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1. UVOD K PRORAČUNU OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2018 
 
Proračun je akt, ki ga sprejme občinski svet kot najvišji organ v občini in predstavlja podlago za 
financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni 
z ustavo, zakoni ali drugimi predpisi.  
Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so 
obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Z uveljavitvijo Pravilnika o 
programski klasifikaciji občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05 in 88/05-popr.) je bila s 
1.1.2006 prvič uvedena programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov, ki poleg ekonomske 
in funkcionalne klasifikacije omogoča poenoteno pripravo in sestavo proračunov. Cilji reforme so 
povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe : 

� kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije), 
� kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in 
� za kaj se porabljajo sredstva. 

Odgovori na predhodno navedena vprašanja so zajeti v veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih s 
področja javnih financ.  
 
Pravne podlage za pripravo proračuna 
Pri pripravi predloga občinskega proračuna občine se uporabljajo naslednji predpisi : 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11-
ZDIU12); 

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

- Odredba 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, 138/06 in 108/08), 
- 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 in 97/12). 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov je občina upoštevala : 

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

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP-Uradni list RS, št. 37/04). 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na prijavo kadrovskega načrta, pa je občina 
upoštevala Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3-Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno 
besedilo ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-Zzavar.-E, 74/09 Odl.US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF), 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, 86/10, 
75/12 in 47/13-ZDU-1G). 
 
Vrste proračunov 
Na podlagi 3. člena ZJF : 

� je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 
drugi izdatki občine za eno leto ;  

� so spremembe proračuna, akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga 
župan predloži v sprejem občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti 
proračun nanaša ; 

� je rebalans proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom. 
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Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če 
proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine 
začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu 
(začasno financiranje).  
S sprejemom Odloka o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2016 bodo doseženi predvsem 
naslednji cilji in finančni učinki : 

- zagotovljeno bo nemoteno financiranje funkcij in nalog občine, ki so opredeljeni z ustavo, 
zakoni ter občinskimi predpisi v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje različnih namenov 
in programov; 

- racionalno gospodarjenje s finančnim in stvarnim premoženjem občine; 
- prednostno financiranje že sprejetih investicij; 
- določena bo finančna osnova za pridobitev sredstev iz državnih in drugih virov; 
- sprejet proračun je pravna osnova za oddajo javnih naročil in za pričetek izvajanja novih 

investicij. 
Občina lahko sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. Določbe 13. a člena Zakona o 
javnih financah občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan 
predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog 
proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet 
izvoljen. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako 
leto posebej. Na ta način je omogočeno dolgoročnejše planiranje, kar je zlasti pomembno pri 
načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le-te 
se v občinah načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se 
pripravlja za obdobje štirih let.  
Globalna kvantitativna izhodišča  
Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih 
izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna, obvesti tudi občine. Ministrstvo za finance nam je 
posredovalo globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Ministrstvo za finance nam  je dne 
6.10.2016 po elektronski pošti posredovalo dopis št. 4101-3/2015-4, ki se nanaša na primerno 
porabo, dohodnino in finančno izravnavo za leti 2017 in 2018.  
 
Primerna poraba 
Način izračuna primerne porabe opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno 
občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki 
vplivajo na njeno višino so : 

- povprečnina, 
- število prebivalcev občine in 
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 

15 let in prebivalci, starejši od 65 let). 
 
Povprečnina 
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog. Na podlagi uredbe iz 11. člena ZFO-1 jo skladno z 12. členom ZFO-1 
ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna.  Povprečnina za leto 2018 znaša 536,00 EUR. 
 
Število prebivalcev 
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije in sicer se 
zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tujci z izdanim 
dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju : prebivalci). Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta, v 
katerem se ugotavlja primerna poraba občine.  
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Izračun koeficientov Pi in Ci 
Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km2 in dolžino lokalnih cest in 
javnih poti v posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu prebivalcev sta 
izračunana koeficienta Pi in Ci. Koeficient Pi je izračunano razmerje med površino posamezne občine 
na prebivalca in površino celotne države na prebivalca. Koeficient Ci je izračunano razmerje med 
dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih 
poti na prebivalca v celotni državi.  
 
Izračun koeficientov Mi in Si 
Izračun koeficientov Mi in Si zajema delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem 
prebivalstvu občine in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine. 
Na podlagi teh deležev sta izračunana koeficienta Mi in Si. Koeficient Mi predstavlja razmerje med 
deležem prebivalcev, mlajših od 15 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, mlajših 
od 15 let v državi. Koeficient Si predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let v 
posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, starejših od 65 let v državi. 
 
Izračun vsote korigiranih kriterijev 
Izračun vsote korigiranih kriterijev zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za izračun 
primerne porabe občine. Primerna poraba občine je izračunana na podlagi fiksnega deleža, ki se ne 
korigira, in sicer v višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji Pi, Ci, Mi in Si. Kriterij 
Ci se upošteva s ponderjem 0,13, Pi s ponderjem 0,06, Mi s ponderjem 0,16 in Si s ponderjem 0,04. 
Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe občine je po posameznih občinah zaradi 
upoštevanja kriterijev večja ali manjša od 1,00. 
 
Izračun zneska primerne porabe 
Izračun zneska PPi (primerna poraba občine) zajema izračun primerne porabe za posamezno občino. 
Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine (P) in 
števila prebivalcev občine (Oi) : 
PPi = (0,61 + 0,13Ci + 0,06Pi + 0,16Mi + 0,04Si) * P * Oi. 
 
Prihodek iz glavarine 
Način izračuna prihodka občine iz glavarine opredeljuje 14. člen ZFO-1 v treh korakih. V prvem koraku 
se izračuna glavarina, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, 
odstopljen občinam za financiranje primerne skupne primerne porabe občin. Glavarino ugotovi 
Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO-1. Na višino glavarine vplivata 
skupna primerna poraba občin (vsota primernih porab vseh občin za posamezno proračunsko leto) in 
število prebivalcev v državi. V drugem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine, ki je prihodek 
občine iz davkov in drugih prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna v višini 
glavarine, pomnožene s številom prebivalcev občine in popravljen z indeksom raznolikosti občine. V 
tretjem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine pri občinah, pri katerih ta prihodek presega 
primerno porabo občine. Prihodek občine iz glavarine se v primeru, da je za več kot 15 % višji od 
izračunane primerne porabe občine, zmanjša, in sicer se presežek nad 15 % primerne porabe občine 
zmanjša za 50 %. Ker se v prehodnem obdobju primerna poraba občine ne financira samo s prihodki 
občine iz glavarine, temveč tudi s prihodki iz NUSZ in davčnimi prihodki občine, se za ugotovitev 
presežka prihodkov občine iz glavarine nad primerno porabo občine namesto prihodka občine iz 
glavarine vzamejo skupni prihodki občine. 
Izračun prihodkov občine iz glavarine zajema izračun prihodkov občine iz glavarine po naslednji 
enačbi : Gli = Oi * Gl * (0,3 + 0,7 * Iro). Prihodek občine iz glavarine se izračuna tako, da se število 
prebivalcev v občini pomnoži z glavarino, ta zmnožek pa se korigira še z indeksom raznolikosti občin, 
pri čemer je indeks raznolikosti občin razmerje med primerno porabo občine in zmnožkom števila 
prebivalcev občine z glavarino. Indeks raznolikosti občin se upošteva v višini 70 %. Razmerje med 
skupnimi prihodki občine in primerno porabo občine pove, pri katerih občinah skupni prihodki za več 



5 

 

kot 15 % presegajo primerno porabo. Ugotovljeni presežek prihodka občine iz glavarine oziroma v 
prehodnem obdobju skupnih prihodkov občine nad 15 % primerne porabe občine se zmanjša za 50 % 
presežka. Za ugotovljen znesek se zmanjša prihodek občine iz glavarine. 
 
Struktura rebalansa proračuna 
Vsebina in struktura rebalansa proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. 
členu Zakona o javnih financah. Tako je proračun sestavljen iz treh delov : 

� splošni del 
� posebni del in 
� načrt razvojnih programov. 
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
- po ekonomski klasifikaciji : 

A : Bilanca prihodkov in odhodkov 
B : Račun finančnih terjatev in naložb 
C : Račun financiranja 

II. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 
- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po : 
- področjih proračunske porabe, 
- glavnih programih, 
- podprogramih, 
- proračunskih postavkah in 
- proračunskih postavkah – kontih 
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
IV. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 
- splošnega dela rebalansa proračuna, 
- posebnega dela rebalansa proračuna 
- načrta razvojnih programov 
- kadrovskega načrta 
- letni program prodaje občinskega finančnega premoženja. 

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo : 
- davčni prihodki, 
- nedavčni prihodki, 
- kapitalski prihodki, 
- prejete donacije,  
- transferni prihodki, 
- transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja, 

na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo : 
- tekoče odhodke, 
- tekoče transfere, 
- investicijske odhodke in 
- investicijske transfere. 

PRIHODKI 
 
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske 
prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Zakon o 
financiranju občin v 20. členu določa primerno porabo kot »Sredstva, s katerimi občina lahko 
zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, se štejejo za primeren obseg sredstev za financiranje 
lokalnih zadev javnega pomena (v nadaljnjem besedilu : primerna poraba)«. 
 
Primerno porabo sestavljajo prihodki po 21. in 22. členu Zakona o financiranju občin (v nadaljnjem 
besedilu : ZFO). Prihodki po 21. členu ZFO so : dohodnina, davek na dediščine in darila, davek na 
promet nepremičnin, davek na dobitek od iger na srečo in upravne takse. Prihodki po 22. členu ZFO 
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so : davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, krajevne turistične takse, 
pristojbine, odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, odškodnine 
in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanje okolja, prihodki uprave in prihodki, določeni 
z drugimi akti. 
 
Prihodki, ki se ne štejejo kot sestavni del primerne porabe so naslednji lastni prihodki občin od : 
obresti na depozite, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prodaje premoženja, drugih 
prihodkov od premoženja, vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem, nakupov in prodaje 
vrednostnih papirjev, komunalnih prispevkov, samoprispevka in drugih prihodkov od občanov za 
sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na lokalni ravni.  
 
70 DAVČNI PRIHODKI 
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih 
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s 
posebnimi zakoni. Davčni prihodki (70) znašajo v proračunu 2018  1.764.250,00 EUR. 
 
700 Davki na dohodek in dobiček 
V to skupino prihodkov spada dohodnina – občinski vir v znesku 1.667.878,00 EUR.  

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK v EUR 

Dohodnina – občinski vir 1.667.878,00 

SKUPAJ : 1.667.878,00 

 
703 Davki na premoženje 
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in 
nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob 
prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi 
dedovanja, daril in drugih transakcij. 
 
Davki na premoženje (703) znašajo v proračunu 2018  87.422,00 EUR. 

DAVKI NA PREMOŽENJE v EUR 

Davek od premoženja stavb od fizičnih oseb 2.000,00 

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 150,00 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb 5.500,00 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb 57.600,00 

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 700,00 

Davek od premoženja-na posest plovnih vozil 20,00 

Davek na dediščine in darila 9.012,00 

Zamudne obresti davkov občanov 30,00 

Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb 4.000,00 

Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb                     8.400,00 

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 10,00 

SKUPAJ : 87.422,00 
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704 Domači davki na blago in storitve 
V to skupino prihodkov sodijo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem 
blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem 
storitev. Sem sodijo davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo 
tudi davki na posebne storitve, dajatve na uporabo motornih vozil ter drugi davki na uporabo blaga in 
storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (takse za obremenjevanje vode, okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
turistična taksa idr.). 
 
Domači davki na blago in storitve (704) znašajo v proračunu 2018  7.950,00 EUR. 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE v EUR 

Davek na dobitke od iger na srečo 850,00 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 1.000,00 

Turistična taksa 100,00 

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 6.000,00 

SKUPAJ : 7.950,00 

 
706 DRUGI DAVKI 
Drugi davki (706) so v proračunu 2018 predvideni v višini 1.000,00 EUR. 
 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v 
skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, 
prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s 
prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki (71) znašajo v proračunu 2018  67.120,00 EUR. 
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (710) znašajo v proračunu 2018  53.720,00 
EUR. 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA v EUR 

Prihodki od najemnin za poslovne prostore 10.000,00 

Prihodki od najemnin za stanovanja 25.100,00 

Prihodki od najemnin od grobov-prihodki KS 17.670,00 

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 950,00 

SKUPAJ : 53.720,00 

 
711 Takse in pristojbine 
Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za 
opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna  
povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Upravne 
takse znašajo v proračunu 2018  2.400,00 EUR. 

TAKSE IN PRISTOJBINE v EUR 

Upravne takse (tar.št.1-10, tar.št.80 in 82 iz ZUT) 2.400,00 

SKUPAJ : 2.400,00 
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712 Denarne kazni 
Sem  uvrščamo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Denarne kazni (712) znašajo v 
proračunu 2018  1.800,00 EUR. 

DENARNE KAZNI v EUR 

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.800,00 

SKUPAJ :                         1.800,00 

 
714 Drugi nedavčni prihodki 
Drugi nedavčni prihodki zajemajo refundacijo Upravne enote za čiščenje Krajevnega urada Križevci, 
prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, refundacije 
zavarovalnic za škodne zahtevke, reklamne oglase idr. Drugi nedavčni prihodki (714) znašajo v 
proračunu 2018 9.200,00 EUR. 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI v EUR 

Drugi nedavčni prihodki 3.000,00 

Prispevki in doplačila občanov za izv.dol.progr.inv.značaja-KTV,vodovod 200,00 

Refundacija Zavarovalnice Triglav za škodne zahtevke 4.000,00 

Nakazila po sklepu o dedovanju 2.000,00 

SKUPAJ : 9.200,00 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 
Kapitalski prihodki (72) so v proračunu 2018 predvideni v višini 1.800,00 EUR. 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV v EUR 

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 800,00 

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 1.000,00 

SKUPAJ : 1.800,00 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih 
javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od 
skladov socialnega zavarovanja.  
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih 
blagajn javnega financiranja. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) so v 
proračunu 2018 predvideni v višini 227.398,00 EUR. 
            

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ v EUR 

Ministrstvo za obrambo-sredstva požarnega sklada         6.700,00 

Sredstva ministrstva iz naslova 23. člena ZFO-1 (NEPOVRATNA SREDSTVA) 165.648,00 

Zavod RS za zaposlovanje – program javnih del 46.750,00 

Ministrstvo za kmetijstvo-sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest         2.500,00  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije-refundacija boleznin 400,00 
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Center za socialno delo Murska Sobota-refundacija Splošno koristnega dela 250,00 

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo-fin. Medobčinske inšpekcije in redarstva               4.250,00 

Prihodki iz naslova najemnin in amortizacije – CERO Puconci            8.000,00 

SKUPAJ :         227.398,00 

 
Prejetih sredstev iz Evropske unije (78) v proračunu 2018 nismo predvideli. 
 
Prihodki proračuna 2018 (70+71+72+73+74+78) znašajo 2.060.568,00 EUR in sicer : 

� davčni prihodki v višini 1.764.250,00 EUR (85,61 %) 
� nedavčni prihodki v višini 67.120,00 EUR (3,26 %) 
� kapitalski prihodki v višini 1.800,00 EUR (0,09 %) 
� prejete donacije v višini 0,00 EUR (0,00 %) 
� transferni prihodki v višini 227.398,00 EUR (11,04 %) 
� prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 0,00 EUR (0,00 %). 

 

 
 
 

ODHODKI 
 

ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH 
 
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na : 

- tekoče odhodke (skupina 40); 
- tekoče transfere (skupina 41); 
- investicijske odhodke (skupina 42); 
- investicijske transfere (skupina 43). 

 
Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, 
št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08 in 
112/09). 
 
Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg izdatkov proračuna 2018 
znaša 2.090.988,96 EUR. 

Davčni prihodki

Nedavčni prihodki

Kapitalski prihodki

Prejete donacije

Transferni prihodki

Prejeta sredstva iz Evropske
unije
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40 Tekoči odhodki 
Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov 
zaposlenih ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), vsa plačila materialnih in drugih stroškov 
ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve.  
Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila 
med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih 
izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega dolga ter 
sredstva, izločena v rezerve. Tekoči odhodki (40) zajemajo tri velike skupine odhodkov : plače, 
prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva 
rezerv in v proračunu 2018 znašajo 754.472,96 EUR. 
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Plače in drugi izdatki zaposlenim : to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za 
plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter drugi 
izdatki zaposlenim). Celoten znesek plač za zaposlene v občinski upravi, vključno z funkcionarjem 
občine, je v proračunu 2018 predviden v višini  143.839,25 EUR. Prav tako je v proračunu 2018 
predviden znesek za plače in druge izdatke zaposlenim v režijskem obratu (9 delavcev) v znesku 
130.767,21 EUR. Skupni strošek znaša tako 274.606,46 EUR. 
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za 
posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke 
delodajalcev za občinsko upravo in župana je v proračunu 2018 določen v višini 21.743,75 EUR. Prav 
tako je v proračunu 2018 znesek za prispevke delodajalcev za zaposlene v režijskem obratu : 
18.732,79 EUR. Skupni strošek znaša tako 40.476,54 EUR.  
 
402 Izdatki za blago in storitve 
Vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo 
vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, vzdrževanje cest, 
zimska služba, vzdrževanje okolice, vzdrževanje gozdnih cest, tekoče vzdrževanje širokopasovnih 
povezav, vzdrževanje ulične razsvetljave, razvoz paketov Rdečega križa, plačila potnih stroškov ter 
izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in 
neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, 
ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo 
vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova 
izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih, bančnih, davčnih 
in odvetniških storitev. V proračunu 2018 je za ta namen predviden znesek v višini 337.389,96 EUR, ki 
vključuje tudi stroške režijskega obrata v višini 11.008,96 EUR. 
 
403 Plačila domačih obresti 
Vključujejo plačila domačih obresti. V proračunu 2018 je predviden znesek v višini 100.000,00 EUR. 
 
409 Sredstva izločena v rezerve 
Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče 
proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Od 
tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 1.000 ter sredstva proračunske rezerve 1.000 
EUR. 
 
41 Tekoči transferi 
V tej skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od 
prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma 
prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.  
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Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. 
Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, 
javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V proračunu 2018 je predviden znesek v višini 
848.975,00 EUR. 
 
410 Subvencije 
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim 
institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek 
tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi : regresi, premije, nadomestila, 
povračila idr. Subvencije predstavljajo podporo privatnim podjetjem in zasebnikom. Kompleksne 
subvencije v kmetijstvu in subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom podjetništvu 
znašajo v proračunu 2018 10.000,00 EUR. 
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Skupina zajema denarne pomoči kot edini vir, izvajanje javnih del, plačilo obveznega zdravstvenega 
zavarovanja nezaposlenim, pogrebne stroške socialno ogroženih oseb, regresiranje prevozov v šolo, 
regresiranje oskrbe v domovih, mrliške oglede, subvencioniranje najemnin, plačilo razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev ter druge transfere posameznikom. Predvidena sredstva v 
proračunu 2018 znašajo 496.770,57 EUR. 
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri 
čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni 
pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne 
organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva ipd. Planirana 
sredstva za ta namen so v proračunu 2087 predvidena v višini 145.069,50 EUR. 
 
413 Drugi tekoči domači transferi 
Zajemajo stroške skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo, obvezno zdravstveno 
zavarovanje brezposelnim osebam, tekoče transfere Osnovni šoli Gornji Petrovci (za plače, prispevke 
ter izdatke za blago in storitve), tekoče transfere Centru za socialno delo Murska Sobota, tekoče 
transfere Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, tekoče transfere Domu starejših Rakičan – 
Pomoč na domu. Skupni znesek znaša v proračunu 2018 197.134,93 EUR. 
 
42 Investicijski odhodki 
Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in 
napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in 
naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za 
izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predviden 
znesek v proračunu 2018 je 451.541,00 EUR. 
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu odpredmetenih ali 
neopredmetenih osnovnih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in 
transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. V proračunu 2018 
predvidevamo znesek 451.541,00 EUR. 
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43 Investicijski transferi 
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni 
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih 
sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za 
investicijsko vzdrževanje, obnove idr.  
Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike ne pomenijo vzpostavitve 
finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna 
sredstva. V proračunu 2017 predvidevamo znesek v višini 13.500,00 EUR. 
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
V proračunu 2018 predvidevamo sofinanciranje nabave gasilske cisterne PGD Križevci v Prekmurju v 
višini 28.000,00 EUR. 
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu 2018 predvideni v višini 8.000,00 
EUR in se nanašajo na investicije v izobraževanje in predšolsko vzgojo v višini 8.000,00 EUR. 
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK znaša – 30.420,96 EUR. 
 
Skupni odhodki proračuna 2018 znašajo 2.090.988,96 EUR : 
 

- tekoči odhodki v višini 754.472,96 EUR (36,08%) 
- tekoči transferi v višini 848.975,00 EUR (40,61 %) 
- investicijski odhodki v višini 451.541,00 EUR (21,59 %) 
- investicijski transferi v višini 36.000,00 EUR (1,72 %) 

 

 
 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
 
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje 
kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih deležev. 
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem 
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.    

Tekoči odhodki

Tekoči transferi

Investicijski odhodki

Investicijski transferi
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V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računu 
proračuna v proračunskem letu. 
Na podlagi sedmega odstavka 2. člena Zakona o javnih financah mora biti proračun uravnotežen med 
prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in 
odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki proračuna 
usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, 
ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja 
ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta. 
 
75 Prejeta vračila danih posojil 
V proračunu 2018 ne predvidevamo prejetih vračil danih posojil in prodajo kapitalskih deležev.   
 
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
V proračunu 2018 ne predvidevamo danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem 
dolga. V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo : 

- najeti domači in tuji krediti 
- sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.  

 
Na strani izdatkov pa se v računu financiranja prikazujejo : 

- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov 
- odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini. 

 
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku 
proračunskega leta. 
 
50 Zadolževanje 
V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih 
kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. 
Občina v proračunu 2018 predvideva zadolževanje v višini 110.432,00 EUR pri državnem proračunu 
na podlagi 23. člena ZFO-1. 
 
55 Odplačilo dolga 
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadlih glavnic. 
Občina v proračunu 2018 predvideva odplačilo kreditov v višini 80.011,04 EUR, od tega 18.011,04 
EUR za odplačilo kredita pri državnem proračunu. 
 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH znaša  0,00 EUR. 
 
NETO ZADOLŽEVANJE znaša 30.420,96 EUR. 
 
NETO FINANCIRANJE znaša – 30.420,96 EUR. 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2016 znaša 5.649,08 EUR.  
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Posebni del - obrazložitev 
 
Pri pripravi posebnega dela proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in 
izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati izdatke občinskega proračuna po naslednjih 
klasifikacijah : 

- institucionalni; 
- ekonomski; 
- programski in 
- funkcionalni (cofog). 

 
Institucionalna klasifikacija 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, kdo porablja 
proračunska sredstva (katere institucije)? To so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz 
občinskega proračuna in so neposredni ali posredni uporabniki občinskega proračuna.  
 
Neposredni uporabniki proračuna (institucionalna klasifikacija) Občine Gornji Petrovci so : 

- Občinski svet 
- Nadzorni odbor 
- Župan 
- Občinska uprava 
- Krajevna skupnost Gornji Petrovci 
- Krajevna skupnost Šulinci 
- Krajevna skupnost Križevci v Prekmurju in 
- Režijski obrat. 

 
Ekonomska klasifikacija 
Ekonomsko klasifikacijo javnofinačnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na 
vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev ? Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja 
pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih 
skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi 
zaključnih računov. 
 
Programska klasifikacija 
S programsko klasifikacijo dobimo odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva ? 
Določena je za pripravo proračunov in se uporablja za pripravo občinskih proračunov od leta 2006. V 
njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi ter podprogrami.  
Izdatke tako razvrščamo v : 

- področja proračunske porabe (PPP) – 21 področij; 
- glavne programe (GPR) – 57 glavnih programov; 
- podprograme (PPR) – 117 podprogramov; 
- proračunske postavke (PP) in 
- konte. 

 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država ali občina deluje oziroma nudi storitve in 
v katera so upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih 
načrtih neposrednih uporabnikov. 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni 
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem 
načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. 
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Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali samo del, ki ga izvaja posamezni 
neposredni uporabnik občinskega proračuna. 
Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa 
ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. 
 
Funkcionalna klasifikacija 
Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je 
namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države 
oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinačnih izdatkov je skladna z 
mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. Nova programska klasifikacija 
zajema naslednja področja proračunske porabe : 
01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 
podžupan); 
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA se po vsebini nanaša na aktivnosti v zvezi z 
urejanjem fiskalne politike in izvajanjem fiskalnega nadzora, ki ga v lokalnih skupnostih v skladu z 
Zakonom o lokalni samoupravi opravljajo nadzorni odbori; 
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ kamor sodijo na lokalni ravni po vsebini vse tiste 
aktivnosti, ki jih izvajajo občine na mednarodnem področju, ko gre za navezovanje in vzdrževanje 
stikov s subjekti izven državnih meja; 
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajemajo tiste storitve, ki niso v 
zvezi z določeno funkcijo in, ki jo običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti; 
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno 
dejavnost; 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje občin, ožjih delov občin ali zvez občin in 
drugih oblik povezovanja občin; 
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zadevajo na lokalni ravni skrb za civilno zaščito in 
protipožarno varnost. Gre za dve pomembni področji, ki sta izjemno vitalnega značaja ob nastanku 
izrednih dogodkov, povezanih s pripravami na izvajanje ukrepov v primeru nastanka raznolikih 
dogodkov; 
08 - NOTRANJE ZAHTEVE IN VARNOST kamor sodi na nivoju lokalne skupnosti izvajanje aktivnosti v 
zvezi z zagotavljanjem prometne varnosti, predvsem v delu, ki se nanaša na delovanje sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu; 
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, 
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; 
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema sredstva za redno in 
investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – ceste in druge javne površine, novogradnje 
infrastrukturnih objektov, vzdrževanje cestne razsvetljave, plačilo električne energije za javno 
razsvetljavo, plačila drugih storitev in dokumentacije; 
14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in 
podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva; 
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge izboljšanja stanja okolja in naloge v 
zvezi z varovanjem naravne dediščine; 
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z 
zemljišči in komunalna dejavnost); 
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na 
področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na 
področju zdravstva; 
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe na področju kulture, 
kot so ohranjanje kulturne dediščine in druge programe v kulturi, sofinanciranje nevladnih organizacij 
in programe športa; 
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19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega 
srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in 
višjega ter visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim; 
20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter 
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva : družin, starejših, 
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb; 
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni; 
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajemajo sredstva rezerv, namenjenih za odpravo 
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, 
množični pojavi nalezljivih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke 
nesreče. Sem spada tudi proračunska rezervacija, ki se uporabi za namene, ki niso bili predvideni v 
proračunu. 
Izdatki proračuna so prikazani tudi po funkcionalnem namenu porabe. Funkcionalna klasifikacija 
(COFOG) razčlenjuje izdatke občine na 10 funkcionalnih področij : 

01 JAVNA UPRAVA 
02 OBRAMBA 
03 JAVNI RED IN VARNOST 
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
05 VARSTVO OKOLJA 
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 
07 ZDRAVSTVO 
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ 

IN DRUGIH INSTITUCIJ 
09 IZOBRAŽEVANJE 
10 SOCIALNA VARNOST. 

 
FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA 
 
1000 OBČINSKI SVET 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru 
svojih pristojnosti občinski svet : 

� sprejema statut občine ; 
� sprejema odloke in druge občinske akte ; 
� sprejema prostorske in druge plane razvoja občine ; 
� sprejema občinski proračun in zaključni račun ; 
� daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino ; 
� imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta ; 
� nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega 

sveta ; 
� imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote ; 
� odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno ; 
� imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ; 
� odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. 

 
Občinski svet občine Gornji Petrovci šteje 13 članov, ima 14 stalnih delovnih teles – odborov, komisij 
in svetov (9 odborov, 3 komisije in 2 sveta) in 3 občasna delovna telesa (3 odbori). 
Zakonodaja : 

� Ustava (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03) ; 
� Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-ZLS-UPB1 in 21/06) ; 
� Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02, 

11/03, 73/03, 72/05) ; 
� Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02) 
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� Zakon o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) ; 
� Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 67/02) 
� Statut občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) 
� Poslovnik občinskega sveta občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 105/06) 
� Občinski odloki in pravilniki. 

Cilji delovanja : 
Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem Statuta občine Gornji Petrovci, Poslovnika o 
delu občinskega sveta – oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in 
zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, 
občinskega proračuna in zaključnega računa, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, 
spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina. 
Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oziroma svetniških skupin pri 
delu župana in občinske uprave in sicer s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine. 
 
01 Politični sistem 
To področje zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag, ki so vezane na 
občinski svet in njegova delovna telesa, na zagotavljanje sredstev za financiranje dejavnosti političnih 
strank ter na zagotavljanje materialnih pogojev za občinsko volilno komisijo. 
 
1000 OBČINSKI SVET 
Področje porabe »Politični sistem« zajema glavni program : 

� 0101 – Politični sistem – V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske 
postavke v skupnem znesku 26.039,50 EUR  : 
o 01002 Financiranje političnih strank 700,00 EUR, 
o 01003 Stroški občinskega sveta, odborov in komisij  19.000,00 EUR  
o 01008 Dotacije po sklepih občinskega sveta in župana 6.339,50 EUR. 

 
2000 NADZORNI ODBOR 
Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojen finančni načrt. Župan je dolžan nadzornemu 
odboru zagotoviti sredstva za delovanje ter pomoč občinske uprave pri njegovem delovanju. 
Zakonodaja : 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-
ZDT-B) ; 

- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 30/01-Ztel-1, 2/04) ; 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, št. 45/94-odločba US, 

57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba 
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odločba US, 70/00, 108/03-odločba US, 72/2005) ; 

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in nadaljnje) ; 
- Poslovnik o delovanju nadzornega odbora. 

Globalni cilji : 
- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov ; 
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. 

 
Letni cilji in planirani rezultati : 

- nadzorovati izvrševanje občinskega proračuna; 
- opraviti nadzore zakonitosti poslovanja proračunskih uporabnikov; 
- pregledati zaključni račun proračuna občine. 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 
� 0203 Fiskalni nadzor - V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko 

postavko : 
o 02005 Sejnine nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci v znesku 1.000,00 EUR. 
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3000 Župan 
Naloge župana so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan 
predstavlja in zastopa občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta. Župan je predstojnik 
občinske uprave. 
Zakonodaja : 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, št. 45/94-odločba US, 
57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba 
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odločba US, 70/00, 108/03-odločba US, 72/2005) ; 

- Statut občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) 
- Poslovnik občinskega sveta občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 105/06). 

Globalni cilji : 
- skrb za razvoj občine 
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave 
- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov. 

Letni načrtovani cilji in rezultati : 
- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev 
- usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki 
- promocija občine v medijih 
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega 

sveta 
- izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta. 

01 Politični sistem 
� 0101 Politični sistem - V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski 

postavki v skupnem znesku 69.903,88 EUR : 
o 01001 Plače in drugi izdatki zaposlenim – župan v znesku 50.903,88 EUR 
o 01005 Nagrada za podžupana v znesku 8.000,00 EUR. 
o 01007 Izvedba in nadzor volitev in referendumov v znesku 11.000,00 EUR. 

 
4000 OBČINSKA UPRAVA  
Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Gornji Petrovci 
(Uradni list RS, št. 16/07) je oddelek za splošne zadeve ena od notranjih organizacijskih enot, ki 
opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge za župana, občinski 
svet, krajevne skupnosti, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor, premoženjsko-pravne zadeve in 
naloge, vezane na področje delovanja občinske uprave (kadrovske zadeve). 
Zakonodaja : 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, št. 45/94-odločba US, 
57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba 
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odločba US, 70/00, 108/03-odločba US, 72/2005) ; 

- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02, 
11/03, 73/03, 72/05) ; 

- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02) 
- Zakon o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) ; 
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02); 
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/00); 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02); 
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03); 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00); 
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93 in dopolnitve) 
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo (Uradni list RS, št. 18/91); 
- Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev; 
- Statut občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) 
- Poslovnik občinskega sveta občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 105/06); 
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- Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Gornji Petrovci (Uradni 
list RS, št. 16/07). 

Globalni cilji : 
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave; 
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih 

udeležencev v postopkih; 
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje 

ustreznih pogojev dela in opremljenosti. 
 
Letni planirani cilji in rezultati : 

- ohranjevanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in posameznih poslovnih prostorov; 
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih; 
- izdelava spletne strani občine in izdelava kataloga informacij javnega značaja; 
- izboljšati tehnologijo obdelave podatkov s posodobitvijo strojne in programske opreme; 
- voditi kadrovsko politiko, ki bo pomenila optimalni izkoristek občinske uprave. 

Področje porabe »Ekonomska in fiskalna administracija« zajema naslednji glavni program : 
� 0202 Urejanje na področju fiskalne politike – V okviru tega glavnega programa ima občina 

naslednji proračunski postavki : 
o 02002 Stroški plačilnega prometa, ki zajema plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim 

za plačilni promet in plačilo bančnih storitev v znesku 70,00 EUR, 
o 02004 Stroški Davčne uprave RS, ki zajema plačilo storitev Davčni upravi RS v znesku 

3.000,00 EUR. 
Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema naslednji glavni 
program : 

� 0403 Druge skupne administrativne službe – V okviru tega glavnega programa ima občina 
naslednjo proračunsko postavko : 
o Pravno zastopanje zajema občine v znesku 6.000,00 EUR. 

 
06 Lokalna samouprava 
To področje zajema sredstva za izplačila plač, nadomestil, prispevkov in davkov za zaposlene v 
občinski upravi ter sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, 
razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine. 
 
Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program : 

� 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin –V okviru tega glavnega 
programa ima občina naslednji proračunski postavki  : 
o 06003 Dotacija krajevnim skupnostim : Gornji Petrovci, Križevci in Šulinci v znesku 

9.000,00 EUR 
o 06029 Medobčinska inšpekcija in redarstvo. 
V okviru te postavke se na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinska inšpekcija in redarstvo« (Uradni list RS, št. 61/2007) zagotavljajo sredstva za 
sofinanciranje stroškov delovanja Medobčinske inšpekcije in redarstva v znesku 8.500,00 
EUR. Sredstva se nakažejo Občini Moravske Toplice na podlagi izstavljenega zahtevka, ki mu 
je priložen stroškovnik (pregled realizacije stroškov dela, storitev in opreme).  

� 0603 Dejavnost občinske uprave - V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje 
proračunske postavke : 
o 06001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-občinska uprava  
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke za 6 zaposlenih v občinski 
upravi. Vključena so povračila, nadomestila, regres za letni dopust in drugi izdatki 
zaposlenim, kot tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skupnem 
znesku 114.679,12 EUR. 
o 06007 Zavarovanje  
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V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje zaposlenih, za zavarovanje 
objektov in za zavarovanje vozil v znesku 11.000,00 EUR. 
o 06009 Materialni stroški uprave  
V postavki »Materialni stroški uprave« so zajeti vsi stroški, potrebni za funkcioniranje in 
delovanje občinske uprave, kot so : ogrevanje, elektrika, gorivo, pisarniški material, čistilni 
material, storitve varovanja zgradb in prostorov, računovodske, revizorske in svetovalne 
storitve, stroški fiksne in mobilne telefonije, poštnina, električna energija, poraba kuriv in 
stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, založniške in tiskarske storitve, 
časopisi, revije in strokovna literatura, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, 
pristojbine za registracijo vozil,  vzdrževanje in popravila vozil, zavarovanja, dnevnice in drugi 
izdatki za službena potovanja, vzdrževanje občinske zgradbe, vzdrževanje računalniških 
programov, objave v Uradnem listu RS, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila 
avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega 
servisa, članarine, denarne nagrade za obvezno prakso, nakup strojne računalniške opreme, 
nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev ipd. Skupni 
znesek materialnih stroškov uprave znaša 153.347,00 EUR. 

 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
To področje zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, upošteva vse nevarnosti naravnih 
in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje in okolje. 
Področje porabe »Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih« zajema naslednji glavni program  

� 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – V okviru tega glavnega programa ima 
občina naslednje proračunske postavke : 
o 07001 Stroški za delovanje civilne zaščite v znesku 1.000,00 EUR 
o 07002 Sredstva za delovanje gasilske zveze in PGD-jev v znesku 59.801,60 EUR 
o 07003 Sredstva požarnega sklada v znesku 22.198,40 EUR 
o 07010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov v znesku 159.500,00 EUR.  

 
4004 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za gospodarske javne službe 
 
V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave oseba, odgovorna za okolje in prostor opravlja 
upravne, strokovne in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb in drugo. 
Zakonodaja : 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04); 
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93); 
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97). 

Poleg navedenih zakonov je treba spoštovati in uporabljati še številne druge predpise, ki urejajo 
celoten spekter gospodarskih javnih služb. 
Globalni cilji : 

- varovanje okolja; 
- izvajanje naložb v cestno in komunalno infrastrukturo; 
- izvajanje gospodarskih javnih služb. 

Letni planirani cilji in rezultati : 
- izgradnja čistilne naprave; 
- modernizacija in izgradnja lokalnih cest in javnih poti; 
- izgradnja lokalnih vodovodnih sistemov in zagotavljanje kvalitetne vodooskrbe na celotnem 

območju občine. 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
To področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 
Področje porabe »Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo« zajema naslednja glavna programa : 

� 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
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      V okviru glavnega programa imamo naslednjo postavko : 
o 11001 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v znesku 10.000,00 EUR. 

 
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
To področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 
Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni 
program  : 

o 1302 Cestni promet in infrastruktura« - Glavni program vključuje sredstva za 
upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo 
občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. V okviru programa 
in občina naslednje postavke : 

o 13000 Zimska služba v znesku 28.000,00 EUR 
o 13002 Vzdrževanje lokalnih cest v znesku 35.000,00 EUR. 
Ta postavka se nanaša na upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in 
zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, 
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje). 

o 13003 Obnova in modernizacija cest v znesku 152.580,00 EUR 
o 13009 Vzdrževanje ulične razsvetljave v znesku 1.000,00 EUR. 

 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 
To področje zajema programe varovanja okolja in naravne dediščine. 
Področje porabe »Varovanje okolja in naravne dediščine« zajema naslednji glavni program : 

o 1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola  : 
o 15001 za odvoz odpadkov v znesku 8.000,00 EUR.   

 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
Področje porabe »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost« zajema naslednje 
glavne programe  : 

� 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija v znesku 19.000,00 EUR 
� 1603 Komunalna dejavnost  

o 16003 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost v znesku 31.000,00 EUR 
o 10001 Javna dela v znesku 57.444,00 EUR 
o 16004 Vzdrževanje okolice v znesku 15.000,00 EUR 
o 16006 Manjši projekti v znesku 119.000,00 EUR 

� 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
o 1607 za Stanovanjski sklad v znesku 14.125,00 EUR. 

 

17 Zdravstveno varstvo 
Področje porabe »Zdravstveno varstvo« zajema naslednja glavna programa : 

� 20006 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v znesku 30.000,00 EUR. 
Sredstva se nanašajo na plačilo prispevkov za zdravstvene storitve nezavarovanih oseb. Iz tega 
stroškovnega mesta se bodo zagotavljala sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnim 
osebam, v skladu z 21. točko  15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.  
 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 
Zakonodaja : 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02); 
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02); 
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98); 
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 89/99, 80/04); 
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/01, 8/96, 36/00); 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99). 
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Področje porabe »Kultura, šport in nevladne organizacije« ima naslednje glavne programe  : 
� 1803 Programi v kulturi – V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje 

proračunske postavke : 
o 18003 za sofinanciranje nakupa knjig Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 

Sobota v znesku 3.000,00 EUR 
o  18004 za sofinanciranje dejavnosti Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 

Sobota v znesku 12.875,50 EUR 
o 18006 za sofinanciranje programov kulturnih društev (kultura in turizem) v 

znesku 11.930,00 EUR. 
Sofinancirani programi bodo izbrani na podlagi javnega razpisa v skladu s kriteriji in 
merili Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in 
kulturnih projektov, ki jih financira in sofinancira občina Gornji Petrovci.  

� 1804 Podpora posebnim skupinam  
� 18012 Delovanje Rdečega križa – pogostitev krvodajalcev v znesku 700,00 EUR 
�  1805 Šport in prostočasne aktivnosti – V okviru tega glavnega programa ima občina 

naslednjo proračunsko postavko : 
o 18010 za sofinanciranje programov športnih društev v znesku 47.000,00 EUR. 
Izvajalci športnih programov bodo v občini izbrani na podlagi letnega programa 
športa in javnega razpisa. Programi izbranih izvajalcev bodo iz občinskega proračuna 
sofinancirani v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov športa v občini Gornji 
Petrovci in na podlagi Meril za vrednotenje programov športa v občini Gornji 
Petrovci. 

 

19 Izobraževanje 
To področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja. 
Zakonodaja : 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05-uradno 
prečiščeno besedilo); 

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo); 
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05-uradno prečiščeno besedilo); 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00); 
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/00); 
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/06); 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, št. 45/94-odločba US, 

57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba 
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odločba US, 70/00, 108/03-odločba US, 72/2005, 
77/04, 72/05) ; 

Področje porabe »Izobraževanje« ima naslednje glavne programe : 
� 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok. V okviru tega glavnega programa ima 

občina naslednje proračunske postavke : 
o 19001 Razlika do ekonomske cene v znesku 239.367,25 EUR 
o 19002 Jelkovanje v znesku 1.000,00 EUR 
o 19005 Sredstva za plače VVE v znesku 71.238,75 EUR 

� 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje. V okviru tega glavnega programa ima 
občina naslednje proračunske postavke : 

o 19007 Materialni stroški Osnovne šole Gornji Petrovci v znesku 52.500,00 
EUR 

o 19008 Amortizacija Osnovne šole Gornji Petrovci v znesku 8.000,00 EUR  
o 19014 Delovanje Glasbene šole Murska Sobota v znesku 694,50 EUR  
o 19016 Nabava knjig za Osnovno šolo Gornji Petrovci v znesku 1.200,00 EUR 
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o 19018 Nabava računalnikov za Osnovno šolo Gornji Petrovci v znesku 
2.000,00 EUR 

� 1906 Pomoči šolujočim - V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje 
proračunske postavke : 

o 19015 Šola v naravi v znesku 2.750,00 EUR 
o 19028 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj v znesku 

40.000,00 EUR. 
20 Socialno varstvo 
To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, 
ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva : družin, starejših občanov, najrevnejših slojev 
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb. Na tem področju se izvajata dva glavna programa. 
 

Zakonodaja : 
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04-uradno prečiščeno besedilo); 
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 19/04); 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84, 

26/90); 
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93); 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, št. 45/94-odločba US, 

57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba 
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odločba US, 70/00, 108/03-odločba US, 72/2005, 
77/04, 72/05). 

 

Področje porabe »Socialno varstvo« ima naslednje glavne programe  : 
� 2002 Varstvo otrok in družine - V okviru tega glavnega programa ima občina 

naslednjo proračunsko postavko : 
o 2002 Varstvo otrok in družine – darilni bon ob rojstvu otroka v znesku 

3.000,00 EUR 
� 2004 Izvajanje programov socialnega varstva - V okviru tega glavnega programa ima 

občina naslednje proračunske postavke : 
o 20001 Center za socialno delo Murska Sobota v znesku 290,98 EUR 
o 20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih v znesku 145.034,32 

EUR 
Po zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna (do)plačevati svojim občanom 
oskrbo v socialnih zavodih. Višina doplačila oskrbovancev in njihovih zavezancev 
se določi na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02). 20011 Pomoč na domu-Dom 
starejših Rakičan v znesku 12.535,20 EUR 
o 20003 Začasne in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v znesku 

300,00 EUR 
Predvidevamo enkratne denarne pomoči materialno ogroženim občanom. 
Sredstva se nakažejo na račun Centra za socialno delo Murska Sobota. 
o 20004 Subvencioniranje stanarin v znesku 875,00 EUR 
o 20010 Sociala  v znesku 2.000,00 EUR 
o 20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev v znesku 5.000,00 

EUR. 
  

4002 OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za javne finance 
V skladu z Odlokom o organizaciji občinske uprave za finance pristojna oseba opravlja naloge v zvezi s 
pripravo proračuna, spremljanjem in izvrševanjem proračuna ter poroča o izvrševanju proračuna. 
Opravlja finančna in računovodska opravila. 
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Zakonodaja : 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-

ZDT-B) ; 
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 30/01-Ztel-1, 2/04) ; 
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 52/02-ZJA, 75/02, 15/03, 45/03, 2/04, 

37/04, 105/04); 
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02); 
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) ; 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, št. 45/94-odločba US, 

57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba 
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odločba US, 70/00, 108/03-odločba US, 72/2005) ; 

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

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 
88/05-popr.); 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 
141/04, 117/05); 

- Letni zakon o izvrševanju proračuna; 
- Letni odlok o proračunu občine; 
- Drugi pravilniki in uredbe itd. 

Globalni cilji : 
- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev; 
- gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi; 
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna; 
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih 

informacij. 
Letni planirani cilji in rezultati : 

- izdelava zaključnega računa za leto 2018 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike; 
- priprava poročila o izvrševanju proračuna za polletno obdobje; 
- redno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev; 
- poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki; 
- redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje županu; 
- priprava in vodenje vseh postopkov v zvezi z zadolžitvijo občine; 
- priprava navodil proračunskim uporabnikom v zvezi s pripravo proračuna za leto 2018; 
- priprava proračuna za leto 2019 v sodelovanju z vso občinsko upravo. 

 
4000 Občinska uprava 
 

22 Servisiranje javnega dolga 
Področje »Servisiranje javnega dolga« zajema glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov.  
Področje zajema glavni program : 

� 2201 Servisiranje javnega dolga – V okviru glavnega programa ima občina naslednjo 
proračunsko postavko : 

o 22002 Plačilo obresti od kreditov v znesku 100.000,00 EUR. 
� 2303 Splošna proračunska rezervacija v skupnem znesku 2.000,00 EUR. V okviru glavnega 

programa ima občina naslednji proračunski postavki : 
o 23001 Splošna proračunska rezervacija v znesku 1.000,00 EUR in 
o 23002 Proračunska rezerva v znesku 1.000,00 EUR. 

C. Račun financiranja 
� 2201 Odplačilo kreditov v znesku 80.011,04 EUR. 
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5001 – 5003 KRAJEVNE SKUPNOSTI 
Na podlagi statuta občine so na območju naslednje krajevne skupnosti : 

- Krajevna skupnost Gornji Petrovci 
- Krajevna skupnost Šulinci 
- Krajevna skupnost Križevci 

Zakonodaja : 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-

ZDT-B) ; 
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 30/01-Ztel-1, 2/04) ; 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, št. 45/94-odločba US, 

57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba 
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odločba US, 70/00, 108/03-odločba US, 72/2005) ; 

Globalni cilji : 
- enakomeren razvoj občine; 
- nenehen razvoj ožjih lokalnih skupnosti; 
- sodelovanje občine in lokalnih skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti. 

Letni planirani cilji in rezultati : 
- kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog. 

Krajevne skupnosti v Občini Gornji Petrovci imajo kot ožji deli občine status pravnih oseb in imajo 
lastne podračune. So neposredni proračunski uporabniki, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz 
proračuna oziroma da se vsi njihovi prejemki in izdatki obravnavajo in izkazujejo kot prejemki in 
izdatki občinskega proračuna.  
V proračunu so krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva za funkcionalne stroške. 
Krajevne skupnosti nimajo več lastnih prihodkov, saj nimajo več prihodkov iz naslova krajevnega 
samoprispevka. Edini vir prihodkov krajevnih skupnosti je dotacija občine. 
Občina Gornji Petrovci je s 1.1.2007 prevzela tekoče in investicijsko vzdrževanje, ki so jih prej 
opravljale krajevne skupnosti.  
 
6000  REŽIJSKI OBRAT 
Občina je v letu 2017 ustanovila režijski obrat. V okviru delovanja režijskega obrata so za 
zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih planirana sredstva v višini 149.500,00 EUR in 
sredstva za izdatke za blago in storitve v višini 11.008,96 EUR, skupni strošek : 160.508,96 EUR. 
 

Načrt razvojnih programov - obrazložitev 
 
Osnovna pravna podlaga za področje, ki ga zajema Načrt razvojnih programov (NRP) je Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/1999 in dopolnitve), ki določa, da je NRP sestavni del proračuna, kjer 
so izdatki proračuna za investicije in državne pomoči prikazani po posameznih programih 
neposrednih uporabnikov ter v letih, ko bodo bremenili proračune prihodnjih let. V NRP morajo biti 
izdatki opredeljeni po virih financiranja za celovito izvedbo projektor oz. programov, zato je vsak 
projekt oz. program v celotni vrednosti in z vsemi viri, proračunskimi in ostalimi.  
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007, odl. US : U-I24/07-66, 57/2008) pa 
še določa, da se v državnem proračunu zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje le tistih 
investicij občin, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.  
V načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci za leto 2017 se vključijo naslednje investicije : 
 

1. NAKUP OPREME ZA TISKANJE 
Za nakup tiskalnika za potrebe občinske uprave se v proračunu 2018 zagotovijo sredstva v višini 
400,00 EUR. 
Občinski proračun          400,00 EUR 

                    Skupaj  :  400,00 EUR 
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2. NAKUP RAČUNALNIKOV 
Za nakup računalnikov za potrebe občinske uprave se v proračunu 2018 zagotovijo sredstva v višini 
2.500,00 EUR. 
Občinski proračun          2.500,00 EUR 

                    Skupaj  :  2.500,00 EUR 
 

3. NAKUP POSLOVNIH STAVB 
Na podlagi pogodbe z NLB leasingom št. 1002249 z dne 17.02.2004 o odkupu objekta Pindža se v 
proračunu 2018 zagotovijo sredstva v višini 10.561,00 EUR. 
Občinski proračun           10.561,00 EUR 

                    Skupaj  :   10.561,00 EUR 
 

4. MANJŠI PROJEKTI 
Za izvedbo manjših projektov se v proračunu 2018 zagotovijo sredstva v višini 91.000,00 EUR. 
Občinski proračun             91.000,00 EUR 

                  Skupaj  :   91.000,00 EUR 
 

5. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 
Za izdelavo občinskega prostorskega načrta se v proračunu 2018 zagotovijo sredstva v višini 
16.000,00 EUR izvajalcu del ZEU d.o.o.  
Občinski proračun             16.000,00 EUR 

                  Skupaj  :   16.000,00 EUR 
 

6. NAKUP ZEMLJIŠČ 
Za nakup zemljišč se v proračuna 2018 zagotovijo sredstva v višini 3.000,00 EUR. Nakup zemljišč je 
podrobno opredeljen v Prilogi 2 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2018, ki je 
sestavni del Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2018. 
Občinski proračun             3.000,00 EUR 

                  Skupaj  :   3.000,00 EUR 
 

7. AMORTIZACIJA VRTEC JURČEK PRI OŠ GORNJI PETROVCI 
Za amortizacijo Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci smo v proračunu 2018 zagotovili sredstva v višini 
2.000,00 EUR. 
Občinski proračun             2.000,00 EUR 

                  Skupaj  :   2.000,00 EUR 
 

8. AMORTIZACIJA OŠ GORNJI PETROVCI 
Za amortizacijo OŠ Gornji Petrovci smo v proračunu 2018 zagotovili sredstva v višini 6.000,00 EUR. 
Občinski proračun             6.000,00 EUR 

                  Skupaj  :   6.000,00 EUR 
 

9. SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE CISTERNE PGD KRIŽEVCI V PREKMURJU 
Za sofinanciranje nabave gasilske cisterne Prostovoljnemu gasilskemu društvu Križevci se v proračunu 
2018 zagotovijo sredstva v višini 28.000,00 EUR. 
Občinski proračun             28.000,00 EUR 

                  Skupaj  :   28.000,00 EUR 
 

10. OBNOVA CESTE V STANJEVCIH 
Za obnovo ceste v Stanjevcih se v proračunu 2018 zagotovijo sredstva v višini 83.000,00 EUR. 
Sredstva 23. člena           83.000,00 EUR 
           Skupaj : 83.000,00 EUR 
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11. OBNOVA CESTE IN ASFALTIRANJE PARKIRNEGA PROSTORA V ŽENAVLJU 
Za obnovo ceste in asfaltiranje parkirnega prostora v Ženavlju se v proračunu 2018 zagotovijo 
sredstva v višini 23.580,00 EUR. 
Sredstva 23. člena           23.580,00 EUR 
           Skupaj : 23.580,00 EUR 
 

12. OBCESTNI JARKI IN GOZDNE CESTE 
Za obcestne jarke in gozdne ceste se v proračunu 2018 zagotovijo sredstva v višini 28.000,00 EUR. 
Občinski proračun           28.000,00 EUR 
           Skupaj : 28.000,00 EUR 
 

13. OBNOVA CESTE V ADRIJANCIH 
Za obnovo ceste v Adrijancih se v proračunu 2018 zagotovijo sredstva v višini 20.000,00 EUR. 
Občinski proračun           20.000,00 EUR 
           Skupaj : 20.000,00 EUR 
 

14. OBNOVA VAŠKO-GASILSKEGA DOMA ŠULINCI 
Za obnovo vaško-gasilskega doma Šulinci se v proračunu 2018 zagotovijo sredstva v višini 46.000,00 
EUR. 
Sredstva 23. člena           46.000,00 EUR 
           Skupaj : 46.000,00 EUR 
 

15. OBNOVA VAŠKO-GASILSKEGA DOMA PESKOVCI 
Za obnovo vaško-gasilskega doma Peskovci se v proračunu 2018 zagotovijo sredstva v višini 
43.000,00 EUR. 
Sredstva 23. člena           43.000,00 EUR 
           Skupaj : 43.000,00 EUR 
 

16. OBNOVA VAŠKO-GASILSKEGA DOMA NERADNOVCI 
Za obnovo vaško-gasilskega doma Neradnovci se v proračunu 2018 zagotovijo sredstva v višini 
54.500,00 EUR. 
Sredstva 23. člena           54.500,00 EUR 
           Skupaj : 54.500,00 EUR 
 

17. OBNOVA ŠPORTNEGA CENTRA V MARTINJU IN OKOLICE 
Za obnovo športnega centra v Martinju in okolice se v proračunu 2018 zagotovijo sredstva v višini 
26.000,00 EUR. 
Sredstva 23. člena           26.000,00 EUR 
           Skupaj : 26.000,00 EUR 
 
Gornji Petrovci, februar 2016      Franc ŠLIHTHUBER, l.r. 
             župan 
 


