncesijske dajatve, ki jih vsako leto nakazuje Ministrstvo za kmetijstvo. Na
podlagi Zakona o divjadi in lovstvu se sredstva porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v
naravne vire. V letu 2014 sredstva po razpisu niso bila razdeljena, zato se namensko prenašajo v leto
2015, kar pomeni, da so na postavki planirana sredstva iz leta 2014 in 2015.
Zagotovitev sredstev za opremo in okolico OŠ in vrtca Cezanjevci (NSI)
V letu 2014 se je pristopilo k izgradnji k izgradnji vrtca. ki se bo zaključila v letu 2015. V letu 2016
je predvidena ureditev okolice in nabava opreme ter izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo
šole in telovadnice. Gradnja šole in telovadnice je predvidena v letih 2017 in 2018.
ŠIM Ljutomer:
Za sofinanciranje programov športnih društev (letni program športa) 2015 manjka 1.500
evrov.
Predvideva se 96.930 evrov, kar je 5.000 evrov manj kot preteklo leto. Poleg tega je pogoje za
kategorizacijo športnikov izpolnilo 16 športnikov (lani 12), kar pomeni dodatna sredstva.
Postavka za sofinanciranje športnih društev se je povečala za 1.500 €.
V proračun za leto 2015 naj se vključijo sredstva v višini 9.000 evrov za delno poravnavo
kupnine službenega avtomobila (OŠ Ivana Cankarja Ljutomer)
Predlog je delno upoštevan. Na postavki so se za namen odplačila službenega vozila zagotovila
sredstva v višini 2.000 €, s tem, da bo potrebno datum odkupa vozila z aneksom dogovoriti za leto
2016.
Za nakup računalniških programov CADIS Poslovanje V3 in CADIS Plače V3 so potrebna
sredstva v višini 2.196 evrov (OŠ IC Ljutomer)
Predlog je upoštevan.
Glede investicijskega vzdrževanja: Odobrena je bila nabava kotla za toplo vodo, nujno
potrebna pa bi bila še zamenjava vhodnih vrat na dvorišču. Skupno je za več kot 20.000 evrov
zmanjšano financiranje v letošnjem letu, za nabavo opreme ni namenjeno nič (OŠ IC
Ljutomer
Zagotovila so se sredstva za nabavo kotla za toplo vodo, ker je bila ta nabava opredeljena kot najbolj
nujna. Sredstev za ostale posege in menjave ni bilo mogoče zagotoviti za leto 2015.
Potreba po nakupu opreme: sesalec za suho in globinsko čiščenje, računalnik v računovodstvu,
menjati je potrebno oba hladilnika v kuhinji (OŠ Mala Nedelja
Sesalnik za suho in globinsko čiščenje je mogoče nabaviti kot drobni inventar, saj nabavna vrednost
brez DDV ne presega 500 €. Sredstva za menjavo računalnika so zagotovljena. Sredstva za menjavo
hladilnikov niso zagotovljena.
Potreba po dodatnih sredstvih za: nadaljevanje zamenjave oken, nabavo večnamenskega stroja
v kuhinji, dokup IKT opreme in programov zaradi prehoda na e-račune … (Vrtec Ljutomer)
Občina Ljutomer je za postopno zamenjavo oken v Vrtcu Ljutomer namenila sredstva v višini 8.000
€. Več sredstev za ta namen, kakor tudi za nabavo stroja v kuhinji, dokup IKT opreme in ostale
namene, ni bilo mogoče zagotoviti.
Javno podjetje Prlekija d.o.o.: Potreba po dodatnih sredstvih za izvedbo nujnih investicijskih
vzdrževalnih del na javni infrastrukturi, premalo je tudi sredstev za subvencije javnih služb.
Na sestanku, ki je bil 27. 10. 2014 na občini Ljutomer, je bilo predstavnikom JP Prlekija d.o.o.
predstavljen predlog proračuna za 2015 glede višine sredstev na področju investicijskega
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vzdrževanje oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Višina sredstev je bila
določena glede na realizacijo planiranih sredstev v obdobju 2012-2014.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) v 3. členu določa, da je najemnina za vso
javno infrastrukturo obračunana najmanj v višini obračunane amortizacije. Če potrjena cena ne
pokriva celotne najemnine, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
Izgradnja javne razsvetljave (od družine Rajh v Stročji vasi do potoka Kostanjevica) ter
sanacija hodnika za pešce (KS Stročja vas)
Glede na število projektov v načrtu razvojnih programov, ki so nujno potrebni za izvedbo investicije
ni bilo mogoče uvrstiti v Načrt razvojnih programov.
Asfaltiranje ceste na trasi gradnje kanalizacijskega omrežja v Stročji vasi (spodnje in zgornje
naselje (KS Stročja vas)
Ureditev navedenih cest na območju Stročje vasi je predvideno v NRP v letu 2016.
Preplastitev ceste (od mosta v Stročji vasi do Marije Zadravec (spodnji Marof do regionalne
ceste Razkrižje Ljutomer)
Preplastitev te ceste je smiselna šele po rekonstrukciji celotne infrastrukture. Glede na to ,da pa sama
cesta ni v tako slabem stanju in glede na številne projekte, ki so nujno potrebni se investicije ne bo
uvrstilo v načrt razvojnih programov.
Asfaltiranje ceste pri Gasilskem domu mimo vrtca Stročja vas (uvrstitev v MRP) (KS Stročja
vas
Investicija je predvidena v NRP za leto 2014 v sklopu postavke št. 130932 – Asfaltiranje javnih poti
v Stročji vasi.
preplastitev ceste, izgradnja hodnika za pešce in kolesarske steze ter javne razsvetljave
(Stročja vas, od kapelice do družine Klobasa v Pristavi) - uvrstitev v NRP
Glede na število projektov v Načrtu razvojnih programov, ki so nujno potrebni za izvedbo,
investicije ni bilo mogoče uvrstiti v Načrt razvojnih programov.
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Podgradju - uvrstitev v NRP (KS Stročja vas)
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Podgradje je predvidena po letu 2018. Občina Ljutomer
že razpolaga s projektno dokumentacijo za izgradnjo omrežja v naselju Babinci, delu naselja Cven,
v Krapju in na Kamenščaku. Prav tako ima za ta naselja pridobljene vse služnostne pogodbe in
gradbena dovoljenja. Ker gre za velike finančne obveznosti, kar občina z lastnimi sredstvi ni
zmožna zgraditi, finančna obveznosti za nova omrežja niso realna.
Ureditev neurejene elektrike na OŠ Cvetko Golar (Mladinski svet Ljutomer)
Sredstva za sanacijo elektroinštalacij za podružnico OŠ Cvetko Golar so bila zagotovljena že v
predlogu proračuna Občine Ljutomer za leto 2015 na postavki 190334 - Sredstva za investicijsko
vzdrževanje šol.
ureditev javne kuhinje za socialno ogrožene oz. osebe z nizkimi dohodki. (v prostorih MCP),
Občina Ljutomer ni zagotovila sredstev za javno kuhinjo za socialno ogrožene. Center za socialno
delo Ljutomer doslej tudi ni posebej izpostavljal te problematike v naši občini. Po pripravljenih
regijskih izvedbenih načrtih bo predvidoma mogoče pridobiti za ta namen evropska sredstva po
javnih razpisih.
Nujna je ureditev pločnikov na Prešernovi ulici ob središču mesta (Mladinski svet Ljutomer)
Ureditev pločnikov na Prešernovi ulici je smiselna sočasno z rekonstrukcijo regionalne ceste R3713, ki poteka po Prešernovi ulici. Glede na to, da za investicijo na državni ravni še ni bil izdelan
dokument identifikacije investicijskega projekta in glede na to, da zadeva še ni vključena v NRP
Republike Slovenije, investicije zaenkrat ni smiselno planirati v NRP občine.
Nakup gasilske lestve (za reševanje z višin in lažjo dostopnost) (Mladinski svet Ljutomer) in
ureditev vadbenega centra za gasilce (Mladinski svet Ljutomer)
V pripravi je ustrezna dokumentacija na podlagi katere bo možno v Načrtu razvojnih programov in
predvidoma v proračunu za leto 2017 uvrstiti ustrezno gasilsko vozilo za reševanje iz višin.
Na podlagi sprejetega Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem je Občina Ljutomer pripravljena
prenesti v last nepremičnine za potrebe ureditve vadbenega centra za gasilce.
Povečanje skrbi za barvanje prehodov za pešce, saj niso dovolj vidni (nevarnost za pešce)
(Mladinski svet Ljutomer)
Za barvanje prehodov za pešce skrbijo upravljavci cest v okviru rednega letnega vzdrževanja. Za ta
namen država in občina vsakoletno namenjata določena sredstva.
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33. Posipanje ceste na Gresovščaku, ureditev poškodovanih bankin (Mladinski svet Ljutomer)
Gramoziranje cest ne spada v investicijska dela, temveč med vzdrževalna dela, zato ne more samo
po sebi biti vključeno v proračun ali NRP.
34. Predlog za povečanje sofinanciranja MSL in MCP-PC iz sedanjih 1.250,00 evrov oziroma
3.000,00 evrov na vsaj 2.000,00 oziroma 5.000,00 evrov (Mladinski svet Ljutomer)
Višina sredstev za sofinanciranje programa MSL in MCP-PC se ni povečala, so se pa povečala
sredstva za izvedbo javnih del v skupni višini 2.347 €.
35. Predlog za dodatek k predlaganim aktivnostim ob »Letu filma« v občini Ljutomer, in sicer gre
za produkcijo filma, z naslovom »110 let filma v Prlekiji«. Ocena stroškov je 7.000,00 evrov
(5.000,00 produkcija in 2.000,00 evrov izdelava dvd-jev) (Kulturno turistično društvo festival
Ljutomer)
Predlog za povečanje postavke, ki je namenjena za izvedbo aktivnosti v okviru praznovanja »Leta
filma«, podan s strani Kulturno turističnega društva Festival Ljutomer, se ne upošteva. Znotraj
planiranih sredstev bo Občina Ljutomer krila stroške celostne grafične podobe, odkup izvodov
knjige o Karolu Grossmannu in Fritzu Langu, postavitev kipa dr. Karolu Grossmannu na Glavnem
trgu, ter manjše aktivnosti ob izvedbi predvidenih dogodkov s strani društva.
V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer bo poročevalec k tej točki Angelca
Lukman.
Ljutomer, februar 2015

Pripravili:
Javni uslužbenci
Občinske uprave Občine Ljutomer

Mag. Olga KARBA
ŽUPANJA
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