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OBČINA  GORNJI  PETROVCI 

Gornji Petrovci 31/d * 9203 Petrovci * Tel. 02/55-69-000 *  Fax : 02/55-69-001 * E-mail:obcina.gpetrovci@siol.net 

 
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA                                   

OBČINE  GORNJI PETROVCI ZA LETO 2019 
 

1. UVOD  
 

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi občine pripraviti zaključne 
račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu 
s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za 
katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse 
spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih 
predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. V skladu s predpisi s 
področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna poročila. 
 

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA 
 

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi 
se uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega proračuna, kot tudi pri pripravi zaključnih 
računov občinskih proračunov. Njihov celovit pregled je sestavljen na spletni strani Ministrstva za 
finance: http://www.mf.gov.si/slov/zakon/zakon_in_podzakon.htm. 
Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih 
uporabnikov, se upoštevajo naslednji predpisi : 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 101/2013, 55/15-
ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/2018); 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010); 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št.23/1999, 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZVE); 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 5/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 
94/2014, 100/2015, 84/2016, 75/2017, 82/2018, 79/2019); 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št.115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 
124/2008, 58/2010(60/2010-popr), 104/2010, 104/2011, 86/2016); 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006 – ZUE, 138/2006, 120/2007, 
112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/2015, 75/2017, 82/2018); 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002, 134/2003, 108/2013); 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 
108/2013, 100/2015); 
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- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja 
s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa 
(Uradni list RS, št. 41/2007, 81/2009, 95/2011, 109/2013) in 

- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/2007 in 104/2009). 

 
3. PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINSKEGA PRORAČUNA IN FINANČNIH NAČRTOV 

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

a) splošni del zaključnega računa proračuna; 
b) posebni del zaključnega računa proračuna in 
c) obrazložitve zaključnega računa proračuna. 

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

a) bilanca prihodkov in odhodkov, 
b) račun finančnih terjatev in naložb in 
c) račun financiranja. 

 
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih 
uporabnikov. Pri tem se upošteva institucialno klasifikacijo iz proračuna, za katerega se pripravlja 
zaključni račun. V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo : 

- sprejeti proračun preteklega leta, 
- veljavni proračun preteklega leta, 
- realizirani proračun preteklega leta; 
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in 
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta. 

 
Obrazložitev zaključnega računa proračuna 
Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve : 

- splošnega dela zaključnega računa proračuna, 
- posebnega dela zaključnega računa proračuna, 
- izvajanje načrta razvojnih programov, 
- podatkov iz bilance stanja in 
- upravljanje likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa. 

 
4. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov 

 
I. S P L O Š N I   D E L 

 
A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
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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 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. Občinski svet Občine Gornji Petrovci je na svoji 25. redni seji dne 
06.07.2018 sprejel Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2019 (Uradni list RS, št. 50/2018). Na svoji 
3. redni seji dne 10.05.2019 je Občinski svet Občine Gornji Petrovci sprejel Rebalans proračuna občine 
Gornji Petrovci za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/2019). 
 
Tabela : Primerjava prihodkov proračuna 2019, rebalansa 2019 in ZR 2019 

Sk. 
kont. 

Prihodki Proračun 2019 Rebalans 2019 ZR 2019 Indeks 
ZR:REB. 

7 Prihodki idr. prejemki 2.325.146,00 € 2.467.371,00  € 2.312.380,93 € 93,72 % 
70 Davčni prihodki 1.862.533,00 €  1.744.994,00 € 1.741.308,46 € 99,79 % 
71 Nedavčni prihodki 215.309,00 € 261.361,64 € 206.511,16 € 79,01 % 
72 Kapitalski prihodki 1.800,00 € 102.840,40 € 4.434,48 € 4,31 % 
73 Prejete donacije 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
74 Transferni prihodki 245.504,00 € 358.174,96 € 360.126,83 € 100,54 % 
78 Prejeta sredstva iz EU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI                              1.741.308,46 EUR 

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) so bili v proračunu 2019 planirani v višini 1.862.533,00 EUR, z 
rebalansom 2019 so bili spremenjeni na 1.744.994,00 EUR (93,69 %), realizacija v zaključnem računu 
2019 znaša 1.741.308,46 EUR (99,79 %). 
 
700 - Davki na dohodek in dobiček 
V to skupino prihodkov spada dohodnina – občinski vir, ki se je z rebalansom 2019 spremenila iz 
1.729.383,00 EUR na 1.609.644,00 EUR (93,08 %), realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 
1.609.644,00 EUR (100,00 %). 
 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK v EUR 

Dohodnina – občinski vir 1.609.644,00  
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V proračunu 2019 je znašala primerna poraba 1.729.383,00 EUR in je vključevala samo Dohodnino-
občinski vir v znesku 1.729.383,00 EUR. Z novim izračunom Ministrstva za finance znaša primerna 
poraba za leto 2019 1.768.050,00 EUR in vključuje : Dohodnino-občinski vir v znesku 1.609.644,00 EUR 
(konto 700020) in Finančno izravnavo v znesku 158.406,00 EUR (konto 740000).  
 
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) so bili v proračunu 2019 planirani v 
višini 89.150,00 EUR, z rebalansom 2019 so bili spremenjeni na 90.650,00 EUR (101,68 %), realizacija v 
zaključnem računu 2019 znaša 97.445,39 EUR (107,50 %).  
 

DAVKI NA PREMOŽENJE v EUR 

Davek od premoženja stavb od fizičnih oseb 5.956,09 

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 184,40 

Zamudne obresti od davka na nepremičnine 9,61 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb 5.827,38 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb 61.652,52 

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.285,53 

Davek na dediščine in darila 11.766,71 

Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 2,30 

Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb 487,18 

Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb      10.273,67 

 
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) so bili v proračunu 2019 planirani v višini 43.000,00 EUR, z 
rebalansom 2019 so bili spremenjeni na 44.600,00 EUR (103,72 %), realizacija v zaključnem računu 
2019 znaša 32.740,14 EUR (73,41 %). 
 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE v EUR 

Davek na dobitke od iger na srečo 1.181,48 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 21.618,07 

Turistična taksa 451,07 

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 9.489,52 

SKUPAJ : 32.740,14 
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706 DRUGI DAVKI 
Zajemajo druge davke in prispevke, na katerem se med letom knjižijo ostali prihodki, ki se običajno 
konec leta na podlagi obvestila FURS-a preknjižijo na konte znotraj proračuna. Drugi davki (706) so bili 
v proračunu 2019 predvideni v višini 1.000,00 EUR, z rebalansom 2019 so bili spremenjeni na 100,00 
EUR (10,00 %), realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 1.478,93 EUR (1.478,93 %).  
 

DRUGI DAVKI v EUR 

Drugi davki 1.478,93 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI                  206.511,16 EUR 

 
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) so bili v proračunu 2019 planirani v višini  215.309,00 
EUR, v rebalansu 2019 so bili spremenjeni na 261.361,64 EUR (121,00 %), realizacija v zaključnem 
računu 2019 znaša 206.511,16 EUR (79,01 %). 
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (710) so bila v proračunu 2019 planirana v 
višini 204.445,92 EUR, v rebalansu 2019 so bila spremenjena na 242.550,00 EUR (118,64 %), realizacija 
v zaključnem računu 2019 znaša 179.565,37 EUR (74,03 %). 
 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA v EUR 

Prihodki od najemnin-Občina Puconci CEROP 15.719,36 

Prihodki od najemnin-Vodovod sistema B 143.090,95 

Prihodki od najemnin za stanovanja 13.299,92 

Prihodki od zakupnin 896,83 

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 941,50 

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 5.616,81 

SKUPAJ : 179.565,37 

 
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 so bile v proračunu 2019 in rebalansu 2019 planirane v višini 1.800,00 EUR (100,00 %), realizacija 
v zaključnem računu 2019 znaša 2.142,40 EUR (119,02 %). 
 

TAKSE IN PRISTOJBINE v EUR 

Upravne takse (tar.št.1-10, tar.št.80 in 82 iz ZUT) 2.142,40 
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712 Denarne kazni 
Sem  uvrščamo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Denarne kazni (712) so bile v 
proračunu 2019 planirane v višini 500,00 EUR, z rebalansom 2019 so bile spremenjene na 1.500,00 EUR 
(300,00 %), realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 3.132,02 EUR (208,80 %). 
 

DENARNE KAZNI v EUR 

Denarne kazni 3.132,02 

SKUPAJ :                         3.132,02 

 
714 Drugi nedavčni prihodki 
Drugi nedavčni prihodki zajemajo prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov 
investicijskega značaja, refundacije zavarovalnic za škodne zahtevke, refundacije boleznin, reklamne 
oglase idr. Drugi nedavčni prihodki (714) so bili v proračunu 2019 predvideni v višini 8.563,08 EUR, z 
rebalansom 2019 so bili spremenjeni na 15.511,64 EUR (181,15 %), realizacija v zaključnem računu 
2019 znaša 21.671,37 EUR (139,71 %). 
 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI v EUR 

Drugi nedavčni prihodki 8.724,11 

Prispevki in doplačila občanov za izv.dol.progr.tek.značaja-okoljska dajatev 4.557,02 

Prispevki in doplačila občanov za izv.dol.progr.inv.značaja-vodovod 2.000,00 

Refundacija zavarovalnic za škodne zahtevke                          3.786,52 

Nakazila po sklepu o dedovanju 2.603,72 

SKUPAJ : 21.671,37 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI                      4.434,48 EUR 

 
Kapitalski prihodki (72) so bili v proračunu 2019 predvideni v višini 1.800,00 EUR, z rebalansom 2019 
so bili spremenjeni na 102.840,40 EUR (5.713 %), realizacija v zaključnem računu 2019 znaša le 
4.434,48 EUR (4,31 %). Tu je prišlo do največjega izpada prihodkov.  
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Prihodke od prodaje osnovnih sredstev v proračunu 2019 nismo predvideli, v rebalansu 2019 smo 
predvideli prodajo nepremičnine na parc.št. 685/2-gostinski objekt v izmeri 294 m2, dvorišče v izmeri 
1521 m2, vpisana pod vl.št. 198 v k.o. Gornji Petrovci (objekt Pindža) v znesku 100.000,00 EUR. Do 
realizacije prodaje predvidenih nepremičnin v letu 2019 ni prišlo. Prodajo predvidevamo v letu 2020. 
Občine solastnice, ustanoviteljice JP Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., so pooblastile Občino 
Puconci, da opravi postopek prodaje premičnine – strojne opreme Integrirani performator plastenk, 
pridobljene v okviru izgradnje Centra za ravnanje z odpadki – I. faza. Kupnina je bila razdeljena v skladu 
z ustanovitvenim deležem. Prihodek od prodaje navedene premičnine znaša 73,88 EUR (1,26 % delež). 
 

PRIHODKI OD PRODAJE  OSNOVNIH SREDSTEV v EUR 

Prihodki od prodaje opreme 73,88 
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722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev 
Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev smo v proračunu 2019 predvideli 
v znesku 1.800,00 EUR, znesek je bil v rebalansu 2019 spremenjen na 2.840,40 EUR (157,80 %), 
realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 4.360,60 EUR (153,52 %). 
 
Realizirali smo prodajo nepremičnin – kmetijsko zemljišče vse k.o. Stanjevci : 3450/0 v izmeri 979 m2, 
3466/0 v izmeri 746 m2, 3476/0 v izmeri 197 m2, 3477/0 v izmeri 184 m2, 3824/0 v izmeri 1393 m2, 
3911/0 v izmeri 356 m2, 3929/0 v izmeri 187 m2 in 3934/0 v izmeri 692 m2 v skupnem znesku 4.260,60 
EUR. Kupnina je bila nakazana na prehodni račun Državnega odvetništva, Zunanjega oddelka Murska 
Sobota (izvršba Republike Slovenije št. 0064 Ig 34/2015). Prav tako smo realizirali prodajo 
nepremičnine – kmetijsko zemljišče k.o. Stanjevci : 4948/0 v izmeri 53 m2 v znesku 100,00 EUR. 
 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV v EUR 

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 4.360,60 

SKUPAJ : 4.360,60 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI                  360.126,83 EUR 

 
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 bili v proračunu 2019 predvideni v višini 
245.504,00 EUR, z rebalansom 2019 so bili spremenjeni na 358.174,96 (145,89 %), realizacija v 
zaključnem računu 2019 znaša 360.126,83 EUR (100,54 %).      
 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ v EUR 

Ministrstvo za finance-finančna izravnava        158.406,00 

Ministrstvo za obrambo-sredstva požarnega sklada         8.596,44 

Sredstva  MGRT iz naslova 23. člena ZFO-1 (NEPOVRATNA SREDSTVA) 178.629,00 

Ministrstvo za kmetijstvo-sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest         7.607,45  

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo-fin. Medobčinske inšpekcije in redarstva 6.887,94 

Skupaj : 360.126,83 

 
Prejetih sredstev iz Evropske unije (78) v proračunu 2019 in rebalansu 2019 nismo predvideli, 
realizacije v zaključnem računu 2019 ni bilo. 
 
Prihodki Zaključnega računa proračuna 2019 (70+71+72+73+74+78) znašajo 2.312.380,93 EUR : 
 

 davčni prihodki v višini 1.741.308,46 EUR (75,31 %) 
 nedavčni prihodki v višini 206.511,16 EUR (8,93 %) 
 kapitalski prihodki v višini 4.434,48 EUR (0,19 %) 
 prejete donacije v višini 0,00 EUR (0,00 %) 
 transferni prihodki v višini 360.126,83 EUR (15,57 %) 
 prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 0,00 EUR (0,00 %). 
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ODHODKI 
 
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 2019 
znašal 2.410.000,00 EUR, z rebalansom 2019 je bil spremenjen na 2.406.000,00 EUR (99,83 %), 
realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 2.404.906,89 EUR (99,95 %). 
 
Tabela : Primerjava odhodkov proračuna 2019, rebalansa 2019 in zaključnega računa 2019 
 

Sk. 
kont. 

Odhodki  Proračun 2019 Rebalans 2019 ZR 2019 Indeks 
ZR/REB  

4 Odhodki in drugi izdatki 2.410.000,00 € 2.406.000,00 € 2.404.906,89 € 99,95 % 
40 Tekoči odhodki    878.070,00 €  923.420,00 € 990.057,02 € 107,22 % 
41 Tekoči transferi    906.974,00 € 932.144,29 € 804.258,06 € 86,28 % 
42 Investicijski odhodki    615.456,00 € 525.435,71 € 585.591,81 € 111,45 % 
43 Investicijski transferi      9.500,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 100,00 % 

Davčni prihodki
75,31%

Nedavčni prihodki
8,93%

Kapitalski prihodki
0,19 %

Prejete 
donacije

0% Transferni prihodki
15,57%

Prejeta sredstva 
iz Evropske 

unije
0%

Prihodki ZR 2019
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40 - TEKOČI ODHODKI                                990.057,02 EUR 

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. V proračunu 2019 smo planirali sredstva v višini 
878.070,00 EUR, z rebalansom 2019 je bil znesek spremenjen na 923.420,00 EUR (105,16 %), realizacija 
v zaključnem računu 2019 znaša 990.057,02 EUR (107,22 %). 
 

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 in zaposlenimi v režijskem obratu, je bil v proračunu 2019 predviden v višini 287.400,00 EUR, z 
rebalansom 2019 je bil znesek spremenjen na 293.232,00 EUR (102,03 %), realizacija v zaključnem 
računu 2019 znaša 292.694,67 EUR (99,82 %). 
 

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 ter za zaposlene v režijskem obratu je bil v proračunu 2019 
predviden v višini 46.771,00 EUR, z rebalansom 2019 je bil znesek spremenjen na 47.494,00 EUR 
(101,55 %), realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 47.878,28 EUR (100,81 %). 
 

402 Izdatki za blago in storitve 
V proračunu 2019 je bil za ta namen predviden znesek v višini 441.899,00 EUR in je vključeval tudi 
stroške režijskega obrata. Z rebalansom 2019 je bil znesek spremenjen na 531.194,00 EUR (120,21 %), 
realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 535.145,13 EUR (100,74 %). 
 

Vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo 
pisarniški  material in storitve (3.569,75 EUR), čistilni material in storitve (773,99 EUR), storitve 
varovanja zgradb in prostorov občine, krajevnega urada Gornji Petrovci in vrtca Jurček pri OŠ Gornji 
Petrovci (1.538,93 EUR), založniške in tiskarske storitve (2.604,37 EUR), časopisi, revije, knjige in 
strokovna literatura (1.872,07 EUR), stroški oglaševalskih storitev (2.661,49 EUR), sprejemi in 
prireditve-stroški občinskega praznika, vaških iger, občinskega gasilskega tekmovanja, občinskega 
turnirja v malem nogometu, pogostitev, najemi šotorja, obdaritev in prevoz starejših nad 70 let 
pogostitev krvodajalcev, najem gasilskega doma Križevci za potrebe upokojencev, aranžiranje daril za 
poroke, prižiganje lučk pri OŠ Gornji Petrovci, šopki za poroke, prireditve v kulturnem domu v 
Stanjevcih (27.710,76 EUR), drugi splošni material in storitve (22.488,03 EUR), električna energija 
(31.071,39 EUR), poraba kuriv in stroški ogrevanja (7.611,62 EUR), voda in komunalne storitve-vodno 
povračilo, okoljska dajatev, omrežnina za : Vaško-gasilski dom Križevci, PGD Kukeč, Mrliško vežo 
Križevci, Gasilski dom Peskovci, Vaško dvorano Gornji Petrovci, Gasilski dom Gornji Petrovci, Mrliško 
vežo-pokopališče Neradnovci, Gasilski dom + igrišče Neradnovci, Pokopališče Nedela katoliško Gornji 
Petrovci, Stara šola Šulinci, Nogometno igrišče Gornji Petrovci, Pokopališče evangeličansko Gornji 
Petrovci mrliška veža, Pokopališče Šulinci mrliška veža, Mrliška veža Stanjevci, Pokopališče Peskovci 
mrliška veža, Nogometno igrišče Šulinci, Občina Gornji Petrovci, Športni center Martinje, Gasilski dom 
Lucova, Evangeličanski zvonik Boreča, Mrliška veža Ženavlje, Evangeličansko pokopališče Boreča, 
Pokopališče Lucova, Pokopališče Sv.Ana katoliško Boreča, Pokopališče Adrijanci, Gasilski dom Boreča, 
Gasilski dom Martinje, Gasilski dom Adrijanci, Jašek pri Evangeličanski cerkvi Gornji Petrovci, KMN 
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Stanjevci slačilnice, Občina Gornji Petrovci polnilnica Gornji Petrovci, Mrliška veža Martinje-Trdkova, 
PGD Šulinci, Kulturni dom Stanjevci, dodatni prik. hidrant dvorana Gornji Petrovci 153, OŠ Gornji 
Petrovci 2, Gasilski dom Ženavlje 14, Gornji Petrovci 92, Gasilski dom Križevci 153, Vrtec Jurček pri OŠ 
Gornji Petrovci 2 ter voda za Zdravstveno postajo Gornji Petrovci in letno nadomestilo za uporabo 
aparata za vodo (123.399,71 EUR), odvoz smeti (7.335,06 EUR), telefon, teleks, faks, elektronska pošta 
(3.683,27 EUR), poštnina in kurirske storitve (6.763,20 EUR), goriva in maziva za prevozna sredstva 
(28.495,63 EUR), vzdrževanje in popravila vozil-popravilo vozil občine in režijskega obrata, nakup 
pnevmatik, pranje vozil, notranje čiščenje, prenos podatkov s tahografa (23.881,31 EUR), najem vozil-
najem VW Jette 172,56 EUR/mesec, najem Peugeot Boxer 541,70 EUR/mesec, najem premičnin Pindže 
549,00 EUR/mesec (15.705,84 EUR), pristojbine za registracijo vozil (1.410,83 EUR), zavarovalne 
premije za motorna vozila (7.257,63 EUR), dnevnice za službena potovanja v državi (247,62 EUR), 
stroški prevoza v državi (179,58 EUR), hotelske in restavracijske storitve (836,31 EUR), dnevnice za 
službena potovanja v tujini (1.432,00 EUR), tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (14.507,22 
EUR), tekoče vzdrževanje pokopališč (26.193,76 EUR), zavarovalne premije za objekte (4.613,37 EUR), 
tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov-najem spletne aplikacije Maximus, 
vzdrževanje spletne strani, vzdrževanje programske opreme, varstvo osebnih podatkov, e-hramba, 
HKOM storitev, vzdrževanje programskega paketa, vzdrževanje fotokopirnega aparata, tonerji za 
fotokopirni aparat, podaljšanje antivirusnega programa, popravilo printerja, letni zakup prostora na 
strežniku, podaljšanje domene, gostovanje Banka cestnih podatkov (13.827,94 EUR), vzdrževanje 
okolice-vzdrževanje zelenic, košnja igrišč v občini, mulčanje parcel, rože za zasaditev gred, gnojila za 
rože, rezanje žive meje, podjemne pogodbe za urejanje okolice 1 x 4 osebe za 1 mesec za 700,00 EUR 
neto/osebi, 1 x 5 oseb za ½ meseca za 350,00 EUR neto/osebi (29.452,52 EUR), zimska služba-nabava 
soli za posip s prevozom, nabava peska s prevozom, izvajanje zimske službe (23.147,16 EUR), 
vzdrževanje cest-košnja obcestnih jarkov, frakcija, gramoz, drobljenec, betonske cevi, signocryl beli 
(45.891,37 EUR), vzdrževanje gozdnih cest-košnja gozdnih cest, zakoličba gozdne poti, ureditev 
gozdnih cest, prevoz in material (11.360,34 EUR), vzdrževanje ulične razsvetljave-nabava žarnic za 
javno razsvetljavo, usluga z avtodvigalom in upravljalcem (1.154,94 EUR), kazni uzurpacija in 
degradacija (5.014,92 EUR), stroški konferenc, seminarjev in simpozijev (280,00 EUR), plačila avtorskih 
honorarjev-Prešernova proslava, Svečana seja v Neradnovcih (65,83 EUR), plačila po pogodbah o delu 
z vključenimi davki in prispevki-čiščenje prostorov občinske stavbe, čiščenje prostorov VGD Peskovci, 
sistemizacija za zaposlene v občinski upravi in režijskem obratu  (5.910,53 EUR), varstvo pri delu 
(1.221,84 EUR), sejnine članom občinskega sveta, odborov in komisij ter sejnine nadzornega odbora z 
vključenimi davki in prispevki (13.377,03 EUR), nadomestilo za podžupana z vključenimi davki in 
prispevki (3.514,80 EUR), nadomestilo volilnim odborom z vključenimi prispevki (676,80 EUR) in volilni 
komisiji z vključenimi davki in prispevki (1.440,06 EUR), sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in 
drugo (8.684,30 EUR), druge članarine (631,24 EUR), plačila bančnih storitev (536,84 EUR), plačila 
storitev Finančni upravi RS (1.111,93 EUR) ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo 
bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). 
Vključeni so tudi izdatki za blago in storitve režijskega obrata. 
 

403 Plačila domačih obresti 
Vključujejo plačila domačih obresti. V proračunu 2019 je bil predviden znesek v višini 100.000,00 EUR, 
z rebalansom 2019 je bil znesek spremenjen na 40.000,00 EUR (40,00 %), realizacija v zaključnem 
računu 2019 znaša 106.367,59 EUR (265,92 %) : 

- 102.106,99 EUR plačilo obresti DUTB d.d. Ljubljana (na podlagi izvršbe Ig 5/2012 glavnice v 
skupnem znesku 379.397,00 EUR-delno glavnica kredita Probanke d.d. Maribor št. 70-KGKT-
2004-0033 z dne 04.06.2004 v znesku 284.671,80 EUR, delno glavnica odkupa terjatev št. 
35/02-OT z dne 20.06.2002 Probanka d.d. Maribor v znesku 64.635,80 EUR  in delno glavnica 
odkupa terjatev št. 42/02-OT z dne 27.06.2002 Probanka d.d. Maribor v znesku 30.089,40 EUR)  

- 4.260,60 EUR plačilo obresti Republiki Sloveniji (izvršba 0064 Ig 34/2015).  
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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 1.000,00 EUR ter sredstva proračunske rezerve 500,00 EUR. 
V rebalansu 2019 smo predvideli še Združena sredstva na proračunskem skladu Občine Puconci v 
znesku 10.000,00 EUR. Skupni znesek rezerve je v rebalansu 2019 znašal  11.500,00 EUR (575 %). 
 

Realizacija v zaključnem računu 2019 je 7.971,35 EUR (69,32 %). V skladu s sklepom, sprejetim na 9. 
seji Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. ter sprejetega Poslovnega 
načrta javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2017 na 11. seji skupščine 
dne 24.03.2017, nam Občina Puconci izstavlja zahtevke za 50 % obračunane amortizacije za objekte in 
opremo I. in II. faze RCERO Puconci - najemnine iz naslova nepremičnin in opreme. Sredstva za posebne 
namene so bila realizirana v višini 7.971,35 EUR in se nanašajo na združena sredstva na proračunskem 
skladu Občine Puconci. 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI                               804.258,06 EUR 

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. 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 2019 je bil predviden znesek v višini 906.974,00 EUR, v rebalansu 2019 je bil znesek 
spremenjen na 932.144,29 EUR (102,78 %), realizacija v zaključnem računu 2018 znaša 804.258,06 EUR 
(86,28 %). 
 

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 
so bile v proračunu 2019 planirane v višini 10.000,00 EUR. V rebalansu 2019 je bil znesek subvencij 
spremenjen na 60.000,00 EUUR (600 %) in sicer znašajo subvencije v kmetijstvu 10.000,00 EUR in 
subvencije javnim podjetjem 50.000,00 EUR. Realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 53.762,14 
EUR (89,60 %). Občina je na podlagi javnega razpisa spodbujanja razvoja kmetijstva za leto 2018 
upravičencem v letu 2019 nakazala sredstva v višini 3.762,14 EUR. Na podlagi sklepa sodišča smo v letu 
2019 nakazali na račun podjetja Pindža d.o.o. v stečaju sredstva v višini 50.000,00 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 2019 so bila v višini 502.757,18 EUR, v rebalansu 2019 so bila spremenjena na 494.495,80 
EUR (98,36 %), realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 435.022,65 EUR (87,97 %) : 

- javno delo Splošne bolnišnice Murska Sobota v znesku 2.920,48 EUR, 
- javno delo Javnega zavoda Krajinski park Goričko v znesku 442,18 EUR, 
- darilo ob rojstvu otroka v znesku 5.680,00 EUR (darilni bon v znesku 500,00 EUR po 

novorojencu, občina ima popust pri dobavitelju), 
- drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti v znesku 1.095,33 EUR (sanacija dimnika), 
- regresiranje prevozov v šolo v znesku 46.803,41 EUR, 
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- regresiranje oskrbe v domovih v znesku 97.004,57 EUR (Dom starejših Rakičan, Dom Kuzma, 
Dom starejših občanov Gornja Radgona, Dom starejših občanov Radenci, Zavod Karion, Zavod 
Sv. Cirila in Metoda, Dom Lukavci, Dom starejših občanov Lendava), 

- subvencioniranje stanarin v znesku 500,60 EUR, 
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za OŠ Gornji Petrovci (171.855,78 

EUR) in zunanje vrtce (102.177,41 EUR-Mestna občina Maribor, Vrtec Murska Sobota, 
Miklavžev zavod Murska Sobota, Waldorfska šola Ljubljana, Osnovna šola Grad, Vrtec Lendava, 
DOŠ Prosenjakovci, Osnovna šola Puconci), skupaj 274.033,19 EUR, 

- plačilo pogrebnih stroškov v znesku 6.542,89 EUR (mrliški ogledi, obdukcije, pogrebni stroški). 
 

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 javno koristen, dobrodelen. Neprofitne 
organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva ipd.  
Za ta namen so bila v proračunu 2019 predvidena sredstva v višini 171.400,00 EUR, v rebalansu 2019 
je bil znesek spremenjen na 143.087,00 EUR (83,48 %), realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 
104.082,81 EUR (72,74 %) in sicer : 
 

- Tekoči transferi-športna društva v znesku 56.000,00 EUR (sredstva so razdeljena na podlagi 
javnega razpisa za leto 2019)  
 
 

NAZIV DRUŠTVA  ZNESEK  
ŠD NK KRIŽEVCI     43.000,00 €  
ŠD NERADNOVCI          1.000,00 €  
ŠKTD ADRIJANCI          1.300,00 €  
ŠD SREBRNI BREG MARTINJE          300,00 €  
KMN STANJEVCI          1.500,00 €  
KMN GORNJI PETROVCI          1.000,00 €  
KMN KOŠAROVCI          1.000,00 €  
ŠD LUCOVA          1.700,00 €  
POHODNO DRUŠTVO STANJEVCI          600,00 €  
ŽNK GORIČKO STANJEVCI          3.500,00 €  
ŠPORTNO SHOTOKAN KARATE-DO DRUŠTVO G.P.           1.100,00 €  

SKUPAJ :          56.000,00 €  
 

 
- Tekoči transferi-požarni sklad v znesku 10.910,22 EUR (sredstva so razdeljena na podlagi sklepa 

Odbora požarnega sklada za leto 2018)  
 

Naziv PGD ZNESEK 
PGD ADRIJANCI               132,80 €  
PGD BOREČA               638,65 €  
PGD GORNJI PETROVCI             1.871,84 €  
PGD KOŠAROVCI                  90,00 €  
PGD KRIŽEVCI             1.718,84 €  
PGD KUKEČ                265,86 €  
PGD LUCOVA               182,52 €  
PGD MARTINJE             1.687,42 €  
PGD NERADNOVCI             1.857,15 €  
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PGD PESKOVCI             1.858,52 €  
PGD STANJEVCI                132,95 €  
PGD ŠULINCI               326,91 €  
PGD ŽENAVLJE                146,76 €  
                                                                                 SKUPAJ :           10.910,22 €  

 
- Tekoči transferi-Krajevna skupnost Šulinci v znesku 3.812,55 EUR (funkcionalna dejavnost za 

leto 2019), 
 

- Tekoči transferi-Krajevna skupnost Križevci v Prekmurju v znesku 2.822,06 EUR (funkcionalna 
dejavnost za leto 2019), 

 

- Tekoči transferi-Krajevna skupnost Gornji Petrovci v znesku 2.365,39 EUR (funkcionalna 
dejavnost za leto 2019), 
 
 

- Tekoči transferi po sklepu občinskega sveta in župana v znesku 2.816,00 EUR : 
 
 

Naziv Znesek v EUR 
DONACIJA (DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA) 20,00 
SOF.PROGRAMA PTZ 2019 (POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA)  100,00 
DONACIJA(GOVEDOREJSKO DRUŠTVO GORNJI PETROVCI)  200,00 
DONACIJA(OBM.OBRTNA ZBORNICA M.SOBOTA)  30,00 
DONACIJA (EKONOMSKA ŠOLA M.SOBOTA)  50,00 
DONACIJA (GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA)  30,00 
DONACIJA (SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA M.SOBOTA)  30,00 
DONACIJA (DRUŠTVO DIABETIKOV M.SOBOTA)  30,00 
DONACIJA (DRUŠ.PARAPLEGIK.PREKMUR.PRLEKIJE MS)  30,00 
DONACIJA (DOM KUZMA, D.O.O.)  30,00 
DONACIJA ZA 80 LET(PGD KUKEČ)  400,00 
DONACIJA (DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE)  30,00 
NAKAZILO ANEKS 24(ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE)  616,00 
DONACIJA (MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV M.SOBOTA)  30,00 
DONACIJA (POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER)  30,00 
DONACIJA (DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV POMURJA)  30,00 
DONACIJA ZA MPZ AVGUST PAVEL (ZVEZA SLOVENCEV NA MADŽARSKEM)  500,00 
DONACIJA (DRUŠTVO LJUBITELJEV STARODOBNE TEHNIKE)  200,00 
DONACIJA (DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA)  30,00 
SOF.PROGRAMA VARNA HIŠA POMURJA-DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA LJUTOMER 400,00 

 
 

- Tekoči transferi-sofinanciranje političnih strank v znesku 1.093,05 EUR : 
Naziv Znesek 

FIN.POLIT.STRANK 12/2018-12/2019(SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA)            203,13 €  
FIN.POLIT.STRANK 12/2018-12/2019(SLOVENSKI DEMOKRATI)              23,29 €  
FIN.POLIT.STRANK 12/2018-12/2019(NOVA SLOVENIJA)            131,63 €  
FIN.POLIT.STRANK 12/2018-12/2019(SOCIALNI DEMOKRATI)            154,38 €  
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FIN.POLIT.STRANK 12/2018-12/2019(SMC)            154,38 €  
POVR.STR.VOL.KAMPANJE 2018(SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA)            123,75 €  
POVR.STR.VOL.KAMPANJE 2018(NOVA SLOVENIJA)              80,19 €  
POVR.STR.VOL.KAMPANJE 2018(SD)            128,25 €  
POVR.STR.VOL.KAMPANJE 2018(SMC)              94,05 €  

SKUPAJ :             1.093,05 €  
 

- Tekoči transferi-kulturna in turistična društva v znesku 6.263,54 EUR (sredstva so dodeljena na 
podlagi javnega razpisa za leto 2019) 

Naziv Znesek 

SOF.LJUB.KULT.DEJAVNOSTI 2019(OŠ GORNJI PETROVCI)               850,84 €  
SOF.LJUB.KULT.DEJAVNOSTI 2019(TD VRTANEK G.PETROVCI)               498,56 €  
SOF.LJUB.KULT.DEJAVNOSTI 2019(KUD GORIČKO GORNJI PETROVCI)            1.166,99 €  
SOF.LJUB.KULT.DEJAVNOSTI 2019 MPZ GLORIA (ECO G.PETROVCI)               647,15 €  
SOF.PROGR.TURISTIČNIH DRUŠTEV 2019(TD VRTANEK G.PETROVCI)               858,70 €  
SOF.PROGR.TURISTIČNIH DRUŠTEV 2019(DRUŠTVO ŽENA NERADNOVCI)               772,83 €  
SOF.PROGR.TURISTIČNIH DRUŠTEV 2019(KTD VESELE VIDRE PESKOVCI)               334,89 €  
SOF.PROGR.TURISTIČNIH DRUŠTEV 2019(KUD SREBRNI BREG MARTINJE)               171,80 €  
SOF.PROGR.TURISTIČNIH DRUŠTEV 2019(DRUŠTVO ŽENA KUKEČ)               575,33 €  
SOF.PROGR.TURISTIČNIH DRUŠTEV 2019(ŠKTD ADRIJANCI)               386,45 €  

SKUPAJ :                6.263,54 €  
 

- Tekoči transferi-Gasilska zveza Gornji Petrovci v znesku 18.000,00 EUR (sredstva so nakazana 
na podlagi Pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe in aneksa za leto 2019). 

 
 

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 je bil v proračunu 2019 planiran v višini 222.816,82 EUR, v rebalansu 
2019 je bil znesek spremenjen na 234.561,49 EUR (105,27 %), realizacija v zaključnem računu znaša 
211.390,46 EUR (90,12 %). Drugi tekoči domači transferi zajemajo :  

- sredstva prenesena drugim lokalnim skupnostim-Občini Moravske Toplice za stroške skupne 
občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo v znesku 20.702,84 EUR 
(Skupna občinska uprava »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« je začela delovati za območje 
10 občin ustanoviteljic 1.12.2007. Sedežna občina Medobčinske inšpekcije in redarstva je 
Občina Moravske Toplice. Občina Gornji Petrovci je v letu 2019 za namen Medobčinske 
inšpekcije in redarstva nakazala Občini Moravske Toplice sredstva v višini 20.702,84 EUR na 
podlagi izstavljenih zahtevkov in priloženih stroškovnikov. 50 % nakazanih sredstev v letu 2019 
bomo v letu 2020 prejeli s strani Ministrstva za javno upravo, kot sofinanciranje skupne 
občinske uprave. Ministrstvo za javno upravo nam je v letu 2019 nakazalo za sofinanciranje 
skupne občinske uprave za leto 2018 v višini 7.607,45 EUR), 

- prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine za obvezno 
zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam v znesku 23.174,69 EUR (povprečno število 
brezposelnih oseb na mesec  je bilo 57), 

- tekoče transfere v javne sklade v znesku 405,93 EUR (sofinanciranje programov JSKD Murska 
Sobota v znesku 300,00 EUR in plačilo najemnine za leto 2019 Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS v znesku 105,93 EUR), 
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-  tekoče transfere v javne zavode-Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v skupnem 
znesku 73.918,54 EUR (Osnovni šoli Gornji Petrovci za plače in druge izdatke zaposlenim  
73.493,06 EUR in Osnovni šoli Šalovci za refundacijo sredstev za ure angleškega jezika na OŠ 
Gornji Petrovci 425,48 EUR), 

- donacijo za dobrodelno prireditev OŠ Gornji Petrovci (šolski sklad) v znesku 500,00 EUR, 
- tekoče transfere v javne zavode-materialni stroški OŠ Gornji Petrovci v znesku 50.000,04 EUR,   
- tekoče transfere Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota v znesku 25.002,99 EUR 

(sofinanciranje dejavnosti in sofinanciranje nakupa knjig v znesku 16.002,99 EUR in odplačilo 
dolga po dogovoru v znesku 9.000,00 EUR), 

- tekoče transfere Centru za socialno delo Murska Sobota v znesku 229,28 EUR (po pogodbi za 
enkratne denarne pomoči, pogrebnine in sofinanciranje Dnevnega centra Kekec),  

- sofinanciranje izvedbe jelkovanja OŠ Gornji Petrovci v znesku 1.000,00 EUR,  
- tekoče transfere v javne zavode-Glasbena šola Murska Sobota v znesku 742,50 EUR 

(sofinanciranje rednega delovanja za leto 2019), 
- tekoče transfere Domu starejših Rakičan – Pomoč na domu v znesku 15.713,65 EUR. 

 
414 Tekoči transferi v tujino 
Tekoči transferi v tujino v proračunu 2019 in rebalansu 2019 niso bili predvideni, realizacije v 
zaključnem računu 2019 ni bilo. 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI                   585.591,81 EUR 

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.  V proračunu 2019 smo predvideli 
znesek 615.456,00 EUR, v rebalansu 2019 je bil znesek spremenjen na 525.435,71 EUR (85,37 %), 
realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 585.591,81 EUR (111,45 %).  
 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali 
neopredmetenih osnovnih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere 
za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. V proračunu 2019 smo predvidevali 
znesek 615.456,00 EUR, v rebalansu 2019 je bil znesek spremenjen na 525.435,71 EUR (85,37 %), 
realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 585.591,81 EUR (111,45 %) : 

- nakup zgradb in prostorov v znesku 903,18 EUR (odkup objekta Pindža na podlagi pogodbe z 
NLB leasingom št. 1002249 z dne 17.2.2004, plačilo zadnjega obroka v znesku 880,03 EUR in 
plačilo zamudnih obresti v znesku 23,15 EUR), 

- nakup prevoznih sredstev v znesku 11.114,20 EUR za potrebe režijskega obrata (traktor Deutz-
Fahr DX 6.30 ID št. 74393186 v znesku 10.004,00 EUR in tovorno vozilo KIA K2500, double cab, 
VIN KNESE06327K221334 v znesku 1.110,20 EUR), 

- nakup opreme v znesku 2.864,73 EUR (nakup 2 računalnikov Lenovo V530 za potrebe občinske 
uprave v znesku 2.571,59 EUR, nakup 2 tiskalnikov Canon v znesku 293,14 EUR),  

- nakup opreme za čiščenje in pluženje cest za potrebe režijskega obrata v znesku 244,00 EUR-
vlečni posipalec peska in soli tip T20ST.J.U.CH.STRASSMAYR, letnik 85), 

- nakup drugih osnovnih sredstev v znesku 12.789,57 EUR (rovokopač JCB 3CX za potrebe 
režijskega obrata v znesku 10.650,60 EUR, nakup zbiralnika vode rezervoar 1055 l 2 kom za 
potrebe režijskega obrata v znesku 302,91 EUR, nakup 2 GSM Samsung Galaxy A40 z ovitkom 
v znesku 371,80 EUR za potrebe občinske uprave, nakup prometnih znakov v znesku 243,02 
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EUR, nakup prometnega ogledala acryl 800x600 2 kom v znesku 500,20 EUR, nakup zastav 
100x200 cm 21 kom v znesku 721,04 EUR),  

- novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije v znesku 539.899,33 EUR (vključena so sredstva za 
investicije iz naslova 23. člena ZFO-1 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v 
skupnem znesku 357.258,00 EUR : nepovratna sredstva v višini 178.629,00 EUR in povratna 
sredstva v višini 178.629,00 EUR  ter druge investicije) : Obnova javne poti 610991 Stanjevci 
Boarni Šafranovi (144.802,84 EUR), cesta Stanjevci Lazar (14.628,12 EUR), Obnova Vaško-
gasilskega doma Šulinci (56.954,00 EUR), Ureditev igrišča Adrijanci (85.905,60 EUR), Obnova 
športnega centra Gornji Petrovci (110.809,54 EUR), Manjši projekti (126.799,34 EUR, od tega 
Oskrba s pitno vodo Pomurja 16.530,21 EUR, Športni center Košarovci 7.397,30 EUR, Obnova 
Vaško-gasilskega doma Neradnovci in igrišča z okolico 72.186,69 EUR, Stara šola v Adrijancih 
4.524,52 EUR, Sv. Ana v Boreči 91,19 EUR, Mrliška vežica v Peskovcih 242,52 EUR, Vaško-
gasilski dom Peskovci 19.094,05 EUR, Vaško-gasilski dom Ženavlje 4.918,96 EUR, vas Gornji 
Petrovci 55,67 EUR, Športni center Martinje 1.758,23 EUR) 

- nakup zemljišč in naravnih bogastev v znesku 4.000,00 EUR (občina je kupila nepremičnino- 
delež 1/1 parcele št. 998/0 v izmeri 1531 m2 v k.o. Šulinci pri Vaško-gasilskem domu Šulinci), 

- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v 
znesku 13.776,80 EUR. 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                25.000,00 EUR 
 

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 2019 smo predvideli znesek v višini 9.500,00 EUR, v rebalansu 2019 je bil znesek 
spremenjen na 25.000,00 EUR (263,16 %), realizacija v zaključnem računu 2019 znaša 25.000,00 EUR 
(100,00 %). 
 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam v proračunu 2019 niso bili predvideni, v rebalansu 
2019 je določen znesek 20.000,00 EUR za sofinanciranje gasilske cisterne PGD Križevci v Prekmurju. 
Realizacija v zaključnem računu 2019 je 20.000,00 EUR (100,00 %) in se nanaša na nakazilo sredstev za 
sofinanciranje gasilske cisterne PGD Križevci v Prekmurju. 
 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v proračunu 2019 predvideni v višini 9.500,00 
EUR, z rebalansom 2019 je bil znesek spremenjen na 5.000,00 EUR (52,63 %). Realizacija v zaključnem 
računu 2019 znaša 5.000,00 EUR in se nanaša na amortizacijo OŠ Gornji Petrovci. 
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)  znaša -92.525,96 EUR. 
 
Skupni odhodki Zaključnega računa proračuna 2019 znašajo 2.404.906,89 EUR : 

- tekoči odhodki v višini 990.057,02 EUR (41,17 %) 
- tekoči transferi v višini 804.258,06 EUR (33,44 %) 
- investicijski odhodki v višini 585.591,81 EUR (24,35 %) 
- investicijski transferi v višini 25.000,00 EUR (1,04 %) 
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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.   
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 in prodaja kapitalskih deležev                                                       0,00 EUR 

V proračunu 2019 in rebalansu 2019  nismo predvideli prejeta vračila danih posojil in prodajo 
kapitalskih deležev, realizacije v ZR 2019 ni bilo.  
 

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev                                                                              0,00 EUR 

V proračunu 2019 in v rebalansu 2019 nismo predvideli dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, 
realizacije v ZR 2019 ni bilo. 
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.  

Tekoči odhodki
41,17%

Tekoči transferi
33,44%

Investicijski 
odhodki
24,35%

Investicijski 
transferi

1,04%
Odhodki ZR 2019
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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                                                                                                                             178.629,00 EUR 
 

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 je v proračunu 
2019 predvidevala zadolževanje v višini 174.854,00 EUR pri državnem proračunu na podlagi 23. člena 
Zakona o financiranju občin, v rebalansu je 2019 predvidela zadolževanje v višini 178.629,00 EUR 
(102,16 %) na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.  
 

Realizacija zadolževanja je znašala 178.629,00 EUR (100,00 %). Občina se je v letu 2019 zadolžila pri 
državnem proračunu RS v višini 178.629,00 EUR za naslednje investicije : 
 

- 100.815,00 EUR za Ureditev športnega centra Gornji Petrovci po pogodbi št. C2130-18G300438 
-   43.000,00 EUR za Obnovo vaško-gasilskega doma Šulinci po pogodbi št. C2130-16G300030 
-   34.814,00 EUR za Ureditev igrišča Adrijanci po pogodbi št. C2130-18G300442. 

 

55 Odplačilo dolga                                                                                                                           80.948,20 EUR 
 

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadlih glavnic. Občina je v proračunu 2019 predvidela odplačilo 
kreditov v višini 90.000,00 EUR, od tega 36.477,28 EUR za odplačilo kredita pri državnem proračunu. V 
rebalansu 2019 smo predvideli odplačilo kreditov v višini 240.000,00 EUR (266,67 %), od tega 36.477,28 
EUR za odplačilo kreditov pri državnem proračunu iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin in 
203.522,72 EUR za odplačilo kredita DUTB (Probanka) na podlagi izvršbe Ig 5/2012. Predvideli smo 
prodajo objekta Pindža v znesku 100.000,00 EUR, vendar do realizacije prodaje v letu 2019 ni prišlo.   
 

Realizacija odplačil kreditov v letu 2019 znaša 80.948,20 EUR (33,73 %) : 
- 44.470,92 EUR za odplačilo kredita DUTB (Probanka) na podlagi izvršbe Ig 5/2012 in 
- 36.477,28 EUR za odplačilo kreditov pri državnem proračunu iz naslova 23. člena ZFO-1. 

 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH znaša  5.154,84 EUR. 
 
NETO ZADOLŽEVANJE znaša  97.680,80 EUR. 
 
NETO FINANCIRANJE znaša 92.525,96 EUR. 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2018 znaša 1.457,35 EUR.  
 

II. P O S E B N I   D E L  
 
A – Bilanca odhodkov 
 
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 
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- 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 javnofinančnih 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) – 23 področij; 
- glavne programe (GPR) – 61 glavnih programov; 
- podprograme (PPR) – 122 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. 
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. 
 
Nova programska klasifikacija zajema naslednja področja proračunske porabe : 

A. Bilanca odhodkov 
01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 
podžupan) v skupnem znesku 71.902,47 EUR; 
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 v skupnem znesku 2.582,66 EUR; 
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 v skupnem znesku 0,00 EUR; 
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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 v 
skupnem znesku 8.042,32 EUR; 
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost 
v skupnem znesku 0,00 EUR; 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje občin, ožjih delov občin ali zvez občin in 
drugih oblik povezovanja občin v skupnem znesku 352.533,31 EUR; 
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 v skupnem znesku 201.491,87 EUR; 
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 v skupnem znesku 0,00 EUR; 
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, 
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo v skupnem znesku 19.676,09 EUR; 
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 v skupnem znesku 473.665,42 EUR; 
14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in 
podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva v skupnem znesku 
880,03 EUR; 
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge izboljšanja stanja okolja in naloge v 
zvezi z varovanjem naravne dediščine v skupnem znesku 14.495,29 EUR; 
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) v skupnem znesku 265.319,26 EUR; 
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 v skupnem znesku 23.174,69 EUR; 
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 v skupnem znesku 290.272,49 EUR; 
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 v skupnem znesku 
451.997,68 EUR; 
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 v skupnem 
znesku 126.766,32 EUR; 
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni v 
skupnem znesku 102.106,99 EUR; 
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 
v skupnem znesku 0,00 EUR. Sem spada tudi proračunska rezervacija, ki se uporabi za namene, ki niso 
bili predvideni v proračunu. 
 

B. Račun financiranja 
 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema odplačila kreditov v znesku 80.948,20 EUR. 
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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 javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno 
COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. Izdatki proračuna so prikazani tudi po 
funkcionalnem namenu porabe. Funkcionalna klasifikacija (COFOG) razčlenjuje izdatke občine na 10 
funkcionalnih področij : 
 

01 JAVNA UPRAVA (dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov ter dejavnosti s področja 
finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev, splošne zadeve, druge dejavnosti javne uprave, 
servisiranje javnega dolga in splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na 
različnih ravneh države v skupnem znesku 541.428,35 EUR), 

02 OBRAMBA (civilna zaščita 0,00 EUR), 
03 JAVNI RED IN VARNOST (protipožarna varnost v znesku 201.491,87 EUR), 
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov, promet, druge 

gospodarske dejavnosti in druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev s skupnem 
znesku 562.674,10 EUR), 

05 VARSTVO OKOLJA (zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo v skupnem 
znesku 14.495,29 EUR), 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ (stanovanjska dejavnost, dejavnosti 
na področju prostorskega načrtovanja in razvoja, oskrba z vodo in cestna razsvetljava v 
skupnem znesku 192.606,10 EUR), 

07 ZDRAVSTVO 0,00 EUR 
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ 

IN DRUGIH INSTITUCIJ (dejavnosti na področju športa in rekreacije in kulturne dejavnosti v 
skupnem znesku 290.272,49 EUR), 

09 IZOBRAŽEVANJE (predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje in podporne storitve 
pri izobraževanju v skupnem znesku 451.997,68 EUR), 

10 SOCIALNA VARNOST (varstvo otrok in družine, zagotavljanje socialne varnosti socialno  
ogroženih in socialno izključenih kategorij v skupnem znesku 149.941,01 EUR). 

 
C. Račun financiranja 

 
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema odplačila kreditov v znesku 80.948,20 EUR. 
 
 
 
FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA           2.404.906,89 EUR 
 
 

1000 OBČINSKI SVET 

01 - POLITIČNI SISTEM                    16.142,85 EUR 

2000 – NADZORNI ODBOR 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                                              1.143,23 EUR 
 

3000 - ŽUPAN   

01 - POLITIČNI SISTEM                                  55.759,62 EUR 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA                2.089.921,04 EUR 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                    1.439,43 EUR 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                8.042,32 EUR 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA                 352.533,31  EUR 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                                         201.491,87 EUR 

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                  19.676,09 EUR 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                       231.725,27 EUR 

14 – GOSPODARSTVO                           880,03 EUR 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                                  14.495,29 EUR 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST               265.319,26 EUR 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                                                                       23.174,69 EUR 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                                           290.272,49 EUR 

19 – IZOBRAŽEVANJE                                                                                                                   451.997,68 EUR 

20 - SOCIALNO VARSTVO                                               126.766,32 EUR 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                102.106,99 EUR 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI             0,00 EUR 
 

6000  REŽIJSKI OBRAT 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije             241.940,15 EUR 

 
 

III. N A Č R T   R A Z V O J N I H   P R O G R A M O V 
 
Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji 
del, o katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, 
njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za obdobje od leta 2019 do leta 2022. Osnovna pravna 
podlaga za področje, ki ga zajema Načrt razvojnih programov (NRP) je Zakon o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18), 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 
projektov 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. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-
ZUUJFO, 71/17 in 21/18-popr.) 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.  
Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske 
porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.  
Glede na ekonomsko klasifikacijo pa se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno 
vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oz. podskupine kontov: 
-42 Investicijski odhodki, vključno s finančnim najemom 
-43 Investicijski transferi 
-41 Tekoči transferi ( 410-subvencije, vendar del, ki predstavljajo državno pomoč). 
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Kot investicije je potrebno projektno obravnavati vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki 
vodijo v okviru skupine kontov 42-Investicijski odhodki, oz. njihove podskupine in 431-Investicijski 
transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki ter 432-Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom. Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena za nakup in gradnjo 
osnovnih sredstev ter vključujejo izdatke za gradnjo in nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup 
opreme, prevoznih sredstev ter drugih osnovnih sredstev, sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in 
adaptacije ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in drugih osnovnih sredstev. 
Investicijski transferi so sredstva, ki se iz občinskega proračuna namenijo kot namenska sredstva za 
določene investicije prejemnikom sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki ( sredstva za 
investicije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom, javnim skladom, javnim zavodom in 
drugim izvajalcem javnih služb). Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za 
celotno obdobje njihovega trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno 
obdobje ob vsaki spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansa 
proračuna).  
 

Realizacija Načrta razvojnih programov Občine Gornji Petrovci znaša v zaključnem računu 2019 
610.591,81 EUR in vključuje naslednje investicije :  
 

1. NAKUP OPREME ZA TISKANJE 
V letu 2019 smo realizirali nakup dveh tiskalnikov za potrebe občinske uprave v višini 293,14 EUR. 
 

Občinski proračun          293,14 EUR 
                    Skupaj  :  293,14 EUR 
 

2. NAKUP RAČUNALNIKOV 
V letu 2019 smo realizirali nakup dveh računalnikov za potrebe občinske uprave se v znesku 2.571,59 
EUR.  
 

Občinski proračun          2.571,59 EUR 
                    Skupaj  :  2.571,59 EUR 
 

3. NAKUP POSLOVNIH STAVB 
Na podlagi pogodbe z NLB leasingom št. 1002249 z dne 17.02.2004 smo v letu 2019 realizirali plačilo 
zadnjega obroka za objekt Pindža v višini 903 EUR (zadnji obrok z obrestmi) :  
 
Občinski proračun           903,18 EUR 

                    Skupaj  :    903,18 EUR 
 
 

4. NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV 
V letu 2019 smo realizirali nakup prevoznih sredstev za potrebe režijskega obrata v znesku 11.114,20 
EUR.  
 

Občinski proračun          11.114,20 EUR 
                    Skupaj  :  11.114,20 EUR 

 
5. NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 

V letu 2019 smo realizirali nakup drugih osnovnih sredstev v višini 13.033,57 EUR (11.197,51 EUR za 
potrebe režijskega obrata in 1.836,06 EUR za potrebe občinske uprave). 
 

Občinski proračun           13.033,57 EUR 
                    Skupaj  :   13.033,57 EUR 
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6. MANJŠI PROJEKTI 
Realizacija manjših projektov je v letu 2019 znašala 126.799,34 EUR. 
 

Občinski proračun             126.799,36 EUR 
                  Skupaj  :   126.799,36 EUR 

 
7. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 

Realizacija prostorskega načrtovanja je v letu 2019 znašala 13.776,80 EUR. 
 

Občinski proračun             13.776,80 EUR 
                  Skupaj  :   13.776,80 EUR 

 
8. NAKUP ZEMLJIŠČ 

Realizacija nakupa zemljišč je v letu 2019 znašala 4.000 ,00 EUR. Nakup zemljišč je bil podrobno 
opredeljen v Prilogi 2 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2019, ki je sestavni del 
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2019. 
 

Občinski proračun             4.000,00 EUR 
                  Skupaj  :   4.000,00 EUR 

 
9. AMORTIZACIJA VRTEC JURČEK PRI OŠ GORNJI PETROVCI 

Realizacija amortizacije Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci je v letu 2019 znašala 1.000,00 EUR. 
 

Občinski proračun             1.000,00 EUR 
                  Skupaj  :   1.000,00 EUR 

 
10. AMORTIZACIJA OŠ GORNJI PETROVCI 

Realizacija amortizacije OŠ Gornji Petrovci je v letu 2019 znašala 4.000,00 EUR. 
 

Občinski proračun                     4.000 EUR 
                     Skupaj  :   4.000 EUR 
 

11. Sofinanciranje nabave gasilske cisterne PGD Križevci 
V letu 2019 smo realizirali sofinanciranje nabave gasilske cisterne PGD Križevci v Prekmurju v znesku 
20.000,00 EUR. 
 

Občinski proračun            20.000,00 EUR 
           Skupaj :  20.000 ,00EUR 
 
 

12. Ureditev športnega centra Gornji Petrovci 
Realizacija Ureditve športnega centra Gornji Petrovci je v letu 2019 znašala 110.809,54 EUR 
 
Sredstva 23. člena ZFO-1         104.590,00 EUR 
Občinski proračun                         6.219,54 EUR 
           Skupaj : 110.809,54 EUR 
 

13. Obnova vaško-gasilskega doma Šulinci 
Realizacija Obnove vaško-gasilskega doma Šulinci je v letu 2019 znašala 56.954,00 EUR. 
 
Sredstva 23. člena ZFO-1        43.000,00 EUR 
Občinski proračun           13.954,00 EUR 
         Skupaj  :  56.954,00 EUR 
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14. Obnova JP 610991 Stanjevci 

Realizacija Obnove JP 610991 Stanjevci je v letu 2019 znašala 144.802,84 EUR. 
 
Sredstva 23. člena ZFO-1        142.708,00 EUR 
Občinski proračun              2.094,84  EUR 
          Skupaj : 144.802,84 EUR 
 

15. Obnova ceste Stanjevci 
Realizacija Obnove ceste Lazar Stanjevci je v letu 2019 znašala 14.628,12 EUR. 
 
Občinski proračun                     14.628,12 EUR 
           Skupaj :  14.628,12 EUR 
 

16. Ureditev igrišča Adrijanci 
Realizacija Ureditve igrišča Adrijanci je v letu 2019 znašala 85.905,60 EUR. 
 
Sredstva 23. člena        66.960,00 EUR 
Občinski proračun                 18.946,00 EUR 
        Skupaj : 85.906,00 EUR 
 
 

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2019 
 

Na podlagi 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 12. 
in 12. a člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) so sestavni del zaključnega računa tudi 
podatki iz bilance stanja : 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve v znesku 13.798 EUR; 
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev v znesku 13.296 EUR; 
Nepremičnine v znesku 9.193.826 EUR (zemljišča, zgradbe, vodovodno omrežje, stanovanjski bloki, 
ceste); 
Popravek vrednosti nepremičnin v znesku 2.965.731 EUR (popravek vrednosti zemljišč, zgradb, 
vodovodnega omrežja, stanovanjskih blokov, ceste); 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v znesku 238.731 EUR (računalniška oprema, 
razmnoževalni stroji, pisarniško pohištvo, oprema projekta LIFE, kosilnice); 
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 203.158 EUR  
(popravek vrednosti računalniške opreme, razmnoževalnih strojev, pisarniškega pohištva, opreme 
projekta LIFE); 
Dolgoročne finančne naložbe v znesku 14.144 EUR (ustanovni vložki v podjetja RA Sinergija d.o.o., (668 
EUR), Modeus Inovacijsko dizajnerski center d.o.o., (1.550 EUR), Javno podjetje Center za ravnanje z 
odpadki Puconci d.o.o., (1.560 EUR), Regionalno razvojna agencija Mura d.o.o., (83 EUR) Pindža Javno 
komunalno in gostinsko podjetje d.o.o. (8.763 EUR), Osnovna šola Gornji Petrovci (0 EUR) in Javno 
podjetje Vodovod sistema B (1.520). Ustanovni vložek v podjetju Saubermacher (320 EUR) smo v letu 
2016 prodali Mestni občini Murska Sobota; 
Terjatve za sredstva dana v upravljanje v znesku 1.280.780 EUR : 

a) 1.251.899 EUR Osnovna šola Gornji Petrovci (stanje osnovnih sredstev v višini 1.228.704 EUR 
in presežek prihodkov nad odhodki v višini 23.195 EUR); 

b)   28.881 EUR Zdravstveni dom Murska Sobota (oprema v višini 1.024 EUR in zgradbe v višini 
27.857 EUR); 

Kratkoročne terjatve do kupcev v znesku 51.687 EUR : 
- 448,36 EUR terjatev za objave v občinskem glasilu Novine;  
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- 550,00 EUR terjatev iz naslova najemnin za garaže; 
- 2.403,54 EUR terjatev iz naslova okoljske dajatve; 
- 18,62 EUR terjatev iz naslova zakupnin; 
- 199,90 EUR terjatev iz naslova storitve režijskega obrata; 
- 48.066,86 EUR terjatev za najemnino na podlagi poslovnega najema gospodarske javne 

infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem B; 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 21.475 EUR ; 

- Občina Gornji Petrovci je izkazala stanje na podračunu Občine Gornji Petrovci SI56 0123 1010 
0011 769 dne 31.12.2019 v znesku 1.035,25 EUR (terjatev do EZR Občine Gornji Petrovci); 

- terjatev do Občine Puconci iz naslova najemnine CERO v znesku 6.631,29 EUR; 
- terjatev do Občine Puconci iz naslova združenih sredstev na proračunskem skladu Občine 

Puconci v znesku  13.808,99 EUR; 
Neplačani odhodki v znesku 1.824.917 EUR; 
AKTIVA SKUPAJ : 9.457.173 EUR; 
Aktivni konti izvenbilančne evidence : 767.187 EUR; 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 1.055.982 EUR; Večji upniki so : Pindža d.o.o.-v 
stečaju (114.823,93 EUR), Mura VGP-obresti po dogovoru z dne 8.4.2010 (140.689,06 EUR), Cestno 
podjetje : obresti po dogovoru z dne 8.4.2010 (32.830,82 EUR), ureditev parkirnega prostora pri ZP 
Gornji Petrovci (67.375,62 EUR), izgradnja JP 610060 Peskovci (1.343,01 EUR), izgradnja JP 609810 
Lucova (13.113,19 EUR), krpanje prekopov (2.997,54 EUR), Komunala Slovenske Gorice: obnova cest v 
Adrijancih, asfaltiranje javnih cest v občini, asfaltiranje okolice VGD Kukeč (74.073,54 EUR), 
Saubermacher & Komunala (29.624,58 EUR), DOSOR Radenci (31.536,51 EUR), Dom starejših občanov 
Gornja Radgona (27.279,75 EUR), Dom Kuzma (38.681,59 EUR), ZEU (27.511,85 EUR), Zavod sv. Cirila 
in Metoda (18.318,18 EUR), Miklavžev zavod Murska Sobota (14.750,12 EUR), Knuplež : vaško-gasilski 
dom Peskovci in vaško-gasilski dom Šulinci (45.505,95 EUR), Vladimir Hozjan (38.560,55 EUR), Odvetnik 
Silvo Belec (16.238,42 EUR), Vodovod sistema B d.o.o. (14.699,00 EUR); 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 31 EUR (obveznost do RTV Slovenije za RTV 
prispevek); 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 609.717 EUR : CSD 
Pomurje Murska Sobota (58,35 EUR), Dom Lukavci (66.085,85 EUR), Dom starejših Rakičan (127.356,67 
EUR), Dom starejših Lendava (1.921,70 EUR), DOŠ Prosenjakovci (3.545,27 EUR), Mestna občina 
Maribor (501,68 EUR), Mestna občina Murska Sobota (41.718,80 EUR), Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo-vračilo sredstev (154.423,76 EUR), Ministrstvo za javno upravo (102,12 EUR), 
Občina Grad (24,96 EUR), Občina Miklavž na Dravskem polju (2.892,23 EUR), Občina Moravske Toplice 
(34.731,81 EUR), Občina Puconci (74,90 EUR), Občina Rogašovci (2.215,87 EUR), Osnovna šola Gornji 
Petrovci (43.982,82 EUR), Osnovna šola Grad (1.093,32 EUR), Osnovna šola Šalovci (233,54 EUR), 
Osnovna šola IV Murska Sobota (200,03 EUR), Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota 
(64.086,24 EUR), Splošna bolnišnica Murska Sobota (745,63 EUR), Uprava RS za javna plačila (48,86 
EUR), Vrtci Občine Moravske Toplice (31.805,07 EUR), Vrtec Murska Sobota (31.624,44 EUR), 
Zdravstveni dom Murska Sobota (243,50 EUR); 
Kratkoročne obveznosti do financerjev : 159.187 EUR (Alos, prej Nova KBM- PBS d.d. po pog. 9832/09-
382 z dne 17.03.2009, stanje glavnice 159.187,16 EUR); 
Neplačani prihodki v znesku 73.162 EUR  
Splošni sklad v znesku 4.356.898 EUR 
Dolgoročne finančne obveznosti v znesku 3.202.196 EUR :  

- DUTB, kredit Probanke št. 70-KGKT-2004-0033 z dne 04.06.2004, stanje glavnice 1.140.032,31 
EUR,  

- Stanovanjski sklad RS št. 26/2000 z dne 28.02.2001, stanje glavnice 642.729,33 EUR, 
- Pomgrad – VGP d.d., dogovor z dne 08.04.2010, stanje glavnice 358.495,86 EUR, 
- Pomgrad – CP d.d., dogovor z dne 08.04.2010, stanje glavnice 93.361,41 EUR, 
- DUTB, odkup terjatev Dolinka, št. 35/02-OT z dne 20.06.2002, stanje glavnice 235.195,00 EUR, 
- DUTB, odkup terjatev Gomboc, št. 42/02-OT z dne 27.06.2002, stanje glavnice 109.488,69 EUR, 
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- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-16G300025 z dne 
15.06.2016, Ceste Šulinci, stanje glavnice 40.146,66 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-16G300026 z dne 
15.06.2016, Ceste Adrijanci, stanje glavnice 23.461,64 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-16G300027 z dne 
15.06.2016, šola Adrijanci, stanje glavnice 27.222,20 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-16G300028 z dne 
15.06.2016, Vaško-gasilski dom Neradnovci, stanje glavnice 56.888,88 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-16G300029 z dne 
15.06.2016, Vaško-gasilski dom Peskovci, stanje glavnice 118.393,08 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-16G300030 z dne 
15.06.2016, Vaško-gasilski dom Šulinci, stanje glavnice 119.546,22 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C213017G3000182 z dne 
25.10.2017, Športni center Martinje, stanje glavnice 25.998,00 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-17G300185 z dne 
26.10.2017, Parkirni prostor Ženavlje, stanje glavnice 55.680,00 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C213018G300438 z dne 
22.10.2018, Športni center Gornji Petrovci, stanje glavnice 100.815,00 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C213018G300442 z dne 
22.10.2018, Igrišče Adrijanci, stanje glavnice 39.742,44 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-18G300354 z dne 
27.07.2018, Vaško-gasilski dom Košarovci, stanje glavnice 7.000,00 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-18G300355 z dne 
27.07.2018, Parkirni prostor Lucova, stanje glavnice 8.000,00 EUR. 

PASIVA SKUPAJ : 9.457.173 EUR 
Pasivni konti izvenbilančne evidence : 767.187 EUR : 
Poroštva, dana Pindži d.o.o. v znesku 767.187 EUR  

- Banka Koper d.d., št. 221018-33/01 z dne 02.08.2001 v višini 316.267,56 EUR 
- Banka Koper d.d., št. 221024-9/2002 z dne 13.12.2002 v višini 222.190,37 EUR, 
- Alos-Nova KBM, kredit Poštne banke Slovenije d.d., št. 1818/08-382 z dne 19.12.2008 v višini 

228.729,18 EUR 
 
 

POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA 
 ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 

 
 

Enotni zakladniški račun (EZR) Občine Gornji Petrovci je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega 
transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Gornji Petrovci, 
ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine.  
V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/2007) smo s 1.1.2008 pričeli voditi ločeno 
poslovno knjigo upravljalca enotnega zakladniškega računa Občine Gornji Petrovci, ki se vodi pod šifro 
proračunskega uporabnika  02313 in matično številko 5883075001. Med denarne tokove se vključujejo 
plačane obresti na stanja podračunov, odhodek za prenos proračunu pripadajočega presežka, na drugi 
strani pa se priznavajo prihodki iz naslova prejetih obresti od nočnih depozitov pri poslovni banki in 
obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije. Občina Gornji Petrovci je v letu 2011 odstopila od pogodbe z 
NLB d.d. Ljubljana, ki se je nanašala na nočni depozit.  
Denarno stanje enotnega zakladniškega računa Občine Gornji Petrovci je  enako stanju zakladniškega 
podračuna in vsoti stanj podračunov proračunskih uporabnikov enotnega zakladniškega podračuna 
Občine Gornji Petrovci.  
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Dobroimetje upravljalca EZR Občine Gornji Petrovci znaša na dan 31.12.2019  34.523,47 EUR : 
 
Tabela : Stanje računa EZR Občine Gornji Petrovci na dan 31.12.2019 po proračunskih uporabnikih  
 

ZAKLADNIŠKI PODRAČUN EZR OBČINE GORNJI PETROVCI 0,00 EUR 
OBČINA GORNJI PETROVCI 1.035,25 EUR 
KRAJEVNA SKUPNOST GORNJI PETROVCI 1.927,03 EUR 
KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽEVCI                  9.282,47 EUR 
KRAJEVNA SKUPNOST ŠULINCI 1.790,01 EUR 
OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI 20.488,71 EUR 

 
 
Gornji Petrovci, februar 2020   
 
                                 Franc ŠLIHTHUBER, župan l.r. 
 
 
 


