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OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2020
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, 13/2018 in 195/20-odl.US);
- 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-ZUE);
- 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 in 10/2021);
- 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(60/2010popr), 104/2010, 104/2011, 86/2016 in 80/2019);
- 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. 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);
- 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 76/2020) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/2007, 104/2009 in 76/2020).
Občinski svet Občine Gornji Petrovci je Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2020 sprejel na 7. redni seji, dne
30.12.2019, Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020 pa je sprejel na 8. redni seji, dne 10.07.2020.
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3.

PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

OBČINSKEGA

PRORAČUNA

IN

FINANČNIH

NAČRTOV

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.
I.

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov
SPLOŠNI DEL

A – Bilanca prihodkov in odhodkov
V splošnem in posebnem delu so prikazane vrednosti v stolpcih sledeče :
sprejeti proračun za leto 2020 (stolpec 3),
rebalans proračuna za leto 2020 (stolpec 4),
zaključni račun za leto 2020 (stolpec 5),
indeks v % med rebalansom za leto 2020 in sprejetim proračunom za leto 2020 (stolpec 6),
indeks v % med zaključnim računom 2020 in rebalansom za leto 2020 (stolpec 7).
V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ekonomskem namenu v :
A : Bilanci prihodkov in odhodkov,
B : Računu finančnih terjatev in naložb,
C : Računu financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo :
- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije,
- transferni prihodki,
- prejeta sredstva iz Evropske unije,
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na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo :
- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke,
- investicijske transfere in
- plačila sredstev v proračun Evropske unije.
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.
Izdatki rebalansa proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :
1. Področja proračunske porabe (21 področij)
2. Glavne programe (61 glavnih programov)
3. Podprograme (122 podprogramov).
II.

POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

V posebnem delu so izdatki prikazani v skupni tabeli po proračunskih uporabnikih ter v finančnih načrtih
proračunskih uporabnikov. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe,
glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter podkontih.
Finančni načrti proračunskih uporabnikov so razdeljeni po ekonomskem namenu in so prikazani kot:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
B. Račun finančnih terjatev in naložb,
C. Račun financiranja.
III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in
državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. Načrt
razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov proračunskih uporabnikov.
I.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

A – Bilanca prihodkov in odhodkov
PRIHODKI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
70 - DAVČNI PRIHODKI

2.060.071,14 EUR (101,06 %)

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 v proračunu 2020 znašali 1.931.911,00 EUR, z rebalansom 2020 so bili spremenjeni na 2.038.485,00 EUR
(105,52 %), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 2.060.071,14 EUR (101,06 %).
700 Davki na dohodek in dobiček
V to skupino prihodkov spada dohodnina – občinski vir. Predviden znesek v proračunu 2020 je bil 1.801.541,00
EUR, z rebalansom je bil spremenjen na 1.908.115,00 EUR (105,92 %), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša
1.908.115,00 EUR (100,00 %).
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina – občinski vir

v EUR
1.908.115,00

Pri zneskih primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave , smo upoštevali izračune na podlagi prejetega
dopisa Ministrstva za finance. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020
temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini
občin, v skladu s 13. členom ZFO-1, ter dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Primerna poraba
predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi
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primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine,
deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine
in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti
tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz
dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54%
dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od
70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med
70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna
izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne
izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji
od primerne porabe. Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih
deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana ter na način, ki je določen z Uredbo
o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št 123/08). Dohodnina se občinam nakazuje na
podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih
knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu 700020 Dohodnina-občinski vir. Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo nas je z dopisom št. 4100-1/2020/30 z dne 02.06.2020 obvestilo o novih vrednostih nepovratnih
in povratnih sredstev za leto 2020 – dvig povprečnine. Skladno z 32. členom Zakona o zagotovitvi dodatne
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, ŠT. 61/20) se spremeni višina
povprečnine iz 589,11 EUR na 623,96 EUR. Spremenjene so tudi nove vrednosti nepovratnih in povratnih sredstev
za leto 2020.
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 v proračunu 2020 in rebalansu 2020 znašali 90.270,00 EUR, realizacija v zaključnem
računu 2020 znaša 103.296,02 EUR (114,43 %).
DAVKI NA PREMOŽENJE

v EUR

Davek od premoženja stavb od fizičnih oseb

4.157,37

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

201,77

Zamudne obresti od davka na nepremičnine

9,79

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb

3.221,04

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb

58.251,03

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

162,06

Davek na dediščine in darila

15.425,27

Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

0,59

Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb

323,01

Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb

21.544,01

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

0,08
SKUPAJ :

103.296,02

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 2020 in rebalansu 2020 predvideni v višini 40.100,00
EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 47.872,68 EUR (119,38 %).
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DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

v EUR

Davek na dobitke od iger na srečo

958,65

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

31.764,71

Turistična taksa

1.819,90

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

13.329,42

SKUPAJ :

47.872,68

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) v proračunu 2020 in rebalansu
2020 niso bili predvideni, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 787,44 EUR.
Drugi davki

787,44 EUR

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

234.163,79 EUR (93,75 %)

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 v proračunu 2020 znašali 245.666,00 EUR, z rebalansom 2020 so bili spremenjeni na
249.762,35 EUR (101,67 %), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 234.163,79 EUR (93,75 %).
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (710) so v proračunu 2020 in rebalansu 2020 znašala
229.120,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 197.084,25 EUR (86,02 %).
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

v EUR

Prihodki od najemnin-Občina Puconci

19.630,28

Prihodki od najemnin-Vodovod sistema B

147.864,90

Prihodki od najemnin za stanovanja-Komunala M .Sobota

26.825,12

Prihodki od zakupnin

54,78

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij-MKGP

959,31

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico-Murexin Puconci

1.749,86

SKUPAJ :

197.084,25

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 v proračunu 2020 in
rebalansu 2020 znašale 1.900,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 2.079,20 EUR (109,43 %).
TAKSE IN PRISTOJBINE

v EUR

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

2.079,20

712 Denarne kazni
Sem uvrščamo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Denarne kazni (712) so v
proračunu 2020 in rebalansu 2020 znašale 800,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 1.471,74 EUR
(183,97 %).
DENARNE KAZNI

v EUR

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Sem uvrščamo prodajo blaga in storitev. Prihodki od prodaje blaga in storitev v proračunu 2020 in rebalansu
2020 niso bili predvideni, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 342,99 EUR. Prihodki se nanašajo na plačilo
izvedbe bagerskih del na podlagi cenika storitev Režijskega obrata Občine Gornji Petrovci.
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

v EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev

342,99

714 Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki zajemajo prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
investicijskega značaja, refundacije zavarovalnic za škodne zahtevke, reklamne oglase, nakazila po sklepu o
dedovanju idr. Drugi nedavčni prihodki (714) so v proračunu 2020 znašali 13.846,00 EUR, z rebalansom 2020 so
bili spremenjeni na 17.942,35 EUR (129,59 %), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 33.185,61 EUR (184,96
%).
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

v EUR

Drugi nedavčni prihodki (dodatek po KPJS in zakonu za posredne proračunske uporabnike v
pristojnosti občine : OŠ Gornji Petrovci za obdobje od 16.03.2020 do 31.05.2020 v znesku
12.723,09 EUR, objava v glasilu Novine 367,50 EUR, refundacija boleznin ZZZS v znesku 8.725,72
EUR, enkratno nadomestilo Telemacha za ustanovitev stvarne služnosti parc.št. 2701 in 2702
k.o. Stanjevci v znesku 500,00 EUR, vračilo varščine Pindža d.o.o. v stečaju 420,00 EUR, vračilo
Elektra po dobropisu v znesku 73,71 EUR, vodno povračilo v znesku 95,06 EUR, nakazilo NLB d.d.
v znesku 0,03 EUR, drugo nakazilo 3,00 EUR)

22.908,11

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

3.916,11

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov inv. značaja-vodovod

2.500,00

Refundacija zavarovalnic za škodne zahtevke

2.839,41

Nakazila po sklepu o dedovanju

1.021,98

SKUPAJ :

33.185,61

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

1.788,72 EUR (0,71 %)

Kapitalski prihodki (72) so bili v proračunu 2020 in v rebalansu 2020 predvideni v višini 251.797,00 EUR, realizacija
v zaključnem računu 2020 znaša 1.788,72 EUR (0,71 %).
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
V proračunu 2020 in v rebalansu 2020 smo predvideli prodajo nepremičnine na parc.št. 685/2-gostinski objekt v
izmeri 294 m2, dvorišče v izmeri 1521 m2, vpisane pod vl.št. 198 v k.o. Gornji Petrovci (objekt Pindža) v znesku
204.285,90 EUR. Prihodek od prodaje bi bil namenjen odplačilu dolga občine. Do predvidene prodaje v letu 2020
ni prišlo (0,00%).
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev smo v proračunu 2020 in rebalansu 2020
predvideli v znesku 47.511,10 EUR. Predvideli smo prodajo stavbnih zemljišč : parc.št. 682/1 v izmeri 2908 m2
k.o. Gornji Petrovci v znesku 19.483,60 EUR, parc.št. 683/1 v izmeri 3915 m2 k.o. Gornji Petrovci v znesku
26.230,50 EUR ter prodajo kmetijskega zemljišča : parc.št. 3087 v izmeri 1.198 m2 k.o. Gornji Petrovci v znesku
1.797,00 EUR. Prihodek od prodaje stavbnih zemljišč v znesku 45.714,10 EUR bi bil namenjen odplačilu dolga
občine.
Realizirali smo prodajo kmetijskega zemljišča : parc.št. 2614/2 v izmeri 342 m2 k.o. Stanjevci v znesku 342,00 EUR
(19,03 % realizacija). Kupnina je bila nakazana na Prehodni podračun državnega odvetništva Republike SlovenijeZunanjemu oddelku Murska Sobota. Realizirali smo prodajo stavbnega zemljišča na podlagi kupne pogodbe :
parc.št. 2610/2 v izmeri 35 m2 k.o. Stanjevci v znesku 28,69 EUR (kupnina je bila nakazana na Prehodni podračun
državnega odvetništva Republike Slovenije-Zunanjemu oddelku Murska Sobota) in na podlagi menjalne pogodbe
parc.št. 1633/2 izmeri 173 m2 k.o. Kukeč 1.418,03 EUR (3,16 % realizacija).
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PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

342,00

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

1.446,72
SKUPAJ :

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

1.788,72

296.369,42 EUR (95,85 %)

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 2020 predvideni v višini
276.151,00 EUR, z rebalansom 2020 so bili spremenjeni na 309.200,65 EUR (111,97 %), realizacija v zaključnem
računu 2020 znaša 296.369,42 EUR (95,85 %).
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

v EUR

Ministrstvo za obrambo-požarna taksa (povprečno 765,68 EUR/mesec)

9.188,19

Sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova 23. člena ZFO-1 (NEPOVRATNA
SREDSTVA) : za obnovo občinske stavbe 12.560,00 EUR, za obnovo vaško-gasilskega doma Ženavlje
199.720,87 EUR in za obnovo javne poti 610991 Stanjevci 28.951,00 EUR

241.231,87

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport-povračilo izpada sredstev za javne vrtce in zasebne vrtce s
koncesijo iz državnega proračuna v skladu s 94. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za obdobje od
16.03.2020 do 30.06.2020 za OŠ Gornji Petrovci

6.526,16

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-COVID 19 dodatek po KPJS in dodatek
po zakonu za neposredne proračunske uporabnike v pristojnosti občine za obdobje od 16.3.2020 do
31.05.2020 v znesku 9.795,10 EUR (občina), povračilo stroškov Ministrstva za obrambo za poplačilo dela
nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije COVID 19 ZIUOPDVE za
nabavljene zaščitne maske in razkužila v znesku 6.190,10 EUR in sredstva Ministrstva za obrambo za
izplačilo dodatka po tretjem odstavku 66. člena ZIUOPDVE v skupnem znesku 320,00 EUR za nevarnost na
podlagi upravičenih intervencij v obdobju od 13.03.2020 do 30.05.2020 za 10 članov PGD Gornji Petrovci,
za 11 članov PGD Križevci in za 4 člane PGD Neradnovci

16.305,20

Zavod RS za zaposlovanje-program javnih del (občina je na podlagi pogodbe Urejanje in vzdrževanje javnih
površin ter občinskih cest št. 11071-1765/2020-6 v letu 2020 prejela za izvajanje programa javnih del
sredstva v znesku 5.764,65 EUR za 2 osebi

5.764,65

Ministrstvo za kmetijstvo-sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (občina je na podlagi Pogodbe o
vzdrževanju gozdnih cest za leto 2020 št. 2330-20-000110/39 z dne 27.08.2020 prejela sredstva iz
proračunske postavke MKGP 417810 za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih sredstva v znesku
10.417,37 EUR)

10.417,37

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo-fin. Medobčinske inšpekcije in redarstva
(občina je v letu 2020 prejela 60 % sredstev od 11.559,96 EUR, ki jih je namenila za delovanje skupne
občinske uprave MIR za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev za socialno varnost
v letu 2019 za 5 zaposlenih)

6.935,98

SKUPAJ :

296.369,42

Prejetih sredstev iz Evropske unije (78) v proračunu 2020 in rebalansu 2020 nismo predvideli, realizacije v
zaključnem računu 2020 ni bilo.
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Prihodki Zaključnega računa proračuna 2020 (70+71+72+73+74+78) znašajo 2.592.393,07 EUR :
 davčni prihodki v višini 2.060.071,14 EUR (79,47 %)
 nedavčni prihodki v višini 234.163,79 EUR (9,03 %)
 kapitalski prihodki v višini 1.788,72 EUR (0,07 %)
 prejete donacije v višini 0,00 EUR (0,00 %)
 transferni prihodki v višini 296.369,42 EUR (11,43 %)
 prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 0,00 EUR (0,00 %).

Prejeta
sredstva iz
Evropske
unije
Prejete donacije
0%
0%

Prihodki ZR proračuna 2020
Transferni
prihodki
11,43

Kapitalski prihodki
0,07

Nedavčni
prihodki
9,03
Davčni prihodki
79,47

ODHODKI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
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, 112/09). Po ključnih sklopih odhodkov
ekonomske klasifikacije je bil predlagan obseg izdatkov v proračunu 2020 2.440.000,00 EUR, z rebalansom 2020
je bil spremenjen na 2.590.000,00 EUR (106,15 %), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 2.532.410,34 EUR
(97,78%)
40 - TEKOČI ODHODKI

1.011.140,69 EUR (98,82 %)

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 so v proračunu
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2020 znašali 967.050,00 EUR, z rebalansom 2020 so bili spremenjeni na 1.023.236,04 EUR (105,81 %), realizacija
v zaključnem računu 2020 znaša 1.011.140,69 EUR (98,82 %).
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in drugi izdatki zaposlenim : to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela. Celoten znesek plač za 5
zaposlenih v občinski upravi, z funkcionarjem občine in 9 zaposlenimi v režijskem obratu, je bil v proračunu 2020
predviden v višini 303.123,51 EUR, z rebalansom 2020 je bil spremenjen na 307.510,55 EUR (101,45 %), realizacija
v zaključnem računu 2020 znaša 319.014,27 EUR (103,74 %) :
sredstva za osnovne plače (231.720,30 EUR), dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost (16.494,47 EUR),
dodatki za delo v posebnih pogojih COVID-19 (13.333,30 EUR), regres za letni dopust (15.062,44 EUR), povračilo
stroškov prehrane med delom (12.021,05 EUR), povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (5.346,40 EUR),
sredstva za redno delovno uspešnost (894,58 EUR), sredstva za redno delovno uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (22.689,02 EUR) in sredstva za nadurno delo (1.452,71 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 ter za zaposlene v režijskem obratu je bil v proračunu 2020 določen v višini 49.308,49 EUR, z
rebalansom 2020 spremenjen na 50.166,26 EUR (101,74 %), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 49.896,61
EUR (99,46 %) :
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (23.038,66 EUR), prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje (18.806,17 EUR), prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (1.519,44 EUR), prispevek za
zaposlovanje (172,02 EUR), prispevek za starševsko varstvo (286,69 EUR) in premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (6.073,63 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, 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 2020 je bil za ta namen predviden znesek v višini 564.618,00 EUR, ki vključeval tudi stroške režijskega
obrata. Z rebalansom 2020 je bil znesek spremenjen na 615.559,23 EUR (109,02 %). Realizacija v zaključnem
računu 2020 znaša 608.687,50 EUR (98,88 %) :
- pisarniški material in storitve (2.429,45 EUR),
- čistilni material in storitve (179,39 EUR),
- storitve varovanja zgradb in prostorov občine, krajevnega urada Gornji Petrovci in vrtca Jurček pri OŠ
Gornji Petrovci (1.753,26 EUR),
- založniške in tiskarske storitve (2.740,61 EUR), časopisi, revije, knjige in strokovna literatura (1.438,98
EUR),
- stroški oglaševalskih storitev (3.751,46 EUR),
- sprejemi in prireditve-stroški pogostitve krvodajalcev, najem gasilskega doma Križevci za potrebe
upokojencev, prevoz starejših nad 70 let na prireditev, plakete za občinski praznik, darilni boni za
občinski praznik, prevoz članov odbora Moja dežela-lepa in gostoljubna, razna pijača ob prireditvah,
aranžiranje daril in darila za poroke, majice za minimaturante , pokali in graviranje pokalov (6.589,07
EUR),
- drugi splošni material in storitve (44.419,76 EUR*)
*vključeni so stroški civilne zaščite v znesku 23.392,72 EUR za nabavo zaščitnih mask, razkužil, rokavic,
stroški razkuževanj stanovanjskih blokov, stroški nabave škornjev, oblek, kap in jaken za štab civilne
zaščite in prenakazali smo prejeta sredstva URSZR iz naslova dodatka 66. člena ZIUOOPE 25 gasilcem v
skupnem znesku 320,00 EUR
*vključeni so stroški skrbe zapuščenih živali v znesku 5.174,11 EUR, ki se nanašajo na najem boksa za
psa (186,05 EUR/mesec x 12 = 2.232,60 EUR), na odlov in oskrbo psa, na prevozne stroške, na odlov in
evtanazije mačk, na sterilizacijo mačk, na kastracijo mačkov (2.941,51 EUR)
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*vključeni so stroški zdravniških pregledov delavcev občinske uprave, stroški nezgodnega zavarovanja
delavcev občinske uprave, stroški nabave zvoncev brezžičnih za občino in krajevni urad, stroški izdelave
okvirjev, stroški 2 magnetov prevoz otrok, stroški uporabe telovadnice OŠ Gornji Petrovci, stroški
odmere nove ceste k.o. Stanjevci, odmera parc.št. v k.o. Adrijanci (zvonik), stroški odmere parkirišča na
pokopališču v Peskovcih, stroški nabave cilindričnih ključev, stroški ocenitve kmetije v Stanjevcih 77 –
skupni znesek 4.162,67 EUR
*vključeni so stroški režijskega obrata v znesku 11.690,26 EUR za nezgodno zavarovanje delavcev, za
stroške obdobnih zdravstvenih pregledov in drugi material in storitve : plin gospodinjski, gnojila, zemlja,
polžomor, belton, kemocel, nitko, jermen nožev, jermen pogona, lancon olje za verige, držalo kosišča
idr.;
električna energija (31.071,39 EUR, od tega režijski obrat 179,49 EUR), ki vključuje stroške električne
energije za omrežnino in prispevke : mlin Neradnovci, gasilski dom Panovci, zvonik Adrijanci, kulturni
dom Stanjevci, jr tp2 Križevci, jr tp3 Križevci, kapelica Stanjevci, jr gp tp bloki 33b, uprava G. Petrovci,
podvoz Stanjevci, jr tp2 križišče G. Petrovci, jr tp Martinje, jr tp Boreča zvonik, jr tp vas Šulinci, jr tp
Križevci Böröša, objekt Pindža, jr tp3 G. Petrovci, jr tp Benkov breg Šulinci, slačilnice Križevci, jr tp breg
Šulinci, jr Šulinci-Lucova, jr gp tp 1, gasilski dom Peskovci, stara šola Šulinci, jr tp Boreča, vaški vodovod
Stanjevci, gasilski dom Lucova, garaže G. Petrovci, Smodiš Marija Stanjevci 77, Perš Jože Šulinci 61,
električna energija mrliških vežic-Lucova, Martinje, Boreča, Neradnovci, Peskovci, Ženavlje, Gornji
Petrovci, Šulinci, Stanjevci, Adrijanci, Križevci in Košarovci;
poraba kuriv in stroški ogrevanja (7.611,62 EUR), ki vključuje nabavo kurilnega olja za kulturni dom
Stanjevci (2.500 l), nabavo kurilnega olja za vgd Peskovci (2.097 l), nabavo kurilnega olja za staro šolo
Adrijanci (500 l), nabavo kurilnega olja za občino (3.000 l), nabavo lesne biomase za kurjavo za občino
in vaško dvorano Gornji Petrovci (53 m3), stroške meritev dimnih emisij in letne preglede kurilnih
naprav ter čiščenje;
voda in komunalne storitve v skupnem znesku 127.649,76 EUR-vodno povračilo (95,06 EUR), okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja-odpadne vode (31.764,71 EUR), demontaža in zamenjava ventila (72,72
EUR), kontrola hidrantov (1.083,36 EUR), evidenca katastra in izdajanje soglasij in omrežnina za : Vaškogasilski 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 Stanjevci slačilnice, Občina Gornji Petrovci polnilnica Gornji
Petrovci, Mrliška veža Martinje-Trdkova, PGD Šulinci, Kulturni dom Stanjevci, dodatni prik. hidrant
dvorana Gornji Petrovci 32, OŠ Gornji Petrovci 2, Gasilski dom Ženavlje 14, Gornji Petrovci 92, Gasilski
dom Križevci 153, Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci 2 (omrežnina skupaj 94.127,71 EUR) ter voda za
Zdravstveno postajo Gornji Petrovci (506,20 EUR);
odvoz smeti (12.681,54 EUR, od tega režijski obrat 965,62 EUR), ki vključuje odvoz odpadkov : garaže G.
Petrovci, vgd Neradnovci, krajevni urad G. Petrovci, občina G. Petrovci, odlaganje odpadkov azbest,
obdelava mešanih komunalnih odpadkov, nabava vreč za smeti za čistilno akcijo, donacija za čistilno
akcijo KS Šulinci, KS Gornji Petrovci in KS Križevci v Prekmurju (čistilna akcija v letu 2020 zaradi pandemije
koronavirusa ni bila izvedena);
telefon, teleks, faks, elektronska pošta (3.611,30 EUR, od tega režijski obrat ), ki vključuje stroške TK
storitev : klici stacionarni telefon, klici GSM, RTV prispevek, naročnino paket EON light občina, paket BIZ
net vgd Peskovci;
poštnina in kurirske storitve (5.691,17 EUR), ki vključuje mesečne stroške poštnine in 1 x letno stroške
raznosa občinskega glasila;
goriva in maziva za prevozna sredstva (15.388,43 EUR, od tega režijski obrat 8.203,10 EUR),
vzdrževanje in popravila vozil (19.292,43 EUR, od tega režijski obrat 6.208,45 EUR) ki vključuje popravila
vozil občine in režijskega obrata, nakup pnevmatik, pranje vozil, notranje čiščenje, prenos podatkov s
tahografa, dovolilnica za parkiranje MOMS,
najem vozil (16.613,67 EUR, od tega režijski obrat 848,25 EUR), ki vključuje plačilo najema VW Jette v
znesku 1.720,97 (Porsche leasing SLO d.o.o. po pogodbi št. 560339 10 najemnin 172,09 EUR/mesec),
plačilo najema Škode Octavie v znesku 1.299,32 EUR (Porsche leasing SLO d.o.o. po pogodbi št. 640388
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4 najemnine po 324,83 EUR), plačilo najema Peugeot Boxer v znesku 2.843,93 EUR (BPF financiranje
d.o.o. 4 najemnine po 541,70 EUR/mesec, plačilo predčasnega odstopa od pogodbe v znesku 677,13
EUR), plačilo najema Ford kombi v znesku 9.901,20 EUR (Avto Rajh d.o.o. od februarja 2020 do junija
2020 znesek 3.439,99 EUR, začetna najemnina za Ford custom v znesku 4.206,50 EUR in 3 najemnine po
pogodbi 02/2020 751,57 EUR/mesec),
plačilo najema Citroen Berlingo v znesku 848,25 EUR (Avto Rajh d.o.o. 3 najemnine po pogodbi št.
03/2020 v znesku 282,75 EUR/mesec) ,
pristojbine za registracijo vozil (818,85 EUR, od tega režijski obrat 403,33 EUR), ki vključujejo stroške
odjave vozila Ford Ranger MS D4-190 iz prometa, registracijo kombija Ford MS AB-309, registracijo
Škode Octavia MS AR-148, tehnični pregled traktorja MS GU-85, registracijo Kie MS FE-438, registracijo
Citroen Berlinga MS AJ-584,
zavarovalne premije za motorna vozila (6.759,72 EUR, od tega 2.804,76 EUR režijski obrat), vključena so
plačila zavarovalnih premij za vozila kombi Ford costum, Škoda Octavia, Kia, Citroen Berlingo,
traktor,bager,
dnevnice za službena potovanja v državi v znesku 191,76 EUR, vključenih je 11 dnevnic po 16,00 EUR (4
dnevnice za prevoz članic društva ŽNK Stanjevci, 1 dnevnica za prevoz članov PGD Lucova, 1 dnevnica za
prevoz članov PGD Križevci, 5 dnevnic za udeležbo zaposlenih na seminarjih in 2 dnevnici po 7,88 EUR
za udeležbo na sestankih),
stroški prevoza v državi v znesku 711,57 EUR, od tega režijski obrat 534,80 EUR (vključeni so stroški
povračila kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene),
dnevnice za službena potovanja v tujini v znesku 68,00 EUR (1 dnevnica za Hrvaško in 1 dnevnica za
Madžarsko),
tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov v znesku 27.576,17 EUR (vključeni so stroški upravljanja,
tekočega vzdrževanja in vodenje rezervnega sklada za stanovanjske bloke : Gornji Petrovci 2 a, Gornji
Petrovci 92 in 92 a, Gornji Petrovci 31 a in Križevci 147),
tekoče vzdrževanje pokopališč v znesku 29.556,29 EUR (vključeni so stroški električne energije mrliških
vežic, stroški odvoza odpadkov s pokopališč, vključena so nakazila krajevnim skupnostim za vzdrževanje
pokopališč, prav tako so vključeni stroški odstranitve spomenikov),
zavarovalne premije za objekte v znesku 4.503,43 EUR, ki se nanašajo na zavarovalne premije za
zavarovanje gasilskih domov, mrliških vežic, občinske stavbe, objekta Pindža idr.,
tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov v znesku 14.593,33 EUR-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, stroški migracije
programov na nov strežnik,
vzdrževanje okolice v znesku 40.162,59 EUR, ki se nanaša na vzdrževanje zelenic, košnjo, mulčanje
parcel, rože za zasaditev gred, okrasno lubje, gnojil za rože, rezanje žive meje, podjemne pogodbe za
urejanje okolice 1 x 3 osebe za 1 teden za 200,00 EUR neto/osebi, 2 x 5 oseb za 2 meseca za 800,00 EUR
neto/osebi, 1 x 1 oseba za 6 mesecev za 60,00 EUR neto/osebi na mesec, vključeni so še prispevki in
akontacija dohodnine od podjemnih pogodb,
zimska služba v znesku 16.534,34 EUR, ki se nanaša na nabavo soli za posip s prevozom, nabavo peska s
prevozom, izvajanje zimske službe,
vzdrževanje cest v znesku 114.164,11 EUR, ki vključuje košnjo obcestnih jarkov, frakcijo, gramoz,
drobljenec, betonske cevi, signocryl beli, hladni asfalt, košnjo igrišč z okolico, elaborat signalizacije,
cestna ogledala, urejanje javnih cest,
vzdrževanje gozdnih cest v znesku 21.008,74 EUR, ki vključuje ureditev gozdnih cest v Peskovcih, v
Gornjih Petrovcih, v Stanjevcih, v Boreči, v Šulincih, košnja gozdnih cest, prevoz in material za gozdne
ceste,
vzdrževanje ulične razsvetljave v znesku 769,74 EUR, ki se nanaša na nabavo žarnic za javno razsvetljavo,
na vzdrževanje ulične razsvetljave,
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev v znesku 90,00 EUR za udeležbo na 3 seminarjih,
plačila avtorskih honorarjev v znesku 394,63 EUR, ki vključujejo avtorski honorar za izvedbo Prešernove
proslave (18,65 EUR) ter stroške avtorske pogodbe za izdelavo obnovitve občinskega programa varnosti
(neto 250,00 EUR, skupni strošek 375,98 EUR),
plačila po pogodbah o delu z vključenimi davki in prispevki-čiščenje prostorov občinske stavbe (2.217,12
EUR), čiščenje prostorov VGD Peskovci (2.217,12 EUR), sistemizacija za zaposlene v občinski upravi in
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režijskem obratu (3.606,62 EUR), varstvo pri delu (1.221,84 EUR), sejnine članom občinskega sveta,
odborov in komisij ter sejnine nadzornega odbora z vključenimi davki in prispevki (7.561,20 EUR),
nadomestilo za podžupana z vključenimi davki in prispevki (5.272,20 EUR),
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo v znesku 671,94 EUR, ki vključuje stroške sestav ZK
predlogov, stroške sprememb v RZZP AJPES, stroške sestave pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice,
stroške overitve podpisov župana,
druge članarine v znesku 637,84 EUR, ki vključuje članarino za leto 2020 (Skupnost občine Slovenije in
Združenje občin Slovenije),
plačila bančnih storitev v znesku 636,29 EUR, ki vključujejo obračun stroškov Banke Slovenije in
negativne obresti EZR,
plačila storitev Finančni upravi RS v znesku 364,92 EUR, ki vključujejo plačilo poračuna pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest za leto 2019 in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2020, plačilo
davka na promet nepremičnin in plačilo NUSZ za leto 2020
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 2020 in rebalansu 2020 je bil predviden znesek v višini 40.000,00
EUR. Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 24.148,96 EUR (60,37 %). Na podlagi izvršbe Ig 5/2012 DUTB
(prej dolg do Probanke d.d. Maribor) nam je Uprava RS za javna plačila v letu 2020 odtegnila in prenakazala DUTB
iz naslova obresti skupni znesek 23.771,96 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. Sredstva v višini 10.000,00 EUR so v
rebalansu 2020 v primerjavi s proračunom 2020 ostala nespremenjena. Od tega znašajo sredstva splošne
proračunske rezervacije 1.000,00 EUR ter sredstva proračunske rezerve 500,00 EUR. Vključena so tudi združena
sredstva na proračunskem skladu Občine Puconci v višini 8.500,00 EUR. Realizacija Rezerve znaša v zaključnem
računu 2020 9.393,25 EUR in se nanaša na združena sredstva na proračunskem skladu Občine Puconci (93,93 %).
41 - TEKOČI TRANSFERI

789.497,67 EUR (88,26 %)

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 2020 je bil predviden znesek v višini
858.515,50 EUR, z rebalansom 2020 je znesek spremenjen na 894.551,56 EUR (104,20 %), realizacija v zaključnem
računu 2020 znaša 789.497,67 EUR (88,26 %).
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. Znesek subvencij je v proračun 2020 in rebalansu
znašal 60.000,00 EUR. Od tega so znašale Kompleksne subvencije v kmetijstvu 10.000,00 EUR in predvideno
nakazilo podjetju Pindža d.o.o. v stečaju na podlagi izdanega sklepa sodišča 50.000,00 EUR. Realizacija subvencij
znaša v zaključnem računu 2020 6.608,40 EUR (11,01 %) in vključuje nakazilo po javnem razpisu za kmetijstvo v
znesku 4.624,48 EUR in nakazilo za obrambo pred točo v letu 2020 v znesku 1.983,92 EUR. Nakazilo podjetju
Pindža d.o.o. v stečaju v znesku 50.000,00 EUR v letu 2020 ni bilo izvedeno.
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.
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V proračunu 2020 so bila predvidena sredstva v višini 444.813,96 EUR, z rebalansom so bila spremenjena na
475.593,62 EUR (106,92 %), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 465.507,42 EUR (97,88 %):
- javno delo Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest v znesku 10.675,52 EUR (zaposlili
smo 2 osebi za obdobje od julija 2020 do oktobra 2020, vključeni so stroški plač, regresov za letni dopust
ter stroški zdravniških pregledov),
- javno delo Splošne bolnišnice Murska Sobota v znesku 745,63 EUR (vključeni so stroški plač za 1 osebo
za mesec december in regres za letni dopust),
- javno delo JZ Krajinski park Goričko v znesku 291,64 EUR (sofinanciranje javnih del za leto 2020 na osnovi
sporazuma z dne 05.10.2020),
- javno delo Korenika Šalovci v znesku 895,49 EUR (1 oseba za obdobje od aprila 2020 do oktobra 2020,
vključeni so stroški sofinanciranja plač in regresa za letni dopust),
- darilo ob rojstvu otroka darilna kartica v znesku 11.500,00 EUR (podarili smo 12 darilnih kartic za
1.000,00 EUR in 1 darilno kartico za leto 2019 za 500,00 EUR. S strani dobavitelja smo prejeli 8 %
popust),
- regresiranje prevozov v šolo v znesku 40.890,65 EUR (vključeni so stroški prevozov v OŠ Gornji Petrovci
in nazaj izvajalcu po javnem razpisu v znesku 38.045,80 EUR za obdobje oktober 2019-oktober 2020,
stroški dodatnih šolskih prevozov v znesku 2.729,86 EUR za obdobje september 2019-oktober 2020,
stroški povračila prevoznih stroškov Zvezi Sonček za dijaka za obdobje januar 2020-marec 2020 in za
obdobje september 2020-oktober 2020),
- denarne nagrade in priznanja v znesku 14.455,99 EUR
 na podlagi Pravilnika o nagradah dijakom ob zaključku srednješolskega izobraževanja iz Občine
Gornji Petrovci smo v letu 2020 nakazali nagrade v skupnem znesku 2.850,00 EUR in sicer 5 x 500,00
EUR in 1 x 350,00 EUR,
 na podlagi Pravilnika o nagradah diplomantom v Občini Gornji Petrovci smo v letu 2020 nakazali
nagrade v skupnem znesku 11.100,00 EUR in sicer 9 x 800,00 EUR in 3 x 1.300,00 EUR,
 na podlagi Pogodbe o praktičnem izobraževanju z Ekonomsko šolo Murska Sobota smo v letu 2020
nakazali nagrado, prevoz in prehrano študentu v znesku 477,25 EUR za praktično izobraževanje v
okviru študijskega programa ekonomist za obdobje od 13.01.2020 do 20.03.2020, prav tako smo
odvedli prispevek za zdravstveno zavarovanje v znesku 28,74 EUR,
- regresiranje oskrbe v domovih v znesku 119.003,34 EUR (v letu 2020 smo plačevali oskrbnine za cca. 14
oskrbovancev/mesec, letni zneski plačanih oskrbnin po domovih so bili naslednji : Dom Kuzma 8.743,98
EUR, Dom starejših občanov Gornja Radgona 14.143,02 EUR, SeneCura Radenci 11.421,70 EUR, Dom
Lukavci 25.665,25 EUR, Zavod Karion 26.919,29 EUR, Dom starejših Lendava 8.367,09 EUR, Zavod Sv.
Cirila in Metoda 5.844,37 EUR in Dom starejših Rakičan 17.898,64 EUR),
- subvencioniranje stanarin v znesku 519,66 EUR (v letu 2020 smo na podlagi odločbe CSD subvencionirali
najemnino za 1 osebo za obdobje od januarja 2020 do decembra 2020),
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v znesku 254.310,83 EUR (letni zneski
plačane razlike do ekonomske cene so naslednji : Mestna občina Maribor 1.971,04 EUR, Mestna občina
Ljubljana 694,20 EUR, Osnovna šola Gornji Petrovci 213.805,19 EUR, Osnovna šola Grad 4.421,85 EUR,
Miklavžev zavod Murska Sobota 6.072,30 EUR, DOŠ Prosenjakovci 16.176,06 EUR, Vrtec Murska Sobota
8.292,94 EUR, Osnovna šola Puconci 1.733,41 EUR, OŠ IV Murska Sobota 1.118,88 EUR za izvajanje DSP
v vrtcu in Občina Grad 24,96 EUR za obdaritev otrok)
- drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-subvencioniranje malih čistilnih naprav v znesku
4.662,60 EUR (na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav v Občini Gornji Petrovci smo v letu 2020 na podlagi popolnih vlog nakazali sredstva 5
upravičencem in sicer 2 x 1.000,00 EUR, 1 x 958,50 EUR, 1 x 875,34 EUR, 1 x 828,76 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. Za ta namen so bila v proračunu 2020 planirana sredstva v višini
137.117,50 EUR, z rebalansom so bila spremenjena na 140.903,56 EUR (102,76 %), realizacija v zaključnem
računu 2020 znaša 92.717,25 EUR (65,80 %) :
-

Tekoči transferi športna društva v znesku 54.000,00 EUR (na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2020 smo v letu 2020 izvedli naslednja nakazila)
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NAZIV DRUŠTVA
ŠD NK KRIŽEVCI
ŠD NERADNOVCI
ŠKTD ADRIJANCI
ŠD SREBRNI BREG MARTINJE
KMN STANJEVCI
KMN GORNJI PETROVCI
KMN KOŠAROVCI
ŠD LUCOVA
ŽNK GORIČKO STANJEVCI
ŠPORTNO SHOTOKAN KARATE-DO DRUŠTVO G.P.
SKUPAJ :

-

ZNESEK
40.092,67 €
1.237,51 €
685,56 €
2.576,80 €
733,27 €
2.332,44 €
1.099,32 €
1.169,95 €
3.311,40 €
761,08 €
54.000,00 €

Tekoči transferi požarni sklad v znesku 10.931,28 EUR (sredstva so razdeljena na podlagi sklepa Odbora
požarnega sklada za leto 2015)
Naziv PGD

ZNESEK

PGD ADRIJANCI

318,50 €

PGD BOREČA

502,20 €

PGD GORNJI PETROVCI

3.813,44 €

PGD KOŠAROVCI

83,46 €

PGD KRIŽEVCI

2.230,39 €

PGD KUKEČ

935,61 €

PGD LUCOVA

847,98 €

PGD MARTINJE

83,46 €

PGD NERADNOVCI

860,53 €

PGD PESKOVCI

357,58 €

PGD STANJEVCI

125,43 €

PGD ŠULINCI

259,74 €

PGD ŽENAVLJE

512,96 €
SKUPAJ :

-

10.931,28 €

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v znesku 3.671,73 EUR :
Naziv

Znesek

Sof.dejavnosti 2020 Plačilo: 00005-2020/000096-POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA

100,00 €

ZA MATURANTSKI PLES 4.C(EŠ MURSKA SOBOTA)

50,00 €

SREČANJE POTUJOČI KNJIŽNIC(PIŠK MURSKA SOBOTA)

30,00 €

DONACIJA(GOVEDOREJSKO DRUŠTVO GORNJI PETROVCI)

200,00 €

DONACIJA ZA ŠOLSKI SKLAD(SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA M.SOBOTA)

30,00 €

DONACIJA(MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA)

30,00 €

DONACIJA ZA ŠOLSKI SKLAD(EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA)

50,00 €

DONACIJA ZA PROGRAM LUČKA(ZAVOD VITICA, GORNJA RADGONA, SO.P.)

20,00 €

DONACIJA ZA PREKMURSKO PODRUŽNICO(ZDRUŽ.MULTIPLE SKLEROZE SLOV.)

20,00 €

DONACIJA(MEDOBČ.DRUŠTVO SLEPIH,SLABOVIDNIH M.SOBOTA)

20,00 €

DONACIJA(DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA)

30,00 €

DONACIJA(EVANGEL.CERKVENA OBČINA KRIŽEVCI)

50,00 €

DONACIJA(OZVVS MURSKA SOBOTA)

20,00 €

DONACIJA(DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV POMURJA)

20,00 €
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DONACIJA ZA POMURSKO PODRUŽNICO(DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE)

30,00 €

DONACIJA ZA NABAVO OPREME EIT(SPLOŠNA BOLNIŠNICA M. SOBOTA)

500,00 €

SOF.PROGRAMOV 2020 1.DEL(JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAV.)

85,73 €

SOF.PROGRAMA 2020 ANEKS ŠT.25(ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE)

616,00 €

Sponz.kult.projektov v l.2020 ARGO DRUŠTVO ZA HUMANISTIČNA VPRAŠANJA

150,00 €

DONACIJA ZA PL.EL.EN.(PGD ADRIJANCI)

340,00 €

Sof.Materinskega doma 2020 Plačilo: 79/002158-ŠKOFIJSKA KARITAS M.S.

400,00 €

DONACIJA ZA UREDITEV BALINIŠČA(DRUŠ.PARAPLEGIK.PREKMUR.PRLEKIJE MS)

50,00 €

DONACIJA ZA EVANGELIČANSKI KOLEDAR(ZAVOD PRIMOŽA TRUBARJA, M.S.)

300,00 €

Sof.RSVP 2020-Pomoč na vratih Plačilo: 214-2020/000838-MOZAIK

500,00 €

DONACIJA-OBDAROVANJE DOM LUKAVCI(CSD POMURJE)

30,00 €
SKUPAJ :

-

3.161,73 €

Tekoči transferi sofinanciranje političnih strank v znesku 615,50 EUR :
Naziv

Znesek

FIN.POLIT.STRANK 1/2020-12/2020(SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA)

187,50 €

FIN.POLIT.STRANK 1/2020-12/2020(SLOVENSKI DEMOKRATI)

21,50 €

FIN.POLIT.STRANK 1/2020-12/2020(NOVA SLOVENIJA)

121,50 €

FIN.POLIT.STRANK 1/2020-12/2020(SOCIALNI DEMOKRATI)

142,50 €

FIN.POLIT.STRANK 1/2020-12/2020(SMC)

142,50 €
SKUPAJ :

-

615,50 €

Tekoči transferi kulturna in turistična društva v znesku 6.498,74 EUR (na podlagi javnega razpisa za
sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gornji
Petrovci in na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini
Gornji Petrovci)
Naziv

Znesek

SOF.LJUB.KULT.DEJAVNOSTI 2017(OŠ GORNJI PETROVCI)

475,20 €

SOF.KULT.DEJ.IN TURIZMA 2017(TD VRTANEK G.PETROVCI)

1.466,22 €

SOF.KULT.DEJAVNOSTI 2017(KUD GORIČKO)

1.105,92 €

SOF.PROGR.TUR.DRUŠTEV 2017(DRUŠTVO ŽENA NERADNOVCI)

600,00 €

SOF.KULT.DEJAVNOSTI 2017(GORIČKI LAJKOŠI)

324,86 €

SOF.PROGR.TURIZMA 2017(KUD SREBRNI BREG MARTINJE)

200,00 €

KULT.DEJ.2017 MPZ GLORIA(EVANG.CERKV.OBČINA G.PETROVCI)

475,20 €

SOF.PROGR.TURIZMA 2017(DRUŠTVO ŽENA KUKEČ)

600,00 €

SOF.KULT.DEJ.2017 PEVSKI ZBOR(EVANGEL.CERKVENA OBČINA KRIŽEVCI)

601,34 €

SOF.PROGR.TURIZMA 2017(ŠPORTNO KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO)

650,00 €
SKUPAJ :

-

6.498,74 €

Tekoči transferi Gasilska zveza Gornji Petrovci v znesku 17.000,00 EUR (na podlagi Pogodbe o opravljanju
lokalne gasilske javne službe in aneksa za leto 2020).

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.
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Skupni znesek je bil v proračunu 2020 216.584,04 EUR, z rebalansom je bil spremenjen na 218.054,38 EUR (100,68
%), realizacija v zaključnem računu znaša 224.664,60 (103,03 %) in zajema :
- sredstva prenesena drugim lokalnim skupnostim-Občini Moravske Toplice za stroške skupne občinske
uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo (20.758,85 EUR) in projekta Oaza zdravja (2.917,36 EUR) v
skupnem znesku 23.676,21 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. Občini Moravske Toplice so bila v letu 2020 za namen Medobčinske inšpekcije in redarstva
nakazana sredstva v višini 20.758,85 EUR na podlagi izstavljenih zahtevkov in priloženih stroškovnikov.
V letu 2021 bomo prejeli s strani Ministrstva za javno upravo, kot sofinanciranje skupne občinske uprave
za leto 2020 sredstva v višini 14.234,77 EUR. V letu 2020 nam je Ministrstvo za javno upravo nakazalo za
sofinanciranje skupne občinske uprave za leto 2019 sredstva v višini 6.935,98 EUR). V letu 2020 smo
Občini Moravske Toplice nakazali sredstva v višini 2.917,36 EUR za projekt Oaza zdravja.
- prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine za obvezno zdravstveno
zavarovanje brezposelnim osebam v znesku 27.952,35 EUR za obdobje od decembra 2019 do novembra
2020 (povprečno število brezposelnih oseb na mesec je bilo 67),
- tekoče transfere v javne sklade v znesku 354,87 EUR (plačilo najemnine za leto 2020 Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov RS v znesku 107,42 EUR in plačilo stavbne pravice parc.št. 525 k.o. Neradnovci Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS v znesku 247,45 EUR),
tekoče transfere v javne zavode-Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v skupnem znesku
67.931,34 EUR (Osnovni šoli Gornji Petrovci za plače in druge izdatke zaposlenim 66.622,58 EURvključen je tudi krizni dodatek COVID-19 v znesku 12.723,09 EUR, ki smo ga prejeli s strani države in ga
prenakazali OŠ Gornji Petrovci. V letu 2020 smo Osnovni šoli Šalovci refundirali sredstva za ure
angleškega jezika na OŠ Gornji Petrovci v znesku 1.308,76 EUR),
- tekoče transfere v javne zavode-materialni stroški OŠ Gornji Petrovci v znesku 54.500 EUR,
- tekoče transfere Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota v znesku 27.499,38 EUR (sofinanciranje
dejavnosti in sofinanciranje nakupa knjig v znesku 18.499,38 EUR in odplačilo dolga po dogovoru v
znesku 9.000,00 EUR),
- tekoče transfere Centru za socialno delo Murska Sobota v znesku 222,70 EUR (po pogodbi za enkratne
denarne pomoči, pogrebnine in sofinanciranje Dnevnega centra Kekec),
- sofinanciranje izvedbe jelkovanja OŠ Gornji Petrovci v znesku 793,00 EUR,
- tekoče transfere v javne zavode-Glasbena šola Murska Sobota v znesku 1.092,00 EUR (na podlagi 82.
člena ZOFVI občina sofinancira redno delovanje Glasbene šole Murska Sobota za pokrivanje materialnih
stroškov in povračil stroškov zaposlenim. Sredstva so zagotovljena sorazmerno deležu učencev Občine
Gornji Petrovci, ki so vključeni in obiskujejo Glasbeno šolo Murska Sobota. V letu 2020 je bilo v Glasbeno
šolo Murska Sobota vpisanih 7 učencev iz Občine Gornji Petrovci. Višina letnega prispevka za materialne
stroške znaša 156 EUR na učenca),
- tekoče transfere Domu starejših Rakičan – Pomoč na domu v znesku 20.642,75 EUR (pomoč na domu
izvaja Dom starejših Rakičan, trenutno koristi pomoč 7 uporabnikov iz Občine Gornji Petrovci, v letu
2020 smo za izvajanje storitev nakazali domu sredstva v višini 20.642,75 EUR za obdobje od novembra
2019 do oktobra 2020, povprečni mesečni znesek je bil 1.720,22 EUR).
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

690.771,98 EUR (109,44 %)

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 je bil v proračunu 2020 583.434,50 EUR, z rebalansom 2020 je bil spremenjen na 631.212,40
(108,19 %), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 690.771,98 EUR (109,44 %).
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 2020 je bil predviden znesek v višini 583.434,50 EUR, z
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rebalansom 2020 je bil znesek spremenjen na 631.212,40 EUR (108,19 %), realizacija v zaključnem računu 2020
znaša 690.771,98 (109,44 %) :
- nakup računalnikov in programske opreme v znesku 5.456,25 EUR (nabavili smo strežnik HPE ML30
Gen10 E-224 1P v znesku 2.682,57 EUR za potrebe občinske uprave, nabavili smo 2 računalnika Lenovo
V530 i5-9400 8/512 z 2 monitorjema Lenovo L27i 27"in 2 tipkovnicama logitech wireles v skupnem
znesku 2.541,12 EUR in sicer enega za potrebe občinske uprave in enega za potrebe režijskega obrata,
nabavili smo tipkovnico logitech wireles v znesku 53,39 EUR za potrebe občinske uprave, nabavili smo
crucial 204 gp ssd disk za računalnik v zneskku 39,00 EUR za potrebe občinske uprave in nabavili smo
baterijo APC Back-UPS CS650 za računalnik za potrebe občinske uprave v znesku 140,17 EUR)
- nakup drugih osnovnih sredstev v znesku 13.946,41 EUR (za potrebe režijskega obrata smo nabavili set
Makita DLX 2191TJ v znesku 813,30 EUR, brusilnik kotni Makita DGA504Z v znesku 190,45 EUR, žago HU
450 II 15" v znesku 448,99 EUR, baterijo Makita BL 1850B v znesku 101,32 EUR, kosilnico Husqvarna LC
140S v znesku 419,00 EUR, kosilnico Husqvarna LB 155S v znesku 569,00 EUR, kosilnico na nitko 535RJ
Husqvarna v znesku 589,00 EUR, kosilnico na nitko 525LK v znesku 447,00 EUR, motorno koso Husqvarna
253RJ v znesku 669,00 EUR, nahrbtno kosilnico na nitko 553RBX v znesku 819,00 EUR, kosilnico LC 253S
Husqvarna v znesku 599,00 EUR, vrtno kosilnico Husqvarna LC 247S v znesku 499,00 EUR, vrtni traktor
SOLO BY AL-KO T20-105,6 HD V2 v znesku 4.599,90 EUR, Niewiadow BD7530U tovorno priklopno vozilo
v znesku 1.353,00 EUR, tovorno vozilo TAM 80T35 v znesku 854,00 EUR, nabava zastav 100x200 cm SLO,
EU, OGP po 9 kom, za kombi Ford custom smo nabavili tepihe 3 kom in korito za tovorni prostor v
skupnem znesku 197,53 EUR, za potrebe občinske uprave smo nabavili 4 halogenske peči 120 Y8, plačali
smo varščino 2 x 210,00 EUR za traktor in TAM, ki je bila v celoti vrnjena in je knjižena med Drugimi
prihodki na kontu 714100)
- obnova cest v Stanjevcih v znesku 128.938,42 EUR (izvedli smo Obnovo JP 610991 Stanjevci – II. del
a) izvajalec del Komunala Slovenske Gorice, izvedena dela v skupnem znesku 102.644,70 EUR, od tega
26.450,00 EUR nepovratna sredstva MGRT, 76.049,00 EUR povratna sredstva MGRT, 145,70 EUR lastna
sredstva občine, izvedena so bila naslednja dela : fina izravnava pred asfaltiranjem in valjanje pred
asfaltiranjem 1780 m2 v znesku 4.343,20 EUR, dobava in vgrajevanje nosilne plasti asfalta AC 22 base B
50/70 A4 v debelini 6 cm komplet z vsemi pomožnimi deli ter kontrolo kvalitete asfaltov in debeline
vgrajenih asfaltov 1950 m2 v znesku 29.737,50 EUR, dobava in vgradnja obrabno zaporne plasti asfalta
AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli ter kontrolo kvalitete asfaltov in
debeline vgrajenih asfaltov 4900 m2 v znesku 56.791,00 EUR, priprava in izvedba krožne asfaltne mulde
v širini 0,50 m komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi z vgradnjo asfalta AC 22 base B 50/70
A4 v debelini 6 cm in AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm, kontrola kvalitete asfaltov in debeline
vgrajenih asfaltov 400 m v znesku 3.416,00 EUR, pobrizg z bitumensko emulzijo 6850 m2 v znesku
8.357,00 EUR
b) nadzor nad izvedbo del Obnove JP 610991 Stanjevci – II. del je izvedel Štefan Rajnar s.p. v znesku
2.501,00 EUR
c) prevoz in material za cesto Stanjevci – izvajalec Kranjec Štefan s.p. v znesku 23.792,72 EUR za gramoz
črpani, gramoz prani 0-16, kamen drobljeni 0-60, kamen drobljeni 8-32, frakcijo, prevoz gramoza, odvoz
zemlje
- manjši projekti (MP) v skupnem znesku 239.434,88 EUR, ki vključujejo od a) do l) :
a) MP Vodovod v znesku 48.112,78 EUR : plačilo izvedb vodovodnih priključkov izvajalcema del
Komunala v znesku 27.494,95 EUR in JP Vodovod sistema B v znesku 3.547,92 EUR, plačilo ureditve
vodovoda v novembru 2016 Ninu Gorenji s.p. v znesku 4.800,00 EUR, plačilo stroškov selitve
vodovoda in ktv Krachler Robertu s.p. v znesku 6.706,34 EUR, plačilo odvetniških storitev oskrbe s
pitno vodo Pomurja sistem B Občini Grad v znesku 472,48 EUR, plačilo nadgradnje vodovoda
sistema B Občini Rogašovci v znesku 4.180,97 EUR in plačilo izkopa kanala in zasipa vodovodnega
priključka Časar Janezu s.p. v znesku 910,12 EUR
Ureditev vodovoda-11/2016 Plačilo: 06-2016/000769-NINO GORENJI S.P.

4.800,00 €

Stroški selitve vod.in ktv na parc.ob hiši Stanjevci 32 Plačilo: PE1-3000-88/000327-KRACHLER ROBERT S.P

6.706,34 €

Nadgradnja vodovoda sistema B-priprava razpisa, notarski zapis Plač: 19-0391/000840-OBČ. ROGAŠOVCI

2.215,87 €

Izdelava poročila o vplivih na okolje-vodovod sistema b Plačilo: 20-0075/000840-OBČINA ROGAŠOVCI

617,45 €

Prefakt. str. izdelave projektne dokumentacije-Arhiplan Plačilo: 20-0161/000840-OBČINA ROGAŠOVCI

222,51 €

Prefakt. Str .izd. geodetskega načrta-Geohiša Plačilo: 20-0172/000840-OBČINA ROGAŠOVCI

166,88 €

Prefakt. str. vodenja razpisnega postopka-SL Consult Plačilo: 20-0183/000840-OBČINA ROGAŠOVCI

958,26 €

Obrazložitev ZR proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

17

Odvetniške storitve-3/2020 Plačilo: 029/2020/000419-OBČINA GRAD

222,51 €

Odvetniške storitve 28.4.2020-odv.Kunovar Plačilo: 056/2020/000419-OBČINA GRAD

222,51 €

Odvetniške storitve Kunovar-9/2020 Plačilo: 128/2020/000419-OBČINA GRAD

27,46 €

Predelava cevovoda, selitev hidranta-šola Adrijanci 53 Plačilo: KOM-BL5-20013377/000053-KOMUNALA

2.885,10 €

Izvedba vodovodnega priključka-igrišče Adrijanci Plačilo: KOM-BL5-20013378/000053-KOMUNALA

3.289,39 €

Izvedba vod. priključka-Barbarič Matej, Križevci Plačilo: KOM-BL5-20013565/000053-KOMUNALA D.O.O.

2.034,30 €

Izvedba vod. priključka parc.št.708 k.o.Kukeč Plačilo: KOM-BL5-20016178/000053-KOMUNALA D.O.O.

1.704,94 €

Mont. vodomer. jaška-igrišče, pokopališče Košarovci Plačilo: KOM-BL5-20018915/000053-KOMUNALA

1.881,22 €

Izvedba vod. priključka-Gomboc Tilen, Stanjevci Plačilo: KOM-BL3-20007944/000053-KOMUNALA D.O.O.

1.252,38 €

Selitev transp.cevovoda-parc.št.1001/1 k.o. G.Petrovci Plačilo: KOM-BL3-20007945/000053-KOMUNALA

2.770,39 €

Izgradnja cevovoda-Stanjevci od h.št.5 do 8 Plačilo: KOM-BL3-20007946/000053-KOMUNALA D.O.O.

11.677,23 €

Priklop vodovoda-Nuskern Jasna, Kukeč parc.št.224/3 Plačilo: 2020/250/82/002055-VODOVOD SIST. B

3.547,92 €

Izkop kanala, zasip vodov. priključka v Stanjevcih Plačilo: 71/20/000789-JANEZ ČASAR S.P.

910,12 €
Skupaj :

48.112,78 €

b) MP Adrijanci - Ureditev šole in igrišča Adrijanci v skupnem znesku 94.616,50 EUR
Belton super 30 l,vobitem rola 20m2,gorilec plinski,maltit 22 vreč-igrišče Adrijanci Pl GOR0-3900-4547/000075-GORIČANKA
Izoelast reflex p4 1 rola 7,5m2-igrišče adrijanci Plačilo: GOR0-3900-4981/000075-GORIČANKA TRDKOVA D.O.O.

820,10 €
55,63 €

Belton super 2,5 l 1 kom, 0,75 l 2 kom-šc adrijanci Plačilo: GOR0-3900-5429/000075-GORIČANKA TRDKOVA D.O.O.

52,08 €

Snežni koli 130 kom,razrez lat adrijanci,deske,sedala Plačilo: 7/2019/000015-KORPIČ EVGEN, s.p.

728,00 €

Štaflini,roženice,razrez-adrijanci Plačilo: 8/2019/000015-KORPIČ EVGEN, s.p.

553,36 €

Palisa 40x12 170 kom,robniki 145 kom,razlaganje-stara šola adrijanci Plačilo: 1630000000257/000774-MEŠIČ SLAVKO

1.092,41 €

Tondach 548 kom,snegobran 360 kom-šola adrijanci Plačilo: GOR0-3900-5776/000075-GORIČANKA TRDKOVA D.O.O.

1.548,05 €

Folija 2mx1m 1150 m,substrat 50 l 20 kom-igrišče adrijanci Plačilo: 2RA-20000039/002118-SIMONA KURBUS S.P.

515,69 €

Stroški priključevanja 24kW-stara šola adrijanci Plačilo: RA-012124/000059-ELEKTRO MARIBOR D.D.

1.634,24 €

Izgradnja NN priključka-stara šola adrijanci Plačilo: RA-018935/000059-ELEKTRO MARIBOR D.D.

298,44 €

Zamašek 30 kom,matica,sprej 4 kom-igrišče Adrijanci Plačilo: 299-1-1753/001998-MERKUR trgovina, d.d.

270,06 €

Gramoz 0-16 83,94 t,frakcija 16-32 10,12 t,prevoz-šc adrijanci Plačilo: 2020-36/000788-KRANJEC ŠTEFAN S.P.

1.492,22 €

Izravnava terena pri šoli v Adrijancih Plačilo: 04-2020/000769-NINO GORENJI S.P.

1.500,00 €

Izdelava ostrešja,prekrivanje-stara šla adrijanc i Plačilo: 1/2020/002040-GRADBENIŠTVO JANEZ BEDIČ S.P.

7.320,00 €

Cevi 26 kom,cement 25/1 180 vreč,arm.mreža,bet.železo-igrišče adrijanci Plačilo: GOR0-3900-524/000075-GORIČANKA

1.315,40 €

Izdelava šanka,kuh.elementi,regal,barske mizice-igrišče adrijanci Plačilo: Ponudba/000870-MIZARSTVO BRANKO ŠINKEC

3.977,20 €

Kanalete 600 kom,cement 25/1 224 vreč,arm.mreža,bet.cevi-igrišče Adrijanci Pl: GOR0-3900-876/000075-GORIČANKA

2.548,94 €

Ured.zvonjenja v kapelici Adrijanci Plačilo: 010-2020/002287-Montaža strojev in naprav Boris Kaučič s.p.

2.186,50 €

Pleskanje sten in stropov,kitanje,brušenje-šank igrišče adrijanci Plačilo: 02/20/002020-JOŽEF PERNEK S.P.

3.607,70 €

Politlak,kabel,priključnica,žarnica,vezica-šc adrijanci Plačilo: GOR0-3900-2518/000075-GORIČANKA TRDKOVA D.O.O.

680,35 €

Gramoz,drobljenec,prevoz-šc adrijanci Plačilo: 2020-101/000788-KRANJEC ŠTEFAN S.P.

5.766,53 €

Omara pmot-ip,sponka,kabel,kanal-šc adrijanci Plačilo: 1993-2020/000012-TEO - TEN, D.O.O.

109,96 €

Kanalete 200 kom,robniki 200 kom,razlaganje-šc adrijanci Plačilo: 2030000000072/000774-MEŠIČ SLAVKO S.P.

1.772,66 €

Ploščice 30x60 cm 22 pk-šc adrijanci Plačilo: 7752020-110/000794-OBI D.O.O.

379,72 €

Kandelaber,cestna svetilka,konzola-šc adrijanci Plačilo: D-2020000035/002244-JOŽEF FARTEK S.P.

2.189,78 €

Panel 19 kom,set steber 22 kom,vrata panelna,set samovrt.šola adrijanci Pl: PRA20+01923/002333-OGRAJE KOČEVAR

1.502,08 €

Krilno okno 2 kom,žaluzije 2 kom-šc adrijanci Plačilo: 2206348/000577-ARCONT IP D.O.O.

547,65 €

Cepljeni zidak sivi 300 kom-šc adrijanci Plačilo: 2030000000094/000774-MEŠIČ SLAVKO S.P.

869,25 €

Izdelava šanka,kuh.elementi,regal,barske mizice-igrišče adrijanci Pl: Ponudba/000870-MIZARSTVO BRANKO ŠINKEC

5.281,38 €

Tabla print+lepljenje na forex 5 mm adrijanci Plačilo: 00542-2020/002151-ROMAN KLEMENČIČ S.P.

384,30 €

Gradbeno delo,material-šc Adrijanci Plačilo: 15/2020/002148-GHA - d.o.o.

4.209,00 €

Cement 448 vreč,bet.železo,bet.cevi,kabel-šc adrijanci Plačilo: GOR0-3900-3755/000075-GORIČANKA TRDKOVA

2.219,98 €

Cev navojna pocinkana,objemka,zamašek-šc adrijanci Plačilo: 299-1-9037/001998-MERKUR trgovina, d.d.

91,84 €

Usluga z avtodvigalom in upravljalcem-šc adrijanci Plačilo: 20-053/002243-ELINK ELEKTROINŠTALACIJE KERČMAR

312,32 €

Gramoz,frakcija,krugle,prevoz 74,30 t-šc adrijanci Plačilo: 2020-171/000788-KRANJEC ŠTEFAN S.P.

1.269,09 €

Dobava in vgradnja asfalta 599,70 m2-Adrijanci Plačilo: 01-03-2000107/002419-BM ASFALT, d. o. o.

18.290,85 €

Gramoz,drobljenec,prevoz-šc adrijanci Plačilo: 2020-197/000788-KRANJEC ŠTEFAN S.P.

3.743,33 €

Cement 352 vreč,rešetke,valjanec,mivka,palete-igrišče adrijanci Plačilo: GOR0-3900-4916/000075-GORIČANKA

1.451,13 €
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Vris objekta v kataster stavb 4349,2660 k.o.Adrijanci Plačilo: 0200000054/002028-GBI 42, d.o.o.

272,60 €

Geod.načrt 4531,2672,4349,2660 k.o.adrijanci Plačilo: 0200000053/002028-GBI 42, d.o.o.

300,00 €

Izdelava 6 podpornih stebrov-šola in igrišče adrijanci Plačilo: 1708/2020/002357-MBBIKK d.o.o.

1.403,61 €

70% avans po pon.81804-igrišče adrijanci Plačilo: 81804/000021-ZEU-Družba za načrtovanje

5.038,60 €

Robnik cestni,kabel,pokrov,bet.cevi,cement,valjanec-šc adrijanciPlačilo: GOR0-3900-2871/000075-GORIČANKA

2.385,85 €

Gramoz,frakcija,pesek,prevoz-šc adrijanci Plačilo: 2020-133/000788-KRANJEC ŠTEFAN S.P.

2.628,62 €
Skupaj :

c) MP Gornji Petrovci : Športni center Gornji Petrovci, Vaška dvorana v znesku 11.612,47 EUR
Okna in vrata po pon.91190270-šc g.petrovci Plačilo: 2202964/000577-ARCONT IP D.O.O.

94.616,50 €

7.297,43 €

Bojler 100l,pom.material,montaža-dvorana g.petrovci Plačilo: PE1-3000-66/000327-KRACHLER ROBERT S.P.

711,89 €

Tulec,led panel,spojka kabelska-obnova obč.zgradbe Plačilo: 3459-2020/000012-TEO - TEN, D.O.O.

174,86 €

Sesalnik,čistilnik,čistilec za pod,omelo+smetišnica Plačilo: 299-1-6565/001998-MERKUR trgovina, d.d.

325,06 €

Ureditev meje 1613/1 in 1613/2 k.o.g.petrovci Plačilo: 0200000106/002028-GBI 42, d.o.o.

362,60 €

Zunanje žaluzije 9 kom z montažo-šc g.petrovci Plačilo: 2204608/000577-ARCONT IP D.O.O.

2.027,51 €

Prevoz keramičnih ploščic 84 km Bauhaus-G.P. Plačilo: 287/002023-AVTOPREVOZNIŠTVO LEPEJ CVETKO S.P.

195,20 €

Euroflex plošče 500x500x45 mm 3 m2 Plačilo: 111/002414-EFCOM d.o.o.

128,14 €

Stroški priključevanja po aneksu 1229550/0-občina Plačilo: RA-027217/000059-ELEKTRO MARIBOR D.D.

389,78 €
Skupaj :

d)

MP Košarovci : Ureditev zvonjenja v kapelici v Košarovcih v znesku 2.314,84 EUR

Ured.zvonjenja v kapelici v Košarovcih Plačilo: 016-2020/002287-Montaža strojev in naprav Boris Kaučič s.p.

2.314,84 €
Skupaj :

e)

11.612,47 €

2.314,84 €

MP Križevci : Športni center Križevci v znesku 5.293,36 EUR

Okroglica 8x300 cm 65 kom, 8x250 cm 20 kom,stebriček 10x175 -šc križevci Pl 4280-20810004/002380-SLOVENIJALES
Kandelaber 2 kom,svetilka 8 kom,žarnica E-27 8 kom-šc križevci Plačilo: 593-2020/000012-TEO - TEN, D.O.O.

1.446,68 €
272,38 €

Prekritje ute s slamo-šc križevci Plačilo: 04/2020/002384-DAMJAN ROGAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

1.823,90 €

Color emajl,tessarol emajl,belton,čopič-šc križevci Plačilo: 3420-3420-42419904/000410-MAVRICA d.d.

262,68 €

Predelava 3 drogov za zastave-nasproti cerkve Križevci Plačilo: 1036/000569-VIDAFLAG D.O.O.

867,97 €

Trendcolor,tessarol,belton,egalin,ac jumix-šc križevci Plačilo: 3420-3420-42420310/000410-MAVRICA d.d.

592,22 €

Cevi pravokotne 50x30x2 2 kg,pločevina 4/5mm 640*640mm Plačilo: 2035100005220/000169-BENKO-TEHNA Puconci

27,53 €
Skupaj :

5.293,36 €

Oljni kotel in gorilnik-gasilski dom Martinje Plačilo: PE1-3000-17/000327-KRACHLER ROBERT S.P.
Cement,cev profilna,vijaki,železo-športni center Martinje Plačilo: GOR0-3900-2517/000075-GORIČANKA TRDKOVA D.O.O.
Skupaj :

3.319,62 €
102,02 €
3.421,64 €

f)

g)

MP Martinje : Gasilski dom in Športni center v znesku 3.421,64 EUR

MP Panovci : sanacija odlagališča v znesku 4.693,16 EUR

Odv.gradb.odp.parc.št.1480 k.o.Panovci Pl202002002059/000724-CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI
Prevoz in material-odlagališče Panovci Plačilo: 2020-221/000788-KRANJEC ŠTEFAN S.P.

h)

Skupaj :

4.546,76 €
146,40 €
4.693,16 €

Skupaj :

8.000,00 €
285,76 €
796,04 €
300,00 €
9.381,80 €

MP Peskovci : Mrliška vežica, zvonik, gasilski dom v znesku 9.381,80 EUR

Čebelnjak,vrtna uta,trikot pano,dva nadstreška-vgd Peskovci Plačilo: 5/2018/000015-KORPIČ EVGEN, s.p.
Servis zvona v kapelici Peskovci Plačilo: 007-2020/002287-Montaža strojev in naprav Boris Kaučič s.p.
Projektor Epson EBU42,projekcijsko platno Metroplan T200L-vgd Peskovci Plačilo: 2039100000174/000509-ST sistemi
Vpis stavbe v kataster-mrliška veža Peskovci parc.št.424 k.o. Peskovci Plačilo: 0200000107/002028-GBI 42, d.o.o.

i)

MP Stanjevci : ceste, ureditev javne razsvetljave, kulturni dom v skupnem znesku 44.582,26 EUR

Zakoličba prečkanja cevovoda-JP Boarni Šafranovi Plačilo: KOM-BL5-19027426/000053-KOMUNALA D.O.O.
Označitev trase na JP 610991 Stanjevci Plačilo: 7310084556/000562-GVO D.O.O.
Obtočna črpalka DAP,servis gorilnika-kult.dom stanjevci Plačilo: PE1-3000-245/000327-KRACHLER ROBERT S.P.
Betonske cevi 68 kom-javna pot stanjevci 610991 Plačilo: GOR0-3900-4458/000075-GORIČANKA TRDKOVA D.O.O.
Armat.mreža q131 7 kom-JP 6100991 Stanjevci Plačilo: GOR0-3900-4977/000075-GORIČANKA TRDKOVA D.O.O.
Folija črna 6m 604 kg,cement 120 vreč,bet.cevi-stanjevci Plačilo: GOR0-3900-5430/000075-GORIČANKA TRDKOVA
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Gramoz 31,52 t,frakcija 21,28 t,prevoz-cesta Stanjevci Plačilo: 2019-194/000788-KRANJEC ŠTEFAN S.P.
Gramoz prani 85,32 t-cesta Stanjevci Plačilo: 2019-202/000788-KRANJEC ŠTEFAN S.P.
Sanacija pretrganega kabla stanjevci 91 Plačilo: 90021070/002056-Telemach d.o.o.
Postavitev robnikov 129 m,delo s hiabom-cesta stanjevci Plačilo: 20-300-000070/000774-MEŠIČ SLAVKO S.P.
Elektromontažna dela za ureditev jr stanjevci Plačilo: RA-014641/000059-ELEKTRO MARIBOR D.D.
Popr.vrtne ute pri kult.domu v Stanjevcih Plačilo: 07/2020/002384-DAMJAN ROGAN
Postavitev robnikov 129 m,delo s hiabom-cesta stanjevci Plačilo: 20-300-000070/000774-MEŠIČ SLAVKO S.P.
Žarnice 104 kom,pokrov,led reflektor 2kom-kult.dom stanjevci Plačilo: 1789-2020/000012-TEO - TEN, D.O.O.
Kandelabri,plafonjere,žarnice,led panel-kult.dom stanjevci Plačilo: 2139-2020/000012-TEO - TEN, D.O.O.
Tekoče gnojilo za bršljinke 2l 10 kom-kult.dom stanjevci Plačilo: 2020/4121/101135/000198-SEMENARNA LJ
Trstikovec,floridski dren,vodne rastline-kult.dom stanjevci Plačilo: 2RA-20000287/002118-SIMONA KURBUS S.P.
Okroglica 39 kom,stebriček 3 kom-kult.dom stanjevci Plačilo: 4280-20810013/002380-SLOVENIJALES TRGOVINA
Kandelabri,plafonjere,žarnice,led panel-kult.dom stanjevci Plačilo: 2139-2020/000012-TEO - TEN, D.O.O.
Žarnica 40 kom,dušilka 6 kom,vžigalna naprava 6 kom-kult.dom stanjevci Plačilo: 2354-2020/000012-TEO - TEN
Ureditev ceste Šafranovi-Boarni v Stanjevcih Plačilo: 08/2020/000769-NINO GORENJI S.P.
Dušilka evg l 15w-36w 2 kom-kult.dom stanjevci Plačilo: 2475-2020/000012-TEO - TEN, D.O.O.
Stacionarno ozvočenje-kult.dom Stanjevci Plačilo: 021/20/000842-DRAGO JOŠAR S.P.
Filter pontec,vodna črpalka nct,kemoklor-kult.dom stanjevci Plačilo: 921000025419/000764-BAUHAUS D.O.O.
Tobogan 3m EN1176-šc stanjevci Plačilo: 2020-434/002406-GREGOR BAN s.p.
Stroški priključevanja-jav.razsv.stanjevci Plačilo: RA-024075/000059-ELEKTRO MARIBOR D.D.
Kabel 147 m,žica 25 m,sponka 10 kom-jav.razsv.stanjevci Plačilo: 2661-2020/000012-TEO - TEN, D.O.O.
Gradb.dela za položitev optičnega kabla v Stanjevcih JR Plačilo: 01-01-20000945/000598-PÜNGRAD D.O.O.
Montažna plošča 300x300 14 kom-JP 610991 Stanjevci Plačilo: D-2020000045/002244-JOŽEF FARTEK S.P.
Betonske cevi,valjanec,cev stigmaflex-jav.razsv.stanjevci Plačilo: GOR0-3900-4917/000075-GORIČANKA TRDKOVA
Označitev meje v naravi parc.št.4688,4685-cesta stanjevci Plačilo: 0200000088/002028-GBI 42, d.o.o.
Kanaleta 300 kom-JP 610991 Stanjevci Plačilo: 2030000000178/000774-MEŠIČ SLAVKO S.P.
Kanalete 110 kom,razlaganje-vas Stanjevci Plačilo: 2030000000220/000774-MEŠIČ SLAVKO S.P.
Kanalete 277 kom,robniki 180 kom,bet.cevi,rešetke,cement-cesta Stanjevci Pl: GOR0-3900-4124/000075-GORIČANKA
Gramoz,frakcija,pesek,prevoz-stanjevci Plačilo: 2020-133/000788-KRANJEC ŠTEFAN S.P.
Dobava rastlin,strokovno delo-kult.dom stanjevci Plačilo: 20-49/002144-Svet vrtov Danilo Ciz s.p.
Luč fsn 1x30w-5 kom kult.dom stanjevcii Plačilo: 3460-2020/000012-TEO - TEN, D.O.O.

j)

Skupaj ;

724,35 €
1.173,48 €
315,43 €
3.000,00 €
3.240,32 €
244,00 €
4.521,30 €
605,90 €
1.214,06 €
96,90 €
529,86 €
506,27 €
125,31 €
473,07 €
7.120,01 €
26,08 €
2.700,01 €
94,89 €
179,00 €
626,98 €
412,86 €
4.828,15 €
337,16 €
921,77 €
500,00 €
1.912,35 €
774,40 €
2.159,37 €
246,46 €
782,85 €
117,04 €
44.582,26 €

Skupaj :

2.849,20 €
264,57 €
333,57 €
1.056,28 €
2.950,00 €
535,46 €
7.989,08 €

Skupaj :

821,35 €
458,96 €
366,00 €
363,85 €
1.259,53 €
359,90 €
3.629,59 €

Skupaj :

1.103,06 €
1.342,17 €
1.342,17 €
3.787,40 €

MP Šulinci : Gasilski dom v znesku 7.989,08 EUR

Cev pvc 16 kom,cement 168 vreč,ltž pokrov,mivka-gas.dom šulinci Plačilo: GOR0-3900-3756/000075-GORIČANKA
Kamen drobljeni 21,60 t,prevoz-gradbišče šulinci Plačilo: 2020-172/000788-KRANJEC ŠTEFAN S.P.
Gramoz prani,prevoz 21 t-gas.dom šulinci Plačilo: 2020-174/000788-KRANJEC ŠTEFAN S.P.
Dobava in vgradnja asfalta 28,86 m2-pločnik Šulinci Plačilo: 01-03-2000108/002419-BM ASFALT, d. o. o.
Izravnava terena pri gd šulinci Plačilo: 05/2020/000769-NINO GORENJI S.P.
Kanalete hudourniške 70 kom,razklad-gas.dom šulinci Plačilo: GOR0-3900-4914/000075-GORIČANKA TRDKOVA

k)

MP Ženavlje : plaz Bagar, vaško-gasilski dom v znesku 3.629,59 EUR

Cev pvc 315x5000 9 kom-plaz bagar ženavlje Plačilo: GOR0-3900-799/000075-GORIČANKA TRDKOVA D.O.O.
Kanalete 60 kom,razklad-plaz Bagar,Ženavlje Plačilo: GOR0-3900-3514/000075-GORIČANKA TRDKOVA D.O.O.
Varnostni načrt-obnova vgd ženavlje Plačilo: 2020-00946/002363-TM, Marjeta JAUŠOVEC s.p.
Popravilo zvonov v zvoniku v Ženavljah Plačilo: 067-2020/002287-Montaža strojev in naprav Boris Kaučič s.p.
Str.priklj.vgd ženavlje-montaža števca Plačilo: RA-028415/000059-ELEKTRO MARIBOR D.D.
Izvedba meritev el.inštalacije-vgd ženavlje Plačilo: 2020/0322/000217-BLISK MONTAŽA D.D. M.SOBOTA

l)

MP Sofinanciranje Razvojne agencije Sinergija v znesku 3.787,40 EUR

Sof.razvojnih nalog za leto 2018 Plačilo: 12/2020-SRN/002025-RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA d.o.o.
Sof.splošnih razvojnih nalog 2019 Plačilo: 01/2020-SRN/002025-RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA d.o.o.
Sof.splošnih razvojnih nalog 2020 Plačilo: 04/2020-SRN/002025-RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA d.o.o.
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obnova Vaško-gasilskega doma Ženavlje v znesku 199.720,87 EUR od a) do d) :
a) izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Vaško-gasilskega doma Ženavlje z ureditvijo
okolice v znesku 24.278,00 EUR, izvajalec del ProjTom projektiranje d.o.o., v celoti nepovratna
sredstva MGRT,
b) strokovni nadzor nad Obnovo Vaško-gasilskega doma Ženavlje v znesku 4.392,00 EUR, izvajalec del
Štefan Rajnar s.p., v celoti nepovratna sredstva MGRT,
c) ogled in popis strojnih inštalacij s projektantsko oceno Obnova Vaško-gasilskega doma Ženavlje v
znesku 1.830,00 EUR, izvajalec del Projektivni biro-inženiring d.o.o., v celoti nepovratna sredstva
MGRT,
d) gradbeno obrtniška dela Obnove Vaško-gasilskega doma Ženavlje v skupnem znesku 169.220,87
EUR, izvajalec del Gradbeništvo Hajdinjak d.o.o., v celoti nepovratna sredstva MGRT, izvedena dela
: kletni prostori v znesku 49.369,32 EUR (ročni izkop gradbene jame v debelini cca. 60 cm v kleti
obstoječega objekta z nakladanjem in ročnim transportom materiala na gradbiščno deponijo do 20
m, ročno planiranje planuma izkopa gradbene jame objekta ter strojna utrditev planuma, dobava
in vgrajevanje gramoznega nasutja pod podložni beton talne plošče s frakcijo 16-32 kot tamponom
debeline 35 cm z razstiranjem planiranjem površine do točnosti 2 cm ter zbijanjem do predpisane
trdnosti, ureditev gradbišča s postavitvijo ograje, ureditvijo transportnih poti, postavitvijo table
gradbišča, ureditev deponij gradbenega in odpadnega materiala ter vsemi potrebnimi deli za
ureditev gradbišča, izdelava enostranskega bočnega opaža horizontalnih elementov, višini 30-50
cm kompletno z opažanjem, razopažanjem, čiščenjem opaža, vsemi pomožnimi deli in transporti,
podporami in ojačitvami, nanos hladnega bitumenskega premaza na suho in brezprašno površino,
sušenje premaza 24 ur v vseh treh prostorih kleti, izdelava horizontalne hidroizolacije proti talni
vlagi po celotni površini talne plošče, izvedba z bitumenskimi trakovi iz oksidiranega bitumna v
skladu s SIST EN 13969 – tip A in SIST 1031, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni
smeri, izvedba Izoterm V4 oz. Izotekt V4, dobava in izvedba sanirnega stenskega ometa z napravo
finega in grobega ometa v območju odbitega ometa sten, izvedba komplet z vsemi pomožnimi deli
in prenosi, izvedba Hydroment Kema, sušilni in fini omet, izvedba notranjega, strojnega, grobega in
finega ometa na norma stropovih in betonskih stropovih z apnenocementno malto, s pripravo malte
in vsemi pomožnimi deli in prenosi, pozidava obstoječih in od rušitvenih izvedenih delih odprtin z
opeko stene debeline 30 in 50 cm, kompletno z dobavo materiala, pripravo malte ter vsemi ostalimi
pomožnimi deli, izdelava cementnega estriha, strojno vgrajenega dilatiranega od stene 1 cm v
debelini 6 cm z zglajeno površino, izdelava cementnega estriha v kletnih prostorih z dobavo
materiala ter mikroarmaturo iz polipropilenskih vlaken, dobava in montaža in vzidava tipskih
opečno betonskih armiranih preklad nad odprtinami za okno in vrata komplet z vsemi pomožnimi
deli in prenosi, obračun po komadu odprtin, dobava in montaža dvokrilnih asimetričnih vhodnih
vrat v PVC petkomornim profilom širine 70 mm, krilo sestavljeno iz gladkega izolacijskega polnila in
izolacijskega stekla, vrata z dvojno trajno elastično tesnenjem, cilindričnim vložkom, nasadili in
aluminijastim pohodnim pragom, barva vrat z zunanje strani hrast močvirski, vrata velikosti 180/220
cm, dobava in montaža enokrilnega okna v PVC okvirju, dvojna zasteklenitev, petkomorni profil
debeline 70 cm, barva hrast močvirski, dobava in montaža enokrilnega okna v PVC okvirju, dvojna
zasteklenitev, petkomorni profil debeline 70 cm, barva hrast močvirski, vsa nepredvidena dela v
kletnih prostorih, dobava in vgrajevanje armature v talno ploščo, dobava in vgrajevanje betona v
obodne zidove, dobava in vgrajevanje armature v obodni zid, dobava in zidanje obodnih zidov z
betonsko opeko), pritličje v znesku 16.357,68 EUR (pozidava obstoječih in od rušitvenih izvedenih
odprtin z opeko, komplet z dobavo materiala, pripravo malte ter z vsemi ostalimi pomožnimi deli in
prenosi, zidanje predelnih sten v WC z opeko Porotherm v debelini 20 cm do 30 cm, kompletno z
dobavo materiala, pripravo malte in vsemi ostalimi pomožnimi deli in prenosi, dobava, montaža in
vzidava tipskih opečno betonskih armiranih preklad nad odprtinami za okna in vrata, komplet z
vsemi pomožnimi deli in prenosi, izvedba notranjega, strojnega grobega in finega ometa debeline
2 cm na opečnih stenah z apnenocementno malto s pripravo malte in vsemi pomožnimi deli in
prenosi, izdelava cementnega estriha, strojno vgrajenega dilatiranega od stene 1 cm debeline 6 cm
z zglajeno površino, izdelava cementnega estriha v pritličju kompletno z dobavo materiala ter
mikroarmaturo iz polipropilenskih vlaken WC ženski, moški, hodnik, hladilnica, hodnik, Balonček,
premični odri na lesenih ali železnih stolicah, postavitev in odstranitev, nepredvidena dela in
nepredvidene situacije pri izvedbi prebojev in utorov, odstranite-rušitev obstoječega opečnega zidu
v objektu, kjer so vgrajena vhodna vrata in je na novo hodnik oz. prehod v drug hodnik, komplet z
vsemi deli, prenosi, nalaganjem in odvozom rušitvenega materiala na trajno deponijo gradbenih
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odpadkov, izvedba rušitev okenskih prebojev v WC za 2 kom okna dimenzije 80/80, komplet z vsem
deli, prenosi, nalaganjem in odvozom rušitvenega materiala na trajno deponijo gradbenih
odpadkov, odstranitev-rušitev enega obstoječega opečnega dimnika, komplet z nalaganjem in
odvozom na deponijo gradbenih odpadkov, rezanje obstoječega asfalta v območju terase starega
vhoda, novega vhoda in odprtine vse do garaže komplet z nalaganjem in odvozom na deponijo
gradbenih odpadkov, nepredvidena dela rušitvenih del, odbijanje ometa-hladilnica, izdelava
sušilnega ometa, izdelava dvostranskega opaža ob vgradnji betonskih preklad nad vrati in okni,
izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30-XC1 v horzontalne vezi nad prekladami v WC in
hodniku, izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30-XC2 v pasovne temelje objekta v WC in
hodniku, dobava in montaža dvokrilnih asimetričnih vhodnih vrat v PVC petkomornim profilom
širine 70 mm, dobava in montaža enokrilnega okna v PVC okvirju, dobava in izdelava obloge iz GKB
plošč-vodoodporne debeline 12,50 mm na obstoječo steno, dobava in montaža stropa Knauf D11),
I. nadstropje v znesku 13.956,84 EUR (odstranitev, rušitev obstoječega opečnega zidu v objektu,
komplet z vsemi deli, prenosi, nalaganjem in odvozom rušitvenega materiala na trajno deponijo
gradbenih odpadkov-kopalnica M in Ž, izvedba-dolbenje utorov dimenzije 20/20 v obstoječih
nosilnih opečnih stenah, za izvedbo estriha, komplet z vsemi deli, prenosi, nalaganjem in odvozom
rušitvenega materiala na trajno deponijo gradbenih odpadkov-kopalnica M in Ž, izvedba-rušitev
oknih in vratnih podbojev z obstoječimi prekladami, za montažo novih oken in vrat, komplet z vsemi
deli, prenosi, nalaganje in odvozom rušitvenega materiala na trajno deponijo gradbenih odpadkov,
odstranitev obstoječe stenske keramike in ometa v prostorih sanitarij, komplet z nalaganjem in
odvozom na deponijo gradbenih odpadkov, pozidava obstoječih in odrušitev izvedenih odprtin z
opeko, stene debeline 30 cm, komplet z dobavo materiala, pripravo malte ter vsemi ostalimi
pomožnimi deli in prenosi, zidanje predelne stene z opeko Porotherm ali enakovredno opeko stene
debeline 20 cm, kompletno z dobavo materiala, pripravo malte in vsemi ostalimi pomožnimi deli in
prenosi, dobava, montaža in vzidava tipskih opečno betonskih armiranih preklad med odprtinami
za okna v kopalnicah in vrata, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, preklade dimenzije
140/30 cm, izvedba notranjega strojnega grobega in finega ometa debeline 2 cm na opečnih stenah
z apnenocementno malto v prostorih kopalnic Ž in M s pripravo malte in vsemi pomožnimi deli in
prenosi, izdelava cementnega estriha, strojno vgrajenega dilatiranega od stene 1 cm v debelini 6
cm z zglajeno površino, izdelava cementnega estriha v prostorih kopalnic Ž in M kompletno z
dobavo materiala ter mikroarmaturo iz polipropilenskih vlaken in estrih na hodniku, zaradi večje
nosilnosti so vgrajene betonske mreže, premični odri na lesenih ali železnih stolicah, postavitev in
odstranitev, nepredvidena dela za pomoč inštalaterjem-manjši preboji za vodenje inštalacij in
predvidene situacije pri izvedbi prebojev in utorov, izdelava AV talne, stropne plošče, armatura,
dobava in montaža predelne stene Knauf W112-dvojna obloga, obloga stene s kovinsko
konstrukcijo GKB, dobava in montaža stropa Knauf D11, dobava in montaža enokrilnega okna v PVC
okvirju, okna v kopalnicah M in Ž, velikost 120/120), inštalacije 8.119,91 EUR (dobava, montaža in
položitev PEHD cevi za priklop objekta ja javni vodovod od vodomernega jaška naprej, dobava in
montaža tipskega termo vodomernega jaška, dezinfekcija in izpiranje vodovodne inštalacije,
izvedba tlačnega preizkusa z vodnim tlakom 6 barov, ves ostali drobni material za montažo
inštalacije zunanjega vodovoda, dobava, montaža in položitev PVC cevi za zunanjo kanalizacijo, ves
ostali drobni material za montažo inštalacije zunanje kanalizacije, dobava in montaža PVC talnega
odtočnega sifona, dobava in montaža zaščitne orebrene cevi za vstop priključkov vode skozi talno
ploščo v objekt, dobava in montaža plastičnih cevi Totrasaniterm sistema SA, dobava in montaža
toplotne izolacije, dobava in montaža PP odtočne kanalizacijske cevi, strojno-ročna izdelava
prebojev, izvedba tlačnega preizkusa z vodnim tlakom 6 barov za vodovodni sistem, ves ostali
drobni material za montažo notranjih inštalacij vodovoda in kanalizacije, razna nepredvidena dela,
strokovni nadzor nad izvajanjem kompletnih strojnih inštalacij skupaj z ogledom na terenu,
transportni in ostali splošni stroški) tesarska, krovska in kleparska dela v znesku 64.428,52 EUR
(odstranitev obstoječe opečne kritine objekta, komplet z vsemi deli, prenosi, nalaganjem in
odvozom materiala na deponijo, odstranitev obstoječe lesene strešne konstrukcije-ostrešje objekta
komplet z vsemi deli, prenosi, nalaganjem in odvozom materiala na deponijo, odstranitev strešnih
letev 5x4 cm s pritrdilnim materialom, dobava in montaža strešne lesene konstrukcije iz
smrekovega lesa, komplet s pritrdilnimi materiali, vidni deli hoblani in barvani z zaščitno barvo,
dobava in montaža širovcev, dobava in montaža škarij pod slemensko lego, dobava in deskanje
ostrešja z USB ploščami, dobava in montaža ladijskega opaža, dobava in montaža štiristransko
skoblanih smrekovih čelnih desk za montažo veternih obrob, dobava in montaža paropropustne
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troslojne folije, letvanje strehe s smrekovimi letvami z vsemi pritrdilnimi materiali in prevozi na
gradbišče, dobava in pokrivanje ostrešja z opečno kritino Creaton Rapido, dobava in montaža
slemenskih priključnih zračnikov, dobava in pokrivanje slemena in grebenov s pripadajočimi
gladkimi slemenjaki, dobava in montaža pocinkanih barvnih polkrožnih žlebov in kljuk, dobava in
montaža prezračevalne mrežice, dobava in montaža grabljic, dobava in montaža odkapne pločevine
pri mrežici in žlebu, dobava in montaža pocinkanih barvnih odtočnih okroglih kotličkov, dobava in
montaža pocinkanih barvnih okroglih kolen, dobava in montaža pocinkanih barvnih odtočnih cevi,
dobava in montaža veternih obrob r.š. 40 iz pocinkane barvne pločevine, dobava in montaža
podaljška veternih obrob r.š. 20 iz pocinkane barvne pločevine, dobava in montaža strešnega okna
Velux GGU 78x160, dobava in montaža snegobranov, dobava in montaža strešnih oken Velux GGU
78x118, postavitev in demontaža zaščitnega delovnega odra za izvedbo del na strehi, dobava in
montaža smrekovega ladijskega poda 1.klas debeline 3 cm, širine 10,80 cm na pero utor za deskanje
na stropnike, odkrivanje ostrešja na garaži z obstoječo kritino, demontažo obstoječih kontra letev
in demontažo vseh kleparskih elementov, dobava in deskanje ostrešja z USB ploščami debeline 15
mm, dobava in montaža paropropustne troslojne folije 180 g in z dobavo in montažo kontra letev
dimenzij 5x8, letvanje strehe s smrekovimi letvami dimenzij 5x4, dobava in montaža štiristransko
skoblanih smrekovih čelnih desk za montažo veternih obrob, dobava in pokrivanje ostrešja na garaži
z opečno kritino Creaton Rapido, dobava in pokrivanje slemena s pripadajočimi gladkimi slemenjaki,
dobava in montaža pocinkanih barvnih polkrožnih žlebov in kljuk, dobava in montaža prezračevalne
mrežice, dobava in montaža grabljic, dobava in montaža odkapne pločevine pri žlebu in mrežici,
dobava in montaža okroglih odtočnih kotličkov, dobava in montaža okroglih odtočnih kolen, dobava
in montaža pocinkanih barvnih odtočnih cevi, dobava in montaža veternih obrob r.š. 40 iz pocinkane
barvne pločevine, dobava in montaža podaljška veternih obrob r.š. 20 iz pocinkane barvne
pločevine, dobava in montaža zidnih obrob r.š. 33 iz pocinkane barvne pločevine, dobava in
montaža snegobranov, nepredvidena dela pri izvedbi strehe), terasa v znesku 14.874,95 EUR
(strojno-ročni izkop pasovnih obodnih temeljev pri novi terasi objekta in klančini v zemlji, strojni
zasip na obstoječi asfalt v notranjosti terase s frakcijo 16-32, izdelava, dobava in vgrajevanje betona
C25/30-XC2 v pasovne temelje objekta, zunanja terasa ob vaško gasilskem domu se izvede tako, da
so stene terase stopnice in klančina sezidane iz elementov storica kot npr. oblak, delo z veznim
materialom, dobava in vgradnja tlakovca na terasi, klančini in stopnicah, nepredvidena dela pri
terasi) in druga dela v znesku 2.113,65 EUR (razna nepredvidena dela oz. dodatna dela)
obnova Mrliške vežice Peskovci v znesku 63.007,46 EUR (obnovili smo zvonik in mrliško vežico v
Peskovcih, delo je izvedlo podjetje Gradbeništvo Hajdinjak GHA, izvedena so bila dela v znesku 61.811,86
EUR, od tega povratna sredstva MGRT 48.426,00 EUR in lastna proračunska sredstva v znesku 13.385,86
EUR, zajeta so naslednja dela : rušitvena dela-stolp v znesku 1.639,88 EUR, rušitvena dela-vežica v
znesku 967,76 EUR, zidarska dela v znesku 8.749,21 EUR, krovsko-kleparska dela v znesku 12.124,00
EUR, mizarska dela v znesku 14.381,98 EUR, slikopleskarska dela v znesku 6.634,59 EUR in razna
nepredvidena dela v znesku 17.314,44 EUR, nadzor nad gradnjo je opravil Štefan Rajnar s.p. v znesku
1.195,60 EUR, lastna proračunska sredstva
obnova Občinske stavbe in ureditev okolice v znesku 29.952,61 EUR (obnovili smo občinsko stavbo in
uredili okolico, dela je izvedlo podjetje Gradbeništvo Hajdinjak GHA v znesku 29.245,01 EUR, od tega
znašajo nepovratna sredstva MGRT 12.560,00 EUR, povratna sredstva MGRT 6.280,00 EUR in lastna
proračunska sredstva 10.405,01 EUR, zajeta so naslednja dela : rušitvena dela v WC-ju v znesku 1.481,69
EUR, zidarska dela v WC-ju v znesku 2.363,17 EUR, betonska dela v WC-ju v znesku 57,09 EUR, stavbno
mizarstvo v WC-ju v znesku 3.355,00 EUR, suhomontažna dela v WC-ju v znesku 659,38 EUR,
keramičarska dela v WC-ju v znesku 5.619,33 EUR, pleskarska dela v WC-ju v znesku 315,95 EUR,
vodovod in centralno ogrevanje v znesku 8.810,03 EUR, kotlovnica v znesku 1.976,40 EUR, PVC stavbno
mizarstvo v znesku 4.606,97 EUR, nadzor nad gradnjo je opravil Štefan Rajnar s.p. v znesku 707,60 EUR,
lastna proračunska sredstva
odkup parcel v znesku 3.420,80 EUR (na podlagi Kupne pogodbe z dne 29.05.2020 smo nakazali kupnino
v znesku 835,20 EUR za parc. št. 2659/0 v izmeri 1392 m2 k.o. Adrijanci, na podlagi Kupne pogodbe z
dne 07.07.2020 smo nakazali kupnino v znesku 855,60 EUR za parc. št. 2660/0 v izmeri 1426 m2 k.o.
Adrijanci, po Menjalni pogodbi z dne 14.09.2020 parc.št. 551/2 v izmeri 344 m2 k.o. Kukeč v znesku
1.730,00 EUR
načrti in druga projektna dokumentacija v znesku 6.894,28 EUR (v letu 2020 smo izvajalcu del ZEU d.o.o.
nakazali znesek 3.334,32 EUR po pogodbi št. 75053 za dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Občine Gornji Petrovci in dopolnitev okoljskega poročila za občinski prostorski načrt Občine Gornji
Obrazložitev ZR proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

23

Petrovci zaradi širitve peskokopa Kuštanovci, po aneksu št. 2 k pogodbi št. 75053 znesek 1.195,60 EUR
za dopolnitev predloga občinskega prostorskega načrta in dopolnitev okoljskega poročila zaradi
vključitve nove pobude na parc.št. 4738 v k.o. Stanjevci in po pogodbi št. 19/07 znesek 2.364,36 EUR za
izdelavo občinskega prostorskega načrta za območje Občine Gornji Petrovci na podlagi VII. obračuna.
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

41.000,00 EUR (100,00 %)

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 2020 so za ta namen bila predvidena sredstva v višini 31.000,00 EUR, z rebalansom 2020 je bil znesek
spremenjen na 41.000,00 EUR (132,26 %), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 41.000,00 EUR (100,00 %).
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam so bili v proračunu 2020 predvideni v višini 20.000,00 EUR in so
se nanašali na sofinanciranje gasilskega vozila PGD Košarovci. V rebalansu 2020 je ta znesek za PGD Košarovce
ostal nespremenjen, dododali smo še sofinanciranje nabave zaščitnih oblek PGD Križevci v Prekmurju v višini
10.000,00 EUR. Skupni znesek je bil v rebalansu 2020 tako 30.000,00 EUR (150,00 %). V zaključnem računu 2020
smo realizirali obe nakazili, realizacija znaša 30.000,00 EUR (100,00 %) :
- 10.000,00 EUR smo sofinancirali nabavo zaščitnih oblek PGD Križevci v Prekmurju in
- 20.000,00 EUR smo sofinancirali nabavo gasilskega vozila PGD Košarovci.
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v proračunu 2020 in rebalansu 2020 predvideni v višini
11.000,00 EUR in so se nanašali na investicije v izobraževanje in predšolsko vzgojo OŠ Gornji Petrovci (za OŠ
Gornji Petrovci 8.000,00 EUR in Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci 3.000,00 EUR). Realizacija v zaključnem računu
2020 znaša 11.000,00 EUR (100,00 %) :
- OŠ Gornji Petrovci smo nakazali za amortizacijo 11.000,00 EUR in sicer 8.000,00 EUR za OŠ Gornji
Petrovci in 3.000,00 EUR za vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK je v proračunu 2020 znašal 265.525,00 EUR, z rebalansom 2020 je bil spremenjen na
259.245,00 EUR (97,63 %), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 60.478,15 EUR (23,33 %).
Skupni odhodki Zaključnega računa proračuna 2020 znašajo 2.532.410,34 EUR :
41 - tekoči odhodki v višini 1.011.140,69 EUR (39,93 %)
42 - tekoči transferi v višini 789.497,67 EUR (31,17 %)
43 - investicijski odhodki v višini 690.771,98 EUR (27,28 %)
44 - investicijski transferi v višini 41.000,00 EUR (1,62 %)

Odhodki ZR proračuna 2020
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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 (0,00 %)

V proračunu 2020 in rebalansu nismo predvideli prejetih vračil danih posojil in prodajo kapitalskih deležev,
realizacije v zaključnem računu 2020 ni bilo (0,00 %).
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0,00 EUR (0,00 %)

V proračunu 2020 in rebalansu 2020 nismo predvideli dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, realizacije
v zaključnem računu 2020 ni bilo (0,00 %).
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

130.755,00 EUR (100,00 %)

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 2020 predvidela zadolževanje v višini 124.475,00 EUR pri državnem proračunu na podlagi
23. člena Zakona o financiranju občin (48.426,00 EUR za Obnovo mrliške vežice Peskovci in 76.049,00 EUR za
Obnovo JP 610991 Stanjevci).
V rebalansu 2020 smo predvideli zadolževanje v višini 130.755,00 EUR (105,05 %) pri državnem proračunu na
podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin :
- 48.426,00 EUR za Obnovo mrliške vežice Peskovci,
- 76.049,00 EUR za Obnovo JP 610991 Stanjevci,
6.280,00 EUR za Obnovo občinske stavbe in ureditev okolice.
Realizacija zadolževanja pri državnem proračunu na podlagi 23. člena ZFO-1 znaša v letu 2020 130.755,00 EUR
(100,00 %) :
- 48.426,00 EUR za Obnovo mrliške vežice Peskovci,
- 76.049,00 EUR za Obnovo JP 610991 Stanjevci,
6.280,00 EUR za Obnovo občinske stavbe in ureditev okolice.
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55 Odplačilo dolga

169.847,55 EUR (43,55 %)

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadlih glavnic. Občina je v proračunu 2020 in rebalansu 2020 predvidela
odplačilo kreditov v višini 390.000,00 EUR, od tega 55.417,54 EUR za odplačilo kreditov, najetih pri državnem
proračunu iz naslova 23. člena ZFO-1.
Realizacija odplačil kreditov znaša v zaključnem računu 2020 169.847,55 EUR (43,55 %), od tega :
- 114.430,01 EUR za odplačilo kredita DUTB Ig 5/2012 (Probanka d.d. Maribor) in
55.417,54 EUR za odplačilo kreditov, najetih pri državnem proračunu iz naslova 23. člena ZFO-1,
seznam odplačil je prikazan v spodnji tabeli
NAMEN
CESTE ŠULINCI
CESTE ADRIJANCI
ŠOLA ADRIJANCI
VGD NERADNOVCI
VGD PESKOVCI
VGD ŠULINCI
ŠPORTNI CENTER MARTINJE
PARKIRNI PROSTOR ŽENAVLJE
VGD KOŠAROVCI
PARKIRNI PROSTOR LUCOVA
IGRIŠČE ADRIJANCI

ŠTEVILKA POGODBE
C2130-16G300025
C2130-16G300026
C2130-16G300027
C2130-16G300028
C2130-16G300029
C2130-16G300030
C2130-17G300182
C2130-17G300185
C2130-18G300354
C2130-18G300355
C2130-18G300442
SKUPAJ :

ZNESEK
5.018,34 €
3.351,68 €
3.888,90 €
7.000,02 €
15.548,24 €
9.320,34 €
2.888,88 €
6.186,68 €
777,78 €
888,90 €
547,78 €
55.417,54 €

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH znaša 0,00 EUR
NETO ZADOLŽEVANJE znaša v zaključnem računu 2020 – 259.245,00 EUR
NETO FINANCIRANJE znaša v zaključnem računu 2020 – 259.245,00 EUR
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2019 znaša 1.035,25 EUR.
II.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

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
- 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
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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 :
01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan) v
proračunu 2020 71.680,60 EUR, v rebalansu 2020 71.101,81 EUR (99,19 %), realizacija v zaključnem računu 2020
64.536,31 EUR (90,76 %);
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, urejanje na področju fiskalne politike, v proračunu 2020 in rebalansu 2020 2.500,00
EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 750,26 EUR (50,02 %);
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 proračunu 2020, v rebalansu in zaključnem računu 2020 0,00 EUR;
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 proračunu 2020 in
rebalansu 2020 19.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 671,91 EUR (3,54 %);
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost v
proračunu 2020, rebalansu in zaključnem računu 2020 0,00 EUR;
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje občin, ožjih delov občin ali zvez občin in drugih oblik
povezovanja občin v proračunu 2020 331.234,90 EUR, v rebalansu 2020 354.653,69 EUR (107,07 %), realizacija v
zaključnem računu 2020 347.406,26 EUR (97,96 %);
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 proračunu
2020 300.000,00 EUR, v rebalansu 2020 338.041,32 EUR (112,68 %), realizacija v zaključnem računu 2020
281.364,87 EUR (83,23 %);
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 proračunu 2020, rebalansu in zaključnem računu 2020 0,00 EUR;
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, podeželja in
podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo v proračunu 2020 in rebalansu 2020 14.000,00 EUR, v
zaključnem računu 2020 11.782,51 EUR (84,16 %);
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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 proračunu 2020 463.000,00 EUR, v rebalansu 2020 535.996,66 EUR (115,76 %), realizacija v
zaključnem računu 2020 260.406,61 EUR (97,53 %);
14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva v proračunu, rebalansu in zaključnem
računu 2020 0,00 EUR;
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge izboljšanja stanja okolja in naloge v zvezi z
varovanjem naravne dediščine v proračunu 2020 in rebalansu 2020 39.500,00 EUR, realizacija v zaključnem
računu 2020 25.847,68 EUR (65,44 %);
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 proračunu 2020 470.001,50 EUR, v rebalansu 2020 461.642,28 EUR (98,22 %), realizacija v
zaključnem računu 2020 517.369,78 EUR (112,07 %);
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
proračunu 2020 in rebalansu 2020 25.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 27.952,35 EUR (111,81
%);
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 proračunu 2020 89.508,00 EUR, v rebalansu 2020 89.772,24 EUR (100,29 %), realizacija v zaključnem
računu 2020 87.998,12 EUR (98,02 %);
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 proračunu 2020 433.875,00 EUR, v rebalansu 2020
458.092,00 EUR (105,58 %), realizacija v zaključnem računu 2020 444.467,82 EUR (97,03 %);
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 proračunu 2020 in rebalansu 2020
139.200,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 159.444,52 EUR (114,54 %);
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni v proračunu
2020 in rebalansu 2020 430.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 193.996,51 EUR (45,11 %);
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 proračunu 2020 in rebalansu 2020
1.500,00 EUR. Sem spada tudi proračunska rezervacija, ki se uporabi za namene, ki niso bili predvideni v
proračunu. Realizacije v zaključnem računu 2020 ni bilo.
Funkcionalna klasifikacija
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
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01 - POLITIČNI SISTEM

11.098,17 EUR (67,20 %)

Področje porabe »Politični sistem« zajema glavni program :
 0101 – Politični sistem – V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke
v proračunu 2020 v skupnem znesku 18.015,5 EUR, v rebalansu 2020 v skupnem znesku 16.515,50 EUR
(91,67 %), realizacija v zaključnem računu 2020 v skupnem znesku 11.098,17 EUR (67,20 %) :
o 01002 Financiranje političnih strank v znesku 615,50 EUR v proračunu 2020, rebalansu 2020 in
zaključnem računu 2020 (100 %),
o 01003 Stroški občinskega sveta, odborov in komisij v proračunu 2020 v znesku 13.500,00 EUR, v
rebalansu 2020 v znesku 12.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 6.810,94 EUR
(56,76 %),
o 01008 Dotacije po sklepih občinskega sveta v proračunu 2020 in rebalansu 2020 v znesku 3.900,00
EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 3.671,73 EUR (94,15 %).
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma
V ta podprogram so vključene sejnine svetnikom in članom delovnih teles za neprofesionalno opravljanje funkcije
in financiranje političnih strank, ki so na Lokalnih volitvah prejele predpisano število glasov volivcev za izvolitev
predstavnikov v občinski svet.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Gornji Petrovci, Pravilnik o merilih za izplačilo plač, plačil in nadomestil
občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta in članom drugih občinskih organov Občine
Gornji Petrovci, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci in Sklep o delni povrnitvi stroškov
volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci. 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).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih odborov, kot delovnih teles, v smislu izvajanja aktivnosti in
razvojne usmeritve, izražene skozi odlok o proračunu. 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.
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01003 – Stroški občinskega sveta, odborov in komisij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Trinajstim članom občinskega sveta, ki opravljajo funkcijo neprofesionalno, za vsako sejo pripada sejnina v skladu
s Pravilnikom o merilih za izplačilo plač, plačil in nadomestil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles
občinskega sveta in članom drugih občinskih organov Občine Gornji Petrovci. Planira se enako število sej
občinskega sveta in odborov ter komisij kot je bila ocenjena realizacija porabe v letu 2019. Letni znesek sejnin je
s spremembo, ki jo je prinesel ZUJF s 01.06.2012 tako v tekočem letu lahko največ 7,5 % letne plače župana, pri
tem se ne upošteva dodatek na delovno dobo. Plača župana Občine Gornji Petrovci je uvrščena v 49. plačni
razred.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
01002 – Financiranje političnih strank
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva se namenijo političnim strankam za redno delovanje na podlagi rezultatov lokalnih volitev
2018. Iz proračuna občine se za redno delovanje strank sredstva namenijo sledečim političnim strankam: SLS,
SMC, SD, NSi in SDS, ki so dosegle izvolitev svojih kandidatov za župana in v občinski svet za naslednje mandatno
obdobje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
01008 – Dotacije po sklepih občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva se dodelijo na podlagi sklepa občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
2000 – NADZORNI ODBOR
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

750,26 EUR (50,02 %)

 0203 Fiskalni nadzor - V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko v
proračunu 2020 in rebalansu 2020 v znesku 1.500,00 EUR (100,00 %), realizacija v zaključnem računu
2020 v znesku 750,26 EUR (50,02 %) :
o 02005 Sejnine nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci so bile v proračunu 2020 in rebalansu
2020 predvidene v znesku 1.500,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 750,26 EUR
(50,02 %).
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
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.
Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju
zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno
porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut in Poslovnik Občine Gornji Petrovci, Poslovnik
Nadzornega odbora.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Gornji Petrovci in zagotavljanje delovanja
proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0203 Fiskalni nadzor
02005 – Sejnine nadzornega odbora
Opis podprograma
Podprogram vsebuje materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Gornji Petrovci, Poslovnik o delu nadzornega
odbora;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Gornji Petrovci in zagotavljanje delovanja
proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Gornji Petrovci skladno s sprejetim
letnim načrtom dela (nadzora).
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podprogram vsebuje finančna sredstva za materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora: sejnine
članom nadzornega odbora. Letni znesek sejnin je s spremembo, ki jo je prinesel ZUJF s 01.06.2012 lahko v
tekočem letu največ 7,5 % letne plače župana, pri tem se ne upošteva dodatek na delovno dobo. Plača župana
Občine Gornji Petrovci je uvrščena v 49. plačni razred.
Nadzorni odbor Občine Gornji Petrovci se je v letu 2020 sestal na štirih sejah : 30.01.2020, 21.02.2020,
08.06.2020 in 16.06.2020. Nadzorni odbor je sprejel program dela in finančni načrt za leto 2020, opravil je pregled
poslovanja občine v letu 2019, opravil je pregled zaključnega računa občine za leto 2019, opravil je pregled
investicij 23. člena Zakona o financiranju občin v letu 2019, opravil je pregled odplačila obrokov glavnic kreditov
na podlagi podpisanih pogodb z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova 23. člena Zakona o
financiranju občin, opravil je pregled rebalansa proračuna za leto 2020, nadzorni odbor se je seznanil s Poročilom
o izvrševanju proračuna občine v 1. polletju 2020. Član nadzornega odbora se je 10.07.2020 udeležil seje
občinskega sveta ob obravnavi in sprejemu zaključnega računa občine za leto 2019. Člani nadzornega odbora so
bili seznanjeni s sprejetjem Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar 2021 – marec
2021.
Zapisniki s sej nadzornega odbora občine so objavljeni na spletni strani Občine Gornji Petrovci, člani občinskega
sveta so prejeli fotokopije zapisnikov s sej nadzornega odbora občine skupaj z gradivom za obravnavo zaključnega
računa občine za leto 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
3000 - ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM

53.438,14 EUR (97,90 %)

 0101 Politični sistem - V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki v
skupnem znesku 53.665,10 EUR v proračunu 2020, v rebalansu 2020 v skupnem znesku 54.586,31 EUR
(101,72 %), realizacija v zaključnem računu znaša 53.438,14 EUR (97,90 %) :
o 01001 Plače in drugi izdatki zaposlenim – župan v znesku 48.365,10 EUR v proračunu 2020, v
rebalansu 2020 v znesku 49.286,31 EUR (101,90 %), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša
48.165,94 EUR (97,73 %),
o 01005 Nagrada za podžupana v znesku 5.300,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020 (100,00
%), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 5.272,20 EUR (99,48 %).
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan), izvedbo in
nadzor volitev in referendumov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave in javnih financ.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Gornji Petrovci.
Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna zakonodaje na področju plač funkcionarjev,
vsakokratnih lokalnih volitev, morebitnih referendumov ipd.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe le en glavni program:
0101 Politični sistem
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost župana in podžupana: plačo župana in podžupana. Župan opravlja funkcijo
poklicno, podžupan, ki ga je imenoval župan v skladu z ZLS pa opravljanja funkcijo nepoklicno.
Župan je predstojnik lokalne skupnosti in navzven predstavlja in zastopa občino. Župan ob pomoči podžupana
skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih usmeritev in odločitev ter opravlja vse z zakoni naložene naloge.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ,
Kolektivna pogodba za javni sektor, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti zakonito in nemoteno delovanje občine v vseh razmerah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupana.
01001 - Plače in drugi izdatki zaposlenim-župan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oz. plačilo za
opravljanje funkcije, če to opravljajo nepoklicno. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivne
pogodbe za JS, Zakona o lokalni samoupravi ter na podlagi Pravilnika o plačah funkcionarjev, je funkcija župana
Občine Gornji Petrovci uvrščena v VI. skupino oz. 49. plačni razred. Župan opravlja funkcijo profesionalno.
Predvideni odhodki vsebujejo stroške plač, povračil, prispevkov, strošek premije kolektivnega zavarovanja ter
stroške prehrane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o lokalni samoupravi,
Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Gornji Petrovci.
01005 – Nagrada za podžupana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podžupan je upravičen do plačila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana na podlagi izdanega sklepa
župana. Pri plačilu za opravljanje funkcije podžupanu so upoštevane določbe Zakona o lokalni samoupravi in
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sicer 34. a člen in določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sicer 3. člen, ki daje splošno podlago za
določitev plačila z odločbo ali sklepom.
Predvideni odhodki vsebujejo stroške plačila podžupanu, akontacijo dohodnine ter prispevek za zdravstveno
zavarovanje in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o lokalni samoupravi,
Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Gornji Petrovci.
4000 - OBČINSKA UPRAVA
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.189.862,60 EUR (97,40 %)
1.001,21 EUR (100,12 %)

Opis glavnega programa
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike
Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike: zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega
prometa, storitev.
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 v skupnem znesku 1.000,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 1.001,21 EUR :
o 02002 Stroški plačilnega prometa, ki zajema plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet in plačilo bančnih storitev v znesku 500,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020,
realizacija v zaključnem računu 2020 636,29 EUR (127,26 %),
o 02004 Stroški Davčne uprave RS, ki zajema plačilo storitev Davčni upravi RS v znesku 500,00 EUR v
proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija v zaključnem računu 2020 je 364,92 EUR (72,98 %).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis podprograma
Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti
Zakon o plačilnem prometu
Zakon o davčni službi
Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno finančno poslovanje prek organizacij pooblaščenih za plačilni promet
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poslovanje v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih
02002 - Stroški plačilnega prometa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev ZR proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

33

Sredstva se namenijo za plačilo tekočih stroškov vodenja računa in razporejanja javnofinančnih prihodkov Uprave
za javne prihodke mesečno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
02004 - Stroški Finančne uprave RS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za plačilo Finančni upravi Republike Slovenije (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
NUSZ idr.).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

671,91 EUR (3,54 %)

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 v znesku 19.000,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija v
zaključnem računu 2020 je 671,91 (3,54 %) :
o 04004 Pravno zastopanje in notarske storitve občine 19.000,00 EUR v proračunu 2020 in v rebalansu
2020, realizacija v zaključnem računu 2020 je 671,91 EUR.
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
04004 Pravno zastopanje občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema strošek pravnega zastopanja občine in notarske storitve.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

347.406,26 EUR (97,96 %)

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 v znesku 29.000,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020,
realizacija v zaključnem računu 2020 je 23.676,21 EUR (81,64 %) :
o 06003 Dotacija krajevnim skupnostim v znesku 9.000,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020,
realizacije v zaključnem računu 2020 ni bilo 0,00 EUR (0,00 %) in
o 06029 Medobčinska inšpekcija in redarstvo v znesku 20.000,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu
2020, realizacija nakazil Občini Moravske Toplice v letu 2020 znaša 23.676,21 EUR (118,38 %) :
20.758,85 EUR za Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo in 2.917,36 EUR za Oazo zdravja).
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih občin ter povezovanja
občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Državni razvojni program in Strategije regionalnega razvoja Slovenije.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj lokalne samouprave je, da občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje
zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenešene z zakoni.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji delovanja na področju lokalne samouprave so povezovanje lokalnih skupnosti in prek
reprezentativnih združenj doseganje skupnih razvojnih programov in strategij, delovanje ožjih delov občin
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povezovanje lokalnih skupnosti zaradi sofinanciranja skupnih razvojnih programov in strategij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin
4000 - Občinska uprava
06003 Dotacija krajevnim skupnostim
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljamo sredstva za delovanje krajevnih skupnosti : Gornji Petrovci, Križevci v Prekmurju in Šulinci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
4000 - Občinska uprava
06029 – Medobčinska inšpekcija in redarstvo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« (Uradni
list RS, št. 61/2007) zagotavljamo sredstva za sofinanciranje stroškov delovanja Medobčinske inšpekcije in
redarstva. Sredstva se nakažejo Občini Moravske Toplice na podlagi izstavljenega zahtevka, ki mu je priložen
stroškovnik (pregled realizacije stroškov dela, storitev in opreme).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
0603 - Dejavnost občinske uprave
 0603 Dejavnost občine uprave – V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske
postavke v znesku 302.234,90 EUR v proračunu 2020, v znesku 325.653,69 EUR v rebalansu 2020,
realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 323.730,05 EUR (99,41 %) :
o 06001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-občinska uprava v znesku 139.524,90 EUR v proračunu
2020, v znesku 141.968,10 EUR v rebalansu 2020, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša
141.987,77 EUR (100,01 %),
o 06009 Materialni stroški občinske uprave v znesku 152.710,00 EUR v proračunu 2020, v znesku
144.845,59 EUR v rebalansu 2020, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 142.781,74 EUR
(98,58 %),
o 06007 Zavarovanje v znesku 10.000,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 9.007,93 EUR (90,08 %),
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o

06016 Obnova občinske stavbe in okolice v proračunu 2020 ni bila predvidena, v rebalansu 2020
predvidevamo znesek 28.840,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 29.952,61 EUR
(103,86 %).

Opis glavnega programa
Zajema zagotavljanje sredstev za materialne stroške občinske uprave in s tem materialno osnovo lokalne
samouprave
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pogoje za delo uprave.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav.
Opis podprograma
Zajema plače in druge izdatke zaposlenim ter materialne stroške občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o
uravnoteženju javnih financ, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o
kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih, in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organov ter odlok o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Petrovci.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog občinske uprave in lokalne samouprave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotavljanje storitev v optimalni obliki s čim manjšimi stroški.
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

281.364,87 EUR (83,23 %)

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 v skupnem znesku 300.000,00 EUR v proračunu 2020, v skupnem
znesku 338.041,32 EUR v rebalansu 2020, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 281.364,87 (83,23
%) :
o 07001 Stroški za delovanje civilne zaščite v znesku 1.000,00 EUR v proračunu 2020, v rebalansu
2020 v znesku 24.519,90 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 23.712,72 (96,71 %),
o 07002 Sredstva za delovanje gasilske zveze in PGD-jev v znesku 47.000,00 EUR v proračunu 2020, v
znesku 37.000,00 EUR v rebalansu 2020, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 27.000,00 EUR
(72,97 %),
o 07003 Sredstva požarnega sklada v znesku 12.000,00 EUR v proračunu 2020, v znesku 36.521,82
EUR v rebalansu 2020, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 10.931,28 (29,93 %),
o 07004 Sofinanciranje orodnega vozila PGD Košarovci v znesku 20.000,00 EUR v proračunu 2020 in
rebalansu 2020, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 20.000,00 EUR (100,00 %),
o 070103 Obnova vaško-gasilskega doma Ženavlje v znesku 220.000,00 EUR v proračunu 2020 in
rebalansu 2020, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 199.720,87 EUR (90,78 %).
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
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Sistem zaščite in reševanja, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti je ena od treh vej obrambnega sistema.
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih
nesreč.
Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečitev oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo
življenje varnejše in kakovostnejše.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe le en glavni program:
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Opis glavnega programa
Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, kot v fazi
ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za pripravljenost sistema in njegovo
delovanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Pripravljenost vseh sil za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje vseh sil, izvajanje intervencij; usposabljanje vseh sil za zavarovanje občanov
in njihovega premoženja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito in reševanje
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Zajema pripravljenost vseh sil in sredstev: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb
civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih
organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite,
vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč ter
stroški operativnega delovanje organov, enot in služb civilne zaščite.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 ZVNDN-UPB1 in dopolnitve);
- Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (Ur. list RS, št. 114/05 -UPB1, 90/07, 102/07 in
dopolnitve));
- Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05 - UPB1); Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1 in
dopolnitve);
- Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. list RS, št. 42/07 - UPB1) in podzakonski predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- preventiva za preprečevanje nastanka nesreč;
- pripravljenost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izveden program izobraževanja;
- izveden program dejavnosti sil ZRP;
- zagotavljanje pripravljenosti;
- izvedba intervencij.
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4000 - Občinska uprava
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtuje se izboljšanje opremljenosti za namen civilne zaščite.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
07001– Stroški za delovanje civilne zaščite
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zajema izdatke za tekoče vzdrževanje za delovanje civilne zaščite.
07039002 – Protipožarna varnost
Opis podprograma
Zajema delovanje vseh gasilskih društev v Občini Gornji Petrovci in Gasilske zveze Gornji Petrovci.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06ZVNDN-UPB1, 97/10);
Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (Ur. list RS, št. 114/05, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 17/14);
Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05); Zakon o varstvu pred požari (Ur. list RS, št. 3/07);
Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. list RS, št. 42/07) in podzakonski predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje varnosti in pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe, zagotavljanje zakonskih obveznosti in zagotavljanje
pripravljenosti ter operativne učinkovitosti.
07002 Sredstva za delovanje GZ in PGD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost požarnega varstva: tekoče redno delovanje gasilskega društva, zavarovanje premoženja (objekti in
avtomobili) in nabava opreme;
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11.782,51 EUR (84,16 %)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši
del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z
evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in
živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu,
ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.
Področje porabe »Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo« zajema naslednji glavni program
 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva – V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje
proračunske postavke v skupnem znesku 14.000,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija
v zaključnem računu 2020 znaša 6.608,40 EUR (66,08 %) :
o 11001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu v proračunu 2020 in rebalansu 2020 v znesku
10.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 6.608,40 (66,08 %)-vključena so tudi
sredstva za obrambo pred točo v znesku 1.983,92 EUR, 4.624,48 EUR je bilo razdeljeno na podlagi
javnega razpisa za kmetijstvo.
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o

11004 Oskrba zapuščenih živali v proračunu 2020 in rebalansu 2020 v znesku 4.000,00 EUR,
realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 5.174,11 EUR (129,35 %).

Program reforme kmetijstva in živilstva
Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in
proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter ohranja naravne danosti, z ukrepi za
razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju.
Program gozdarstva
S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste), ki omogoča
gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja


Zakon o kmetijstvu



Zakon o kmetijskih zemljiščih

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Opis glavnega programa
V Sloveniji se v okviru nacionalnega strateškega programa, kot glavni problem kmetijstva, izpostavlja po
prestrukturiranju kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije ter krepitev konkurenčnosti celotne agro-živilske
verige. Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva v okviru smernic EU predvideva izvajanje
strukturnih ukrepov in sicer: izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanje z
zemljišči in kakovostno življenje na podeželju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo v Občini Gornji Petrovci in povečano upravljanje storitev in
trženja proizvodov in storitev s kmetij na območju Občine Gornji Petrovci.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo v Občini Gornji Petrovci in povečano upravljanje storitev in
trženja proizvodov in storitev s kmetij na območju Občine Gornji Petrovci.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Opis podprograma
Strukturne izboljšave in tehnološko prilaganje sta pogoja za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za
ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (donacij) bomo
spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane in nekaterih nekmetijskih dejavnosti, predvsem pa
investicije, ki so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na
podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja
podeželja v Občini Gornji Petrovci.
Zakonske in druge pravne podlage :
- Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji bodo doseženi :
-

izvajanje inovativnih razvojnih programov na podeželju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci.
4000 - Občinska uprava
11001 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo upravičencem na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Opis glavnega programa
Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V
skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja
sredstva za oskrbo zapuščenih živali.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
-

zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali;
zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci:


število oskrbljenih zapuščenih živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Opis podprograma
V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so
ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo
zapuščenih živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 98/99 in spremembe)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma:
zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo
Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali v občini
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
-

zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine

Kazalci:


število oskrbljenih zapuščenih živali.
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4000 - Občinska uprava
11004 Oskrba zapuščenih živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za varstvo zapuščenih živali iz območja Občine Gornji Petrovci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

260.406,61 EUR (97,53 %)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževanih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah, Odlok o gospodarskih javnih službah
in Odlok o kategorizaciji občinskih cest.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ustrezna ureditev cestne infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 - Cestni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno
razsvetljavo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek kraja, nanašajo pa se predvsem na:
povečanje gospodarnosti in učinkovitosti krajevnega prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti,
ureditev mirujočega prometa, zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje
škodljivih učinkov prometa na okolje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so: povečanje gospodarnosti in učinkovitosti krajevnega prometnega omrežja, izboljšanje
prometne varnosti, ureditev mirujočega prometa, zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti
prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov na okolje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v proračunu 2020 97.000,00 EUR, v rebalansu 2020
135.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 130.698,45 EUR (96,81 %),
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v proračunu 2020 in rebalansu 2020 124.996,66
EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 128.938,42 EUR (103,15 %),
13029004 Cestna razsvetljava v proračunu 2020 2.000,00 EUR, v rebalansu 2020 7.000,00 EUR, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 769,74 EUR (11,00 %).
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in sicer upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest,
upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih prevozih v
cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega
cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s
pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.
4000 - Občinska uprava
13002 Vzdrževanje lokalnih cest v proračunu 2020 52.000,00 EUR, v rebalansu 2020 105.000,00 EUR, realizacija
v zaključnem računu 2020 114.164,11 EUR (108,73 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Redno vzdrževanje lokalnih cest (vzdrževanje lokalnih cest in javnih cest, sanacija udarnih jam na asfaltnih in
makadamskih cestah, urejanje bankin, gramoziranje makadamskih cest, košnja brežin).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
13000 - Zimska služba v proračunu 2020 45.000,00 EUR, rebalans 2020 30.000,00 EUR, realizacija v zaključnem
računu 2020 16.534,34 EUR (55,11 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zimska služba (opravljanje storitev posipanja cest in sol za posipanje).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Opis podprograma
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje poti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih prevozih v cestnem prometu, Odlok o
občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji izvajanja investicijskega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega
cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s
pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji izvajanja investicijskega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega
cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s
pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.
4000 - Občinska uprava
13003 – Obnova in modernizacija lokalnih cest Obnova JP 610991 Stanjevci v proračunu 2020 105.000,00 EUR, v
rebalansu 2020 124.996,66 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 128.938,42 EUR (103,15 %)
V okviru te proračunske postavke je predvidena obnova javne poti 610991 Stanjevci
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt predstavlja rekonstrukcijska dela za vzpostavitev normalne prevoznosti javne poti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na osnovi projektantskih popisov del.
13029004 - Cestna razsvetljava
Opis podprograma
Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba Načrta javne razsvetljave na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
4000 - Občinska uprava
13009 – Vzdrževanje cestne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

25.847,68 EUR (65,44 %)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela
varstva okolja, ukrepe varstva okolja in spremljanje stanja okolja. Namen varstva okolja je spodbujanje in
usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in
kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi
lahko segel vpliv človekovega delovanja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja


Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08)



Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP)



Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09 in
spremembe)



Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08 in spremembe)



Operativni program ravnanja z odpadki

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:


Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Opis glavnega programa
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v
lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico
do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem
zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,
trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje
posledic obremenjevanja okolja, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo
spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in
uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in onesnaževanje ter raba
naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje
okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in
drugi ukrepi varstva okolja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti
okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah
okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja
ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Opis podprograma
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjšanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov
na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje
odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstveni ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave
za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uredbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje
količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4000 - Občinska uprava
15001 Odvoz odpadkov v proračunu 2020 in rebalansu 2020 8.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020
znaša 11.791,73 (147,40 %)
15002 Združena sredstva na proračunskem skladu Občine Puconci v proračunu 2020 in rebalansu 2020 8.500,00
EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 9.393,35 EUR (110,51 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Mesečni odvoz odpadkov in strošek spomladanske čistilna akcije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma
Ravnanje z odpadno vodo vključuje subvencioniranje malih čistilnih naprav na podlagi javnega razpisa.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4000 - Občinska uprava
15003 Subvencioniranje malih čistilnih naprav v proračunu 2020 in rebalansu 2020 23.000,00 EUR, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 4.662,60 EUR (20,27 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidevamo subvencioniranje malih čistilnih naprav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

517.369,78 EUR (112,07 %)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje
in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske
načrte, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Uredba
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Statut Občine Gornji
Petrovci, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o
množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti, Zakon o temeljni
geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varovanju osebnih
podatkov, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o
ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem
postopku, Zakon o javnih naročilih, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon
o davku na promet nepremičnin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je vzpostavitev ustreznih evidenc. Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko
dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih
občinskih prostorskih evidenc.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija v proračunu 2020 2.000,00 EUR, v rebalansu 2020
5.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 6.894,28 EUR (137,89 %),
1603 Komunalna dejavnost v proračunu 2020 428.601,50 EUR, v rebalansu 2020 417.242,28 EUR, realizacija
v zaključnem računu 2020 znaša 479.478,53 EUR (114,92 %),
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje v proračunu 2020 in rebalansu 2020 24.400,00 EUR, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 27.576,17 EUR (113,02 %),
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) v proračunu
2020 in rebalansu 2020 15.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 3.420,80 EUR (22,81 %).
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1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Opis glavnega programa
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc,
nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske
javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc. Urejene zbirke
geodetskih podatkov bodo omogočale izvajanje storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri
zemljiščih, izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, podporo urejanju prostora, izvajanju zemljiške
politike, omogočale učinkovito upravljanje z nepremičninami ipd.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih geodetskih podatkov, izvedba geodetskih storitev za potrebe
urejanja, prodaje in nakupe zemljišč, izboljšati kakovost temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne
infrastruktur ter dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Opis glavnega programa
16029003 - Prostorsko načrtovanje
Opis podprograma
Študije in projekti
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o gradnji objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o
pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon in Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4000 - Občinska uprava
16013 Študije, projekti v proračunu 2020 2.000,00 EUR, v rebalansu 2020 5.000,00 EUR, realizacija v zaključnem
računu 2020 znaša 6.894,28 EUR (137,89 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plačilo študij in projektov
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
1603 - Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in
druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zanesljiva oskrba porabnikov s pitno vodo. Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo
zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zanesljiva oskrba porabnikov s pitno vodo. Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo
zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16039001 - Oskrba z vodo
Opis podprograma
Usmeritev na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci je zagotoviti optimalno oskrbo z neoporečno
pitno vodo prebivalstvu in gospodarstvu iz javnega vodovodnega sistema.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s
čim manj izrednih dogodkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s
čim manj izrednih dogodkov.
4000 - Občinska uprava
16001 Omrežnina – Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. v proračunu 2020 in rebalansu 2020 88.000,00 EUR,
realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 94.709,03 EUR (107,62 %)
16011 Pindža d.o.o. v stečaju v proračunu 2020 in rebalansu 2020 50.000,00 EUR, realizacije v zaključnem računu
2020 ni bilo.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoče vzdrževanje in obnove vodovodov po planu vzdrževanja upravljalca vodovodnega omrežja JP Vodovod
sistema B d.o.o.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Opis podprograma
Podprogram urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost vsebuje vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in
urejanju pokopališč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.
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16003 Vzdrževanje pokopališč v proračunu 2020 in rebalansu 2020 28.000,00 EUR, realizacija v zaključnem
računu 2020 znaša 29.556,29 EUR (105,56 %),
16012 Obnova Mrliške vežice Peskovci v proračunu 2020 in rebalansu 2020 48.426,00 EUR, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 63.007,46 EUR (130,11 %).
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4000 - Občinska uprava
10001 Lokalni zaposlitveni programi – javna dela
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvajanje javnih del
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu 2020 smo predvideli Javna dela v znesku 4.717,00 EUR, v rebalansu predvidevamo znesek 12.750,00
EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 12.608,28 EUR (98,89 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4000 - Občinska uprava
16004 Vzdrževanje okolice v proračunu 2020 30.000,00 EUR, v rebalansu 2020 26.000,00 EUR, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 40.162,59 EUR (154,47 %),
16006 Manjši projekti 179.458,50 EUR v proračunu 2020, znesek v rebalansu 2020 164.066,28 EUR, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 239.434,88 EUR (145,94 EUR).
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedba manjših projektov
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Manjši projekti
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis glavnega programa
Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za
individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem
področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje stalnega vzdrževanja in obnov neprofitnih stanovanj, ki so v lasti Občine Gornji Petrovci.
Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede na tržne razmere,
zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje tekočih prilivov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede na tržne razmere,
zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje tekočih prilivov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.
Zakonske in druge pravne podlage
Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti Občine Gornji Petrovci.
4000 - Občinska uprava
1607 Vzdrževanje stanovanj smo v proračunu 2020 in rebalansu 2020 predvideli v višini 24.400,00 EUR, realizacija
v zaključnem računu 2020 znaša 27.576,17 EUR (113,02 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Opis glavnega programa
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
vključujejo sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Nakup zemljišč
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa je:
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16069002 - Nakup zemljišč
Opis podprograma
Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o
urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah,
Stanovanjski zakon, in Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizacija Letnega načrta razpolaganja in upravljanja s premoženjem Občine Gornji Petrovci
4000 - Občinska uprava
1606 - Nakup zemljišč znaša v proračunu 2020 in rebalansu 2020 15.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu
2020 znaša 3.420,80 EUR (22,81 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se namenijo za nakup zemljišč v letu 2020 po predlogu letnega načrta za pridobivanje in
razpolaganje s stvarnim premoženjem občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija Letnega načrta razpolaganja in upravljanja s premoženjem Občine Gornji Petrovci
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

27.952,35 EUR (111,81 %)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe:
Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS
S sredstvi občinskega proračuna zagotavljamo plačilo zakonsko določenih obveznosti :obvezno zdravstveno
zavarovanje brezposelnih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
-Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 do 2025
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa
V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb (oseb
brez prejemkov).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno in pravočasno zagotavljanje sredstev za financiranje odhodkov iz naslova zavarovanja oseb po ZUPJS.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa je:
Obrazložitev ZR proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

50

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma
V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in drugih
oseb brez prihodkov po ZUPJS.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4000 - Občinska uprava
20006 - Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb znaša v proračunu 2020 in rebalansu 2020 25.000,00 EUR,
realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 27.952,35 EUR (111,81 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani odhodki na področju zdravstvenega varstva predstavljajo stroške plačila prispevkov za zdravstveno
zavarovanje oseb brez prejemkov po ZZVZZ .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

87.998,12 EUR (98,02 %)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 Kultura, šport in vladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge
posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakon o športu in Nacionalni program športa v Republiki
Sloveniji, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje kulturne dediščine
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi so v proračunu 2020 znašali 35.508,00 EUR, v rebalansu 2020 znašajo 35.772,24 EUR,
realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 33.998,12 (95,04 %),
1805 Šport in prostočasne aktivnosti znaša v proračunu 2020 in rebalansu 2020 54.000,00 EUR, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 54.000,00 EUR (100,00 %).
1803 - Programi v kulturi
Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko in založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge
programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso
vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Opis podprograma
Podprogram knjižničarstvo in založništvo vsebuje dejavnost Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Gornji Petrovci bo zagotovila sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota ter
sredstva za nabavo knjižničnega gradiva.
4000 - Občinska uprava
18003 Sofinanciranje knjižničnega gradiva PIŠK Murska Sobota znaša v proračunu 2020 in rebalansu 2020
1.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 1.166,70 EUR (116,67 %),
18004 Sofinanciranje dejavnosti PIŠK Murska Sobota v proračunu 2020 in rebalansu 2020 v znesku 24.906,00
EUR (15.906,00 EUR za dejavnost 2020 in 9.000,00 EUR za poplačilo dolga na podlagi dogovora), realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 26.332,68 EUR (105,73 %), od tega 17.332,68 EUR za dejavnost in 9.000,00 EUR
za plačilo dolga na podlagi dogovora.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov delovanja knjižnice, sredstva za plače in prispevke
zaposlenih ter za programske stroške. V znesku so zajeta tudi sredstva nabave knjižnega gradiva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
18039003 - Ljubiteljska kultura
Opis podprograma
Podprogram Ljubiteljska kultura vsebuje sofinanciranje dejavnosti in programa kulturnih društev.
Zakonske in druge pravne podlage
Letni program kulture za leto 2020
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo, spodbujanje družbenega in kulturnega
življenja, organizacije, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva in
organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje kulturnih društev ter zagotoviti sredstva za izvedbo javnega
razpisa
za
sofinanciranje
kulturnih
programov
in
projektov.
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Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
4000 - Občinska uprava
18006 – Sofinanciranje programov kulturnih društev v proračunu 2020 v znesku 9.602,00 EUR, v rebalansu 2020
v znesku 9.866,24 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 6.498,74 EUR (65,87 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podprogram vsebuje sofinanciranje dejavnosti in programa kulturnih in turističnih društev.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo, spodbujanje družbenega in kulturnega
življenja, organizacije kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva in
organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje kulturnih društev ter zagotoviti sredstva za izvedbo javnega
razpisa
za
sofinanciranje
kulturnih
programov
in
projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vsebuje sredstva za delovanje športnih društev, klubov in raznih občinskih
športnih prireditev
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 - Programi športa
Opis podprograma
Podprogram Šport in prostočasne aktivnosti vsebuje sredstva za delovanje športnih društev, klubov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu, Letni program športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2020
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4000 - Občinska uprava
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18010 Sofinanciranje programov športnih društev znaša v proračunu 2020 in rebalansu 2020 54.000,00 EUR,
realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 54.000,00 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena za delovanje športnih društev in klubov
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
19 – IZOBRAŽEVANJE

444.467,82 EUR (97,03 %)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja,
srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in
visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne
pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter
zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega
glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok v proračunu 2020 314.612,00 EUR, v rebalansu 2020 329.000,00 EUR,
realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 323.035,17 EUR (98,19 %),
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje v proračunu 2020 in rebalansu 2020 67.092,00 EUR, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 66.592,00 (99,25 %),
1906 Pomoči šolajočim v proračunu 2020 52.171,00 EUR, v rebalansu 2020 62.000,00, realizacija v zaključnem
računu 2020 znaša 54.840,65 EUR (88,45 %).
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti primerne prostore, materialno opremljenost ter ostale pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v skladu
z normativi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 – Vrtci
Opis podprograma
Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v
vrtcih, sofinanciranje letovanja, zimovanja), nakup in vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
-Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/09)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09),
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- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.3/07 - uradno prečiščeno besedilo)
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.129/06, 79/08 in 119/08)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št.97/03, 77/05 in 120/05),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št.75/05, 82/05, 76/08, 77/09 in 79/09),
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Gornji Petrovci,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev (Uradni list RS,št.73/00,
75/05, 33/08, 126/08),
- drugi predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
1. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine.
2. Zagotavljanje kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke
3. Zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih.
Kazalci: število vključenih otrok v vrtce in število oddelkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
1. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine.
2. Zagotavljanje kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke.
3. Zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih.
Kazalci: število vključenih otrok v vrtce in število oddelkov.
4000 - Občinska uprava
19001 – Razlika do ekonomske cene znaša v proračunu 2020 241.000,00 EUR, v rebalansu 2020 253.917,66 EUR,
realizacija v zaključnem računu znaša 254.310,83 EUR (100,15 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina skladno z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom ter po predhodni potrditvi cene programov predšolske vzgoje
sofinancira razliko v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevki staršev. V ta namen načrtujemo
253.917,66 EUR. Od tega zneska načrtujemo 201.000,00 EUR odhodkov za plačilo razlike do ekonomske cene OŠ
Gornji Petrovci. Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 254.310,83 EUR, od tega 213.805,19 EUR za OŠ Gornji
Petrovci.
Sredstva v višini 52.917,66 EUR se namenijo za sofinanciranje razlike v ceni programa za otroke, ki obiskujejo
vrtec izven Občine Gornji Petrovci, občina pa jim je skladno z zakonom in glede na stalno prebivališče v občini
dolžna sofinancirati razliko, v kolikor starši podajo vlogo za znižano plačilo vrtca. Različne vrtce (Vrtec Murska
Sobota, DOŠ Prosenjakovci, Mestna občina Maribor, Osnovna šola Grad, Miklavžev zavod Murska Sobota,
Waldorfska šola Ljubljana-OE Waldorfski vrtec Pomurje) obiskuje okrog 13 otrok iz naše občine. Realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 40.505,64 EUR, od tega znaša plačilo izvajanja DSP OŠ IV Murska Sobota 1.118,88
EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
19002 – Jelkovanje je predvideno v proračunu 2020 in rebalansu 2020 v višini 1.000,00 EUR, realizacija v
zaključnem računu 202 znaša 793,00 EUR (79,30 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina na podlagi pogodbe z OŠ Gornji Petrovci zagotavlja izvedbo Jelkovanja. V ta namen načrtujemo 1.000,00
EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 793,00 EUR (79,30 %)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
19005 – Sredstva za plače VVZ 74.082,34 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina na podlagi pogodbe z OŠ Gornji Petrovci zagotavlja refundacijo sredstev za plače (bruto plača, prispevki,
pokojninske premije, prevoz, prehrana, varstvo vozačev idr.). V ta namen smo v proračunu 2020 načrtovali
72.612,00 EUR. V rebalansu 2020 znašajo sredstva za plače 74.082,34 EUR. Dodali smo sredstva Ministrstva za
finance iz naslova 71. člena ZIUZEOP COVID-19 v znesku 1.470,34 EUR. Realizacija v zaključnem računu 2020
znaša 67.931,34 EUR (91,70 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa
Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne
storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje in sodobni vzgojno-izobraževalni programi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega in osnovnega
glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze, financirati dodatne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 - Osnovno šolstvo
Opis podprograma
Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo v osnovnih šolah in druge materialne stroške,
zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št.12/91, 8/09)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št.81/06 -uradno prečiščeno, 102/07),
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4000 - Občinska uprava
19007 – Materialni stroški OŠ Gornji Petrovci 55.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu znaša 54.500,00
EUR (99,09 %)
Občina je v proračunu 2020 za materialne stroške namenila 54.500,00 EUR in donacijo za šolski sklad ob
dobrodelni prireditvi na OŠ Gornji Petrovci v višini 500,00 EUR, sredstva so ostala v rebalansu 2020
nespremenjena.
Realizacija materialnih stroškov v zaključnem računu znaša 54.500,00 EUR (100,00 %), dobrodelna prireditev na
OŠ Gornji Petrovci v letu 2020 ni bila izvedena, donacijo nismo nakazali.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
19008 – Amortizacija OŠ Gornji Petrovci je v proračunu 2020 in rebalansu 2020 znašala 11.000,00 EUR, realizacija
v zaključnem računu znaša 11.000,00 EUR (100,00 %).
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva porabe predstavljajo stroške tekočega vzdrževanja in varovanja objekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
19039002 - Glasbeno šolstvo
Opis podprograma
Sofinanciranje rednega delovanja Glasbene šole Murska Sobota.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4000 - Občinska uprava
19014 – Delovanje Glasbene šole Murska Sobota
Na podlagi 82. člena ZOFVI bo občina sofinancirala redno delovanje Glasbene šole Murska Sobota za pokrivanje
materialnih stroškov in povračil stroškov zaposlenim. Sredstva so zagotovljena sorazmerno deležu učencev
Občine Gornji Petrovci, ki so vključeni in obiskujejo Glasbeno šolo Murska Sobota. Za ta namen smo v proračunu
2020 in rebalansu predvideli 1.092,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 1.092,00 EUR (100,00 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
1906 - Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
Program Pomoči šolajočim vključuje sredstva za Šolo v naravi, šolske prevoze in štipendije dijakom in študentom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti enake pogoje za šolanje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim prevozom in doplačilom
za šolo v naravi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
-Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09),
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotoviti varne ter pravočasne prevoze vseh učencev, ki so upravičeni do brezplačnih prevozov,
- zagotavljanje pogojev za obiskovanje šole v naravi vsem udeležencem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4000 - Občinska uprava
19015 Šola v naravi v rebalansu ni predvidena.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v skupni višini 1.250,00 EUR so bila v proračunu 2020 namenjena za kritje stroškov Šole v naravi učencev
OŠ Gornji Petrovci. Ker OŠ Gornji Petrovci Šole v naravi ne predvideva, sredstev v rebalansu 2020 nismo
predvideli, realizacije v zaključnem računu 2020 ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
4000 - Občinska uprava
19020 – Nagrade dijakom in študentom 15.000,00 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v skupni višini 5.000,00 EUR so bila v proračunu 2020 namenjena izplačilu nagrad dijakom in študentom,
z rebalansom 2020 smo sredstva povečali na 15.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša
13.950,00 EUR (93,00 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
4000 - Občinska uprava
19028 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 47.000,00 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v skupni višini 45.921,00 EUR so bila v proračunu 2020 namenjena za kritje stroškov prevoza šolskih
otrok po zakonu in sklenjeni pogodbi na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v Občini Gornji
Petrovci. V rebalansu 2020 smo namenili za kritje stroškov prevoza šolskih otrok 47.000,00 EUR. Realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 40.890,65 EUR (87,00 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
20 - SOCIALNO VARSTVO

159.444,52 EUR (114,54 %)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Predstavlja sistem ukrepov namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov,
otrok, mladine, družin in drugih skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah,
težavah ali v rizičnih življenjskih situacijah. Zaradi tega ne morejo avtonomno sodelovati v družbenem okolju in
so prikrajšani pri zadovoljevanju svojih socialnih potreb ter zagotavljanju temeljnih človekovih pravic. Njihov
položaj in pravice urejajo določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in
izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o
izvajanju pokopališke dejavnosti. Vsi temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega
varstva. Delež načrtovanih proračunskih izdatkov za vse programe iz področja socialnega varstva je visok in je
odraz tako trenutno težkih ekonomskih razmer in posledično finančne krize v celotni državi, kakor tudi visokega
deleža starejših nad 65 let v naši občini.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013- 2020,
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 03/07-UPB2 in dopolnitve),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10),
- Zakon o Rdečem križu (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10).
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Vsebujejo izvajanje programov, kot so zagotavljanje institucionalne oskrbe, sofinanciranje humanitarnih,
invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje različnih socialno varstvenih pomoči: pomoči
na domu in financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma plačilo subvencije stanarin
upravičencem in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine 11.400,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija v zaključnem
računu 2020 znaša 11.500,00 EUR (100,88 %),
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 127.800,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 147.944,52 EUR (115,76 %).
4000 OBČINSKA UPRAVA
2002 - Varstvo otrok in družine
Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za program v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje varstva otrok in družine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje varstva otrok in družine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 – Drugi programi v pomoč družini
Opis podprograma
Podprogram Drugi programi v pomoč družini vsebuje pomoč staršem ob rojstvu otrok.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o enkratni pomoči novorojenčkom v Občini Gornji Petrovci.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje družin za odločitev imeti otroka oz. več otrok.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Število rojstev v občini in posledično vloženih vlog staršev za izplačilo enkratnih pomoči ob rojstvu otroka.
4000 - Občinska uprava
2002 – Varstvo otrok in družine 11.400,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 11.500,00 EUR (100,88
%).
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nabavo bonov novorojenčkom v Občini Gornji Petrovci in se z rebalansom 2020 ne
spreminjajo.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa
V navedene programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga zakon o socialnem
varstvu: financiranje družinskih pomočnikov, (do) plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše
občane, splošni ter posebni socialni zavodi), subvencioniranje storitev pomoči družini na domu.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialna vključenost starejših,
bolnih ali kako drugače izključenih oseb, osebam z različnimi oblikami oviranosti, finančna podpora občanom z
nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do socialno varstvenih storitev. Dolgoročni cilj
programa je vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine
prebivalstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic
občanom do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na
domu, (do) plačilo stroškov v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter sofinanciranje pomembnih programov
društev in organizacij, ki omogočajo boljšo socialno vključenost vseh ranljivih skupin v okolje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049001 Centri za socialno delo
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
4000 Občinska uprava
20049001 – Centri za socialno delo
Opis podprograma
Podprogram obsega sredstva za delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec v Centru za socialno
delo Murska Sobota, sredstva po pogodbi o opravljanju strokovnih del v zvezi z dodeljevanjem enkratnih
denarnih pomoči in sredstva po pogodbi o opravljanju strokovnih del v zvezi s kritjem pogrebnih socialno
ogroženim občanom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4000 - Občinska uprava
20001 Center za socialno delo Murska Sobota 274,04 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 222,70 EUR (81,27 %),
20003 CSD MS-začasne in enkratne denarne pomoči 300,00 EUR v proračunu in rebalansu 2020, realizacije v
zaključnem računu 2020 ni bilo.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo Centru za socialno delo Murska Sobota za delovanje Dnevnega centra za otroke in
mladostnike Kekec v Centru za socialno delo Murska Sobota, za opravljanje strokovnih del v zvezi z
dodeljevanjem enkratnih denarnih pomoči in za opravljanje strokovnih del v zvezi s kritjem pogrebnih socialno
ogroženim občanom.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
20049003 - Socialno varstvo starih
Opis podprograma
Socialno varstvo starih obsega financiranje bivanja starejših oseb v domovih starejših- zavodih in sofinanciranje
pomoči storitev družini na domu.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, in dopolnitve),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen soc. varstvenih storitev
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočanje dostopnosti storitev za vse, ki jo potrebujejo. Zmanjšati potrebe po institucionalnem varstvu,
okrepiti pomoč družini na domu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za realizacijo dolgoročnih ciljev.
Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov programov oz. vključenost v domove za starejše tistih
upravičencev, ki si sami ne zmorejo plačati stroškov oskrbe.
4000 - Občinska uprava
20008 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 105.625,96 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020,
realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 119.003,34 EUR (112,66 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Lokalna skupnost mora finančna sredstva zagotoviti na osnovi Zakona o socialnem varstvu/Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev kot doplačilo (regresiranje) domske oskrbe osebam s stalnim prebivališčem v Občini
Gornji Petrovci, ki zaradi bolezni ali starosti potrebujejo celodnevno nadzorovano nego in oskrbo (institucionalno
varstvo) in nimajo ali nimajo dovolj lastnih sredstev, pa ne obstajajo drugi zavezanci, ki bi po zakonu bili dolžni
prispevati določen delež. Višino doplačila za posameznega upravičenca določi v upravnem postopku z odločbo
pristojni Center za socialno delo Murska Sobota. V kolikor ima upravičenec premoženje, občina svoje terjatve iz
naslova doplačila zavaruje z vknjižbo na premoženje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija v preteklem letu.
20011 - Pomoč na domu 15.000,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija v zaključnem računu
2020 20.642,75 EUR (137,62 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osebam, katerim se izvajanju pomoči storitev pomoč družini na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo,
občina zagotavlja le-te storitve. Storitev izvaja Dom starejših Rakičan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Opis podprograma
V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za vse oblike denarnih
pomoči občankam in občanom z nižjimi dohodki v obliki subvencioniranja stanarin in plačila pogrebnih storitev
za osebe brez premoženja.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o pogrebni dejavnosti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je podpora občanom/občankam.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa socialno najbolj ogroženih občanov in
občank Občine Gornji Petrovci.
4000 - Občinska uprava
20004 - Subvencioniranje stanarin 600,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija v zaključnem
računu znaša 519,66 EUR (86,61 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se namenijo za subvencije prosilcem, ki živijo v neprofitnih stanovanjih in jim je občina na
osnovi Stanovanjskega zakona dolžna subvencionirati stroške najemnine, v kolikor se v postopku CSD ugotovi,
da družina ne dosega dohodkov, ki zagotavljajo minimalno socialno varnost.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
20005 – Pogrebni stroški socialno ogroženih 4.000,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija v
zaključnem računu 2020 znaša 6.697,03 EUR (167,43 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se namenijo za pogrebne stroške socialno ogroženih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
20010 – Sociala 2.000,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša
859,04 EUR (42,95 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se namenijo za socialne namene.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

24.148,96 EUR (60,37 %)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova
zadolževanja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
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2201 - Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odplačilo dolgoročnih kreditov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
Opis podprograma
Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na
domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, kreditne pogodbe.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poplačilo dolgoročnih kreditov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev denarnih sredstev za odplačilo dolgoročnega kredita.
4000 - Občinska uprava
22002 – Plačilo obresti od kreditov 40.000,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020, realizacija v zaključnem
računu 2020 znaša 24.148,96 EUR (60,37 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planiramo sredstva za odplačilo obresti in naslova dolgoročnih kreditov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

0,00 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski ali snežni plazovi, visok sneg, močan veter toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče in za finančne
rezerve ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v
primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
2303 - Splošna proračunska rezervacija
Opis glavnega programa
Zakon o javnih financah nalaga občinam, da oblikujejo splošno proračunsko rezervacijo v višini 1,5 %. To so
namensko izločena sredstva prihodkov za oblikovanje splošne proračunske rezerve in se skladno z zakonom lahko
porabijo za nepredvidene odhodke in izdatke, ki jih v času sprejema proračuna ni bilo možno načrtovati, ali za
medletno prerazporeditev na programe, na katerih sredstva niso bila planirana v zadostni višini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje sredstev za financiranje nepredvidenih odhodkov in izdatkov in s tem stabilnosti izvajanja
proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enaki kot dolgoročni.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Opis podprograma
Sredstva se razporedijo za nepredvidene odhodke in izdatke, ki jih v času sprejema proračuna ni bilo možno
načrtovati, ali za medletno prerazporeditev na programe, na katerih sredstva niso bila planirana v zadostni višini.
Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah; Odlok o proračunu, Sklep župana o
razporeditvi/prerazporeditvi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4000 - Občinska uprava
23001 Splošna proračunska rezervacija je v proračunu 2020 in rebalansu 2020 znašala 1.000,00 EUR, realizacije
v zaključnem računu 2020 ni bilo
23002 Proračunska rezerva je v proračunu 2020 in rebalansu 2020 znašala 500,00 EUR, realizacije v zaključnem
računu 2020 ni bilo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidoma se bodo tudi sredstva splošne proračunske rezerve prioritetno namenila za pokritje odhodkov in
stroškov nastalih ob izrednih dogodkih (poplava, suša ipd.) za delovanje sil za zaščito in reševanje ter izvedbo
prvih interventnih ukrepov; praviloma sredstva rezerve za te stroške ne zadoščajo, zato občina uporabi za ta
namen tudi del sredstev splošne proračunske rezervacije;
S sredstvi splošne proračunske rezerve bo občina pokrivala tudi ostale nepredvidene odhodke in izdatke, ki jih
ob sprejemu proračuna ni bilo možno predvideti, oziroma jih bo s sklepom župana prerazporedila na področja
porabe, kjer je bila porabila višja od predvidene.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
5001 – 5003 KRAJEVNE SKUPNOSTI
Na podlagi statuta občine so na območju naslednje krajevne skupnosti :
- Krajevna skupnost Gornji Petrovci
- Krajevna skupnost Šulinci
- Krajevna skupnost Križevci
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Zakonodaja :
45 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B) ;
46 Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 30/01-Ztel-1, 2/04) ;
47 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 :
48 enakomeren razvoj občine;
49 nenehen razvoj ožjih lokalnih skupnosti;
50 sodelovanje občine in lokalnih skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti.
Letni planirani cilji in rezultati :
51 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. Občina Gornji
Petrovci je s 1.1.2007 prevzela tekoče in investicijsko vzdrževanje, ki so jih prej opravljale krajevne skupnosti.
6000 REŽIJSKI OBRAT
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

277.261,17 EUR (103,07 %)

Občina je v letu 2017 ustanovila režijski obrat. V okviru delovanja režijskega obrata so bila :
52 v proračunu 2020 in rebalansu 2020 zagotovljena sredstva za plače in druge prejemki zaposlenih v
znesku 166.422,40 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 178.810,27 EUR (107,44 %),
53 v proračunu 2020 zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov za blago in storitve v znesku 85.244,14 EUR,
v rebalansu 2020 79.144,14 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 83.789,38 EUR (105,86 %),
54 v proračunu 2020 zagotovljena sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v znesku 6.000,00 EUR,
v rebalansu 2020 17.333,46 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 14.661,52 EUR (84,58 %)
na proračunski postavki :
o 13017 Stroški režijskega obrata so bili v proračunu 2020 planirani v višini 259.000,00 EUR, z rebalansom
2020 spremenjeni na 269.000,00 EUR (103,86 %), realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 277.261,17
EUR (103,07 %).
Vključeni so stroški plač zaposlenih v režijskem obratu, drugi splošni material in storitve, stroški električne
energije, stroški vode in komunalnih storitev, stroški odvoza smeti, telekomunikacijski stroški, stroški goriv in
maziv, stroški vzdrževanja in popravila vozil, stroški pristojbin za registracijo vozil, stroški zavarovalnih premij za
motorna vozila, stroški vzdrževanja gozdnih cest (na podlagi pogodbe med Občino Gornji Petrovci, Zavodom za
gozdove Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) in stroški nakupa osnovnih sredstev.
B - Račun finančnih terjatev in naložb
V računu finančnih terjatev in naložb se prikazujejo vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana
posojila in povečanje kapitalskih deležev. Občina Gornji Petrovci v letu 2020 ne načrtuje prometa na tem
področju.
C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

169.847,55 EUR (43,55 %)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter
obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov
financiranja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 - Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Glavni program servisiranja javnega dolga (zadolževanje) zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja
za financiranje občinskega proračuna.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj je zagotavljanje dolgoročnega čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: zagotavljanje servisiranja obveznosti občine iz naslova
zadolževanja, spremljanje zadolževanje javnega sektorja na občinskem nivoju.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
Opis podprograma
Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje: glavnica za odplačilo
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov najetih na
domačem trgu.
Zakonske in druge pravne podlage :
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma je tekoče odplačevanje anuitet dolgoročnih kreditov, najetih pri državnem
proračunu .
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2020 načrtujemo odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov pri državnem proračunu iz naslova 23. člena ZFO1.
4000 - Občinska uprava
2201 – Odplačilo kreditov domače zadolževanje 390.000,00 EUR v proračunu 2020 in rebalansu 2020
390.000,00 EUR, realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 169.847,55 EUR (43,55 %)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2020 smo načrtovali odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov pri državnem proračunu iz naslova 23. člena
ZFO-1 v znesku 55.417,54 EUR, prav tako smo načrtovali odplačilo kreditov v znesku 334.582,46 EUR. Realizirali
smo odplačilo kreditov iz naslova 23. člena ZFO-1 v znesku 55.417,54 EUR (100,00 %) in odplačilo kredita DUTB
(Probanka d.d.) v znesku 114.430,01 EUR (34,20 %)
III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

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
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proračuna, kjer so izdatki proračuna za investicije in državne pomoči prikazani po posameznih programih
neposrednih uporabnikov ter v letih, ko bodo bremenili proračune prihodn*jih 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). 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).
V proračunu 2020 so bile v načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci vključene investicije v skupnem
znesku 614.434,50 EUR, v rebalansu 2020 so bile v načrt razvojnih programov vključene investicije v skupnem
znesku 672.212,40 EUR (109,40 %). Realizacija načrta razvojnih programov v zaključnem računu 2020 je v
primerjavi z rebalansom 2020 povečana za 59.559,58 EUR in znaša 731.771,98 EUR (108,86 %):
1. NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME
Za nakup računalnikov in programske opreme smo v proračunu 2020 imeli zagotovljena sredstva v višini 5.400,00
EUR, v rebalansu 2020 smo imeli zagotovljena sredstva v višini 6.670,00 EUR (za potrebe občinske uprave
5.400,00 EUR in za potrebe režijskega obrata 1.270,56 EUR). Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 5.456,25
EUR (za potrebe občinske uprave 4.194,69 EUR in za potrebe režijskega obrata 1.270,56 EUR).
Občinski proračun

5.456,25 EUR
Skupaj : 5.465,25 EUR

2. NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE
Za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje smo imeli v proračunu 2020 in rebalansu 2020 zagotovljena
sredstva v višini 150,00 EUR za potrebe občinske uprave. Realizacije v zaključnem računu 2020 ni bilo.
3. NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV
Za nakup drugih osnovnih sredstev so bila v proračunu 2020 zagotovljena sredstva v višini 8.000,00 EUR, v
rebalansu 2020 smo imeli zagotovljena sredstva v višini 18.062,90 EUR (16.062,90 EUR za potrebe režijskega
obrata in 2.000,00 EUR za potrebe občinske uprave). Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 13.946,41 EUR
(13.470,55 EUR za potrebe režijskega obrata in 475,86 EUR za potrebe občinske uprave).
Občinski proračun

13.946,41 EUR
Skupaj : 13.946,41 EUR

4. OBNOVA OBČINSKE STAVBE IN UREDITEV OKOLICE
Obnovo občinske stavbe in ureditev okolice v proračunu 2020 nismo predvidevali. V rebalansu 2020 smo za
Obnovo občinske stavbe in ureditev okolice zagotovili sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
iz naslova 23. člena ZFO-1 v višini 18.840,00 EUR (nepovratna sredstva v višini 12.560,00 EUR in povratna sredstva
v višini 6.280,00 EUR) ter lastna sredstva v višini 10.000,00 EUR, skupaj 28.840,00 EUR. Predvideli smo obnovo
sanitarij in kotlovnice ter zamenjavo oken. Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 29.952,61 EUR.
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Sredstva 23. člena ZFO-1
18.840,00 EUR
Občinski proračun
11.112,61 EUR
Skupaj : 29.952,61 EUR
5. OBNOVA VAŠKO-GASILSKEGA DOMA ŽENAVLJE
Za Obnovo Vaško-gasilskega doma Ženavlje smo v proračunu 2020 in rebalansu 2020 zagotovili sredstva
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova 23. člena ZFO-1 v višini 220.000,00 EUR (nepovratna
sredstva). Predvideli smo izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, nadzor,
obnovo strehe, gradbena dela, estrihe, notranje omete, keramiko, stavbno pohištvo, grobo inštalacijo vodovoda
in centralno ogrevanje. Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 199.720,87 EUR.
Sredstva 23. člena ZFO-1
199.720,87 EUR
Skupaj : 199.720,87 EUR
6. SOFINANCIRANJE NABAVE ZAŠČITNIH OBLEK PGD KRIŽEVCI V PREKMURJU
V proračunu 2020 sredstva za sofinanciranje nabave zaščitnih oblek PGD Križevci v Prekmurju nismo predvideli,
v rebalansu 2020 pa smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 10.000,00 EUR.
Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 10.000,00 EUR.
Občinski proračun

10.000,00 EUR
Skupaj : 10.000,00 EUR

7. SOFINANCIRANJE NABAVE ORODNEGA VOZILA PGD KOŠAROVCI
V proračunu 2020 in v rebalansu 2020 smo zagotovili sredstva v višini 20.00,00 EUR za sofinanciranje nabave
orodnega vozila GV-1 PGD Košarovci. Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 20.000,00 EUR.
Občinski proračun

20.000,00 EUR
Skupaj : 20.000,00 EUR

8. MANJŠI PROJEKTI
V proračunu 2020 smo imeli za izvedbo manjših projektov zagotovljena sredstva v višini 179.458,00 EUR, v
rebalansu 2020 smo zagotovili sredstva v višini 164.066,28 EUR. Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša
239.434,88 EUR.
Občinski proračun

239.434,88 EUR
Skupaj : 239.434,88 EUR

9. OBNOVA JP 610991 STANJEVCI
V proračunu 2020 smo za Obnovo JP 610991 Stanjevci zagotovili sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo iz naslova 23. člena ZFO-1 v višini 105.000,00 EUR (nepovratna sredstva v višini 28.951,00 EUR in
povratna sredstva v višini 76.049,00 EUR). V rebalansu 2020 smo zagotovili sredstva v višini 124.996,66 EUR
(nepovratna sredstva v višini 28.951,00 EUR, povratna sredstva v višini 76.049,00 EUR, lastna sredstva v višini
19.996,66 EUR). Gre za dokončanje pričetih del v letu 2019. Predvideli smo izvedbo finega asfalta ter postavitev
prometne signalizacije v skladu z veljavno zakonodajo. Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 128.938,42
EUR.
Sredstva 23. člena ZFO-1
105.000,00 EUR
Občinski proračun
23.938,42 EUR
Skupaj : 128.938,42 EUR
10. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
Za izdelavo občinskega prostorskega načrta smo v proračunu 2020 zagotovili sredstva v višini 2.000,00 EUR, v
rebalansu 2020 smo zagotovili sredstva v višini 5.000,00 EUR izvajalcu del ZEU d.o.o. Realizacija v zaključnem
računu 2020 znaša 6.894,28 EUR.
Občinski proračun

6.894,28 EUR
Skupaj : 6.894,28 EUR
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11. OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE PESKOVCI
Za Obnovo Mrliške vežice Peskovci z zvonikom smo v proračunu 2020 in rebalansu 2020 zagotovili sredstva
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova 23. člena ZFO-1 v višini 48.426,00 EUR (povratna
sredstva). Predvideli smo zamenjavo strehe na mrliški vežici in zvoniku, obnovo fasade ter zamenjavo oken in
zunanjih vrat. Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 63.007,46 EUR.
Sredstva 23. člena ZFO-1
48.426,00 EUR
Občinski proračun
14.581,46 EUR
Skupaj : 63.007,46 EUR
12. NAKUP ZEMLJIŠČ
Za nakup zemljišč so bila v proračunu 2020 in v rebalansu 2020 zagotovljena sredstva v višini 15.000,00 EUR.
Nakup zemljišč je podrobno opredeljen v Prilogi 2 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2020, ki
je sestavni del Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2020.
Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 3.420,80 EUR.
Občinski proračun

3.420,80 EUR
Skupaj : 3.420,80 EUR

13. AMORTIZACIJA VRTEC JURČEK PRI OŠ GORNJI PETROVCI
Za amortizacijo Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci smo v proračunu 2020 in v rebalansu 2020 zagotovili sredstva
v višini 3.000,00 EUR. Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 3.000,00 EUR.
Občinski proračun

3.000,00 EUR
Skupaj : 3.000,00 EUR

14. AMORTIZACIJA OŠ GORNJI PETROVCI
Za amortizacijo OŠ Gornji Petrovci smo v proračunu 2020 in v rebalansu 2020 zagotovili sredstva v višini 8.000,00
EUR. Realizacija v zaključnem računu 2020 znaša 8.000,00 EUR.0000
Občinski proračun

8.000,00 EUR
Skupaj : 8.000,00 EUR

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2020
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 13.760 EUR;
Nepremičnine v znesku 9.623.239 EUR (zemljišča, zgradbe, vodovodno omrežje, stanovanjski bloki, ceste);
Popravek vrednosti nepremičnin v znesku 3.260.804 EUR (popravek vrednosti zemljišč, zgradb, vodovodnega
omrežja, stanovanjskih blokov, ceste);
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v znesku 208.498 EUR (računalniška oprema, razmnoževalni
stroji, pisarniško pohištvo, oprema projekta LIFE, kosilnice);
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 163.293 EUR
(popravek vrednosti računalniške opreme, razmnoževalnih strojev, pisarniškega pohištva, opreme projekta LIFE);
Dolgoročne finančne naložbe v znesku 12.594 EUR (ustanovni vložki v podjetja RA Sinergija d.o.o., (668 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 EUR). Ustanovni vložek v podjetju Saubermacher (320 EUR)
smo v letu 2016 prodali Mestni občini Murska Sobota;
Terjatve za sredstva dana v upravljanje v znesku 1.218.097 EUR :
a) 1.189.216 EUR Osnovna šola Gornji Petrovci (stanje osnovnih sredstev v višini 1.167.948 EUR in presežek
prihodkov nad odhodki v višini 21.268 EUR);
b) 28.881 EUR Zdravstveni dom Murska Sobota (oprema v višini 1.024 EUR in zgradbe v višini 27.857 EUR);
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Kratkoročne terjatve do kupcev v znesku 65.781 EUR :
- 224,18 EUR terjatev za objave v občinskem glasilu Novine;
- 550,00 EUR terjatev iz naslova najemnin za garaže;
- 3.270,07 EUR terjatev iz naslova okoljske dajatve;
- 12,52 EUR terjatev iz naslova zakupnin;
- 242,83 EUR terjatev iz naslova storitve režijskega obrata;
- 61.481,63 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 79.481 EUR :
- Občina Gornji Petrovci je izkazala stanje na podračunu Občine Gornji Petrovci SI56 0123 1010 0011 769
dne 31.12.2020 v znesku 19.004,61 EUR (terjatev do EZR Občine Gornji Petrovci);
- terjatev do Občine Puconci iz naslova najemnine CERO v znesku 4.227,04 EUR;
- terjatev do Občine Puconci iz naslova združenih sredstev na proračunskem skladu Občine Puconci v
znesku 13.294,23 EUR;
- terjatev do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz naslova povračila izpada sredstev za javne
vrtce in zasebne vrtce s koncesijo iz državnega proračuna na podlagi 126. člena Zakona o interventnih
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 26.10.2020 do 31.12.2020
v znesku 12.328,57 EUR (OŠ Gornji Petrovci);
- terjatev do Ministrstva za zdravje iz naslova dodatka po KPJS na podlagi 123.člena ZIUOPDVE za
koncesionarja na primarni ravni zdravstvene dejavnosti Titan Mirjana-Lekarna Gornji Petrovci za
obdobje od 19.10.2020 do 17.12.2020 v znesku 8.058,31 EUR;
- terjatev do Ministrstva za finance iz naslova dodatka po KPJS na podlagi 123.člena ZIUOPDVE za obdobje
od oktobra 2020 do decembra 2020 v znesku 22.568,29 EUR (Občina Gornji Petrovci 9.653,21 EUR, OŠ
Gornji Petrovci 12.915,08 EUR);
Druge kratkoročne terjatve v znesku 2.379 :
- terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacijo boleznin v znesku 2.379,47 EUR;
Neplačani odhodki v znesku 1.493.282 EUR;
AKTIVA SKUPAJ : 9.279.292 EUR;
Aktivni konti izvenbilančne evidence : 767.187 EUR;
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve : 1.640.923;
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 900.482 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 : za obnovo cest v Adrijancih, za asfaltiranje javnih cest v občini, za
asfaltiranje okolice VGD Kukeč in obnovo JP Stanjevci (skupaj 86.561,69 EUR, s tem, da smo 28.01.2021 prejeli
dobropis v znesku 36.146,50 EUR, ki se nanaša na asfaltiranje v Adrijancih), Saubermacher & Komunala
(30.188,38 EUR), SeneCura Radenci 30.657,53 EUR), Dom starejših občanov Gornja Radgona (26.101,45 EUR),
Kranjec Štefan s.p. za prevoz in material za ceste (24.891,02 EUR), Dom Kuzma (36.356,61 EUR), ZEU (27.511,85
EUR), Zavod sv. Cirila in Metoda (17.836,08 EUR), Miklavžev zavod Murska Sobota (14.981,67 EUR), Knuplež :
vaško-gasilski dom Peskovci in vaško-gasilski dom Šulinci (45.505,95 EUR), Vladimir Hozjan za košnjo obcestnih
jarkov, za košnjo okolice objektov, za košnjo igrišč za mali nogomet, za mulčanje občinskih parcel, za intervencijski
prevoz na obdukcijo, za pogrebne storitve in za zimsko službo (skupaj 15.091,54 EUR), Komunala d.o.o.
(26.279,24 EUR), Odvetnik Silvo Belec (16.238,42 EUR), Vodovod sistema B d.o.o. (15.505,59 EUR), Goričanka
d.o.o. (10.410,50 EUR) idr.;
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 31 EUR (obveznost do RTV Slovenije za RTV prispevek 31,60
EUR);
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 592.769 EUR : CSD Pomurje Murska
Sobota (113,00 EUR), Dom Lukavci (64.539,26 EUR), Dom starejših Rakičan (125.050,87 EUR), Dom starejših
Lendava (1.296,54 EUR), DOŠ Prosenjakovci (1.440,00 EUR), Mestna občina Murska Sobota (41.718,80 EUR),
Mestna občina Ljubljana (691,60 EUR), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo-vračilo sredstev za cesto
(154.046,76 EUR, od tega obresti 23.639,73 EUR), Ministrstvo za javno upravo (169,18 EUR), Občina Grad (12,69
EUR), Občina Miklavž na Dravskem polju (2.976,41 EUR), Občina Moravske Toplice (26.663,37 EUR), Občina
Puconci (749,42 EUR), Občina Rogašovci (2.697,10 EUR), Osnovna šola Gornji Petrovci (54.012,94 EUR), Osnovna
šola Grad (337,44 EUR), Osnovna šola Šalovci (152,46 EUR), Osnovna šola IV Murska Sobota (318,60 EUR),
Osnovna šola Puconci (1.623,94 EUR), Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (53.492,86 EUR), Uprava
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RS za javna plačila (49,33 EUR), Vrtci Občine Moravske Toplice (31.805,07 EUR), Vrtec Murska Sobota (27.938,15
EUR), Zdravstveni dom Murska Sobota (873,56 EUR);
Neplačani prihodki v znesku 147.641 EUR
Splošni sklad v znesku 4.316.078 EUR
Dolgoročne finančne obveznosti v znesku 2.525.751 EUR :
- Alos, prej Nova KBM – Poštna banka Slovenije po pog. 9832/09-382 z dne 17.03.2009, stanje glavnice
159.187,16 EUR,
- DUTB, kredit Probanke št. 70-KGKT-2004-0033 z dne 04.06.2004, stanje glavnice 1.025.602,30 EUR,
- Stanovanjski sklad RS št. 26/2000 z dne 28.02.2001, stanje glavnice 642.729,33 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-16G300025 z dne 15.06.2016, Ceste
Šulinci, stanje glavnice 35.128,32 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-16G300026 z dne 15.06.2016, Ceste
Adrijanci, stanje glavnice 20.109,96 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-16G300027 z dne 15.06.2016, šola
Adrijanci, stanje glavnice 23.333,30 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-16G300028 z dne 15.06.2016,
Vaško-gasilski dom Neradnovci, stanje glavnice 49.888,86 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-16G300029 z dne 15.06.2016,
Vaško-gasilski dom Peskovci, stanje glavnice 102.844,84 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-16G300030 z dne 15.06.2016,
Vaško-gasilski dom Šulinci, stanje glavnice 110.225,88 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C213017G3000182 z dne 25.10.2017,
Športni center Martinje, stanje glavnice 23.109,12 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-17G300185 z dne 26.10.2017,
Parkirni prostor Ženavlje, stanje glavnice 49.493,32 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 39.194,66 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-18G300354 z dne 27.07.2018,
Vaško-gasilski dom Košarovci, stanje glavnice 6.222,22 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-18G300355 z dne 27.07.2018,
Parkirni prostor Lucova, stanje glavnice 7.111,10 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-20G300343 z dne 21.10.2020,
Obnova občinske stavbe, stanje glavnice 6.280,00 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-20G300133 z dne 15.07.2020,
Obnova mrliške vežice Peskovci, stanje glavnice 48.426,00 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodba št. C2130-20G300440 z dne 22.10.2018,
Obnova JP 610991 Stanjevci, stanje glavnice 76.049,00 EUR.
Druge dolgoročne obveznosti v znesku 796.540 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,
PASIVA SKUPAJ : 9.279.292 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.
Dne 7.9.2020 smo prejeli Sklep o izvedbi revizije pravilnosti poslovanja Občine Gornji Petrovci v letu 2019
(številka:324-5/2020/3 z dne 4.9.2020). Izvajanje revizije se je začelo 21.9.2020 in bi moralo biti zaključeno
predvidoma do 18.12.2020. Revizija do sedaj še ni zaključena.
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Ob začetku poročanja o stanju in spremembah zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin
s spletno aplikacijo e-Dolg (dopis Ministrstva za finance št. 4122-87/2012/116 z dne 10.1.2013) smo v aplikacijo
vnesli podatke kreditnih pogodb in blagovnih kreditov občine in podjetja Pindža d.o.o. in sicer : številko pogodbe,
veljavnost pogodbe, pogodbeni znesek, obdobje črpanj, zavarovanje, odplačilne pogoje, način izračuna obresti,
vnesli smo vse zahtevane podatke, vključno z amortizacijskim načrtom. Ministrstvu za finance smo kreditne
pogodbe in blagovne kredite posredovali po elektronski pošti, nakar so bili vsi vneseni dokumenti potrjeni s strani
Ministrstva za finance.

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV
SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI
1.

Uvod

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/2007 in 104/2009) 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. 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 sistem EZR Občine Gornji Petrovci so vključeni naslednji proračunski uporabniki :
Osnovna šola Gornji Petrovci, Krajevna skupnost Gornji Petrovci, Krajevna skupnost Križevci, Krajevna skupnost
Šulinci in Občina Gornji Petrovci.
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.
2.

Obrazložitev bilance stanje z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZR

BILANCA STANJA ZAKLADNIŠKEGA PODRAČUNA EZR OBČINE NA DAN 31.12.2020
Bilanca stanja EZR občine na dan 31.12.2020 zajema podatke o stanju sredstev in njihovih virov sredstev na dan
31.12.2020.
Aktivna stran bilance stanja izkazuje, da ima EZR občine dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah iz
naslova stanj denarnih sredstev proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2020 v višini 63.546,94 EUR.
Pasivna stran bilance stanja izkazuje, da znašajo kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega
načrta iz naslova obveznosti upravljalca sredstev sistema EZR do proračunskih uporabnikov za stanje na
podračunu na dan 31.12.2020 63.546,94 EUR.
Tabela št. 1 : Bilanca stanja zakladniškega podračuna EZR občine na dan 31.12.2020
Z.št.
1.
2.
3.
4.

Konto
110
111
160
180

1.
2.
3.

245
280
900

Naziv
Denarna sredstva
Kratkoročni depozit
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Neplačani odhodki
AKTIVA SKUPAJ
Kratkoročne obveznosti
Neplačani prihodki
Splošni sklad za drugo
PASIVA SKUPAJ

Vrednost v EUR brez centov
63.547
0
0
0
63.547
63.547
0
0
63.547
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Tabela št. 2 : Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2020
Denarna sredstva
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine :
OBČINA GORNJI PETROVCI
KRAJEVNA SKUPNOST GORNJI PETROVCI
KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽEVCI
KRAJEVNA SKUPNOST ŠULINCI
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine :
OŠ GORNJI PETROVCI
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2)
4. Zakladniški podračun občine
5. EZRO (5.=3.+4.)
3.

Stanje na dan 31.12.2020
33.459,19 EUR
19.004,61 EUR
3.048,79 EUR
8.808,53 EUR
2.597,26 EUR
30.087,75 EUR
30.087,75 EUR
63.546,94 EUR
0,00 EUR
63.546,94 EUR

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR

OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZR OBČINE
OD 01.01.2021 DO 01.03.2021
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov EZR je občina upoštevala načelo denarnega toka. 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.
V obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020 ne izkazujemo prihodkov in odhodkov.
Tabela št. 3 : Obrazložitev denarnih tokov EZR občine od 01.01.2020 do 31.12.2020
Z.št.
1.
2.
3.
4.

Konto
7102
4035
4029
4050

Naziv
Prihodki od obresti
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
Drugi operativni odhodki (morebitni stroški)
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja
sistema EZR
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema
EZR občine

Vrednost v EUR
0
0
0
0
0

PRESEŽEK UPRAVLJANJA
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja
s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.
Tabela št. 4 : Prenos presežka upravljanja na dan 31.12.2020
Naziv
Presežek upravljanja na dan 31.12.2020

Vrednost v EUR
0

OBVESTILO O VKLJUČITVI V SISTEM ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA DRŽAVE
Ministrstvo za finance (Direktorat za zakladništvo, Sektor za zaledne operacija in glavne knjige zakladnice) nas je
25. novembra 2020 seznanilo, da je bil v letu 2020 sprejet nov Pravilnik o poslovanju sistema enotnega
zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.). V primeru, da se občina
vključi v sistem EZR države, nam premoženjske bilance za Upravljavca denarnih sredstev naše občine ni več
potrebno pripraviti. Glede na obseg denarnih sredstev, ki jih ima naša občina v upravljanju na enotnem
zakladniškem računu, bi bila po njihovem mnenju vključitev v sistem EZR države zelo smiselna.
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Zato smo na predlog Ministrstva za finance dne 5. januarja 2021 posredovali Vlogo za vključitev Občine Gornji
Petrovci in njenih proračunskih uporabnikov v sistem enotnega zakladniškega računa države ter predlog Banki
Slovenije za prekinitev pogodbe o vodenju EZR občine. O tem smo seznanili Območno enoto UJP Murska Sobota
in vse proračunske uporabnike občine : OŠ Gornji Petrovci, Krajevno skupnost Gornji Petrovci, Krajevno skupnost
Križevci in Krajevno skupnost Šulinci. Datum, določen za vključitev enotnega zakladniškega računa Občine Gornji
Petrovci v enotni zakladniški račun države, je 1.3.2021. V sistem EZR države je trenutno vključenih 39 občin.
Zaradi navedenega je prišlo do preštevilčenja podračuna občine in njenih proračunskih uporabnikov. Prav tako
so spremenjeni podračuni upravnih taks, turističnih taks, glob za prekrške, NUSZ itd. (sklici ostajajo
nespremenjeni).
O spremembi smo obvestili poslovne partnerje, prav tako smo obvestilo objavili na spletni strani Občine Gornji
Petrovci.
NOVI PODRAČUNI S 1.3.2021
SI56 0110 0010 0003 153
SI56 0110 0609 9012 288
SI56 0110 0609 9012 385
SI56 0110 0609 9012 482
SI56 0110 0609 9012 579
SI56 0110 0431 0309 105
SI56 0110 0888 4310 058
SI56 0110 0845 9572 569
SI56 0110 0431 0566 834
SI56 0110 0844 4315 051

Gornji Petrovci, februar 2021

NAZIV PODRAČUNA
OBČINA GORNJI PETROVCI
OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI
KRAJEVNA SKUPNOST GORNJI PETROVCI
KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽEVCI V PREKMURJU
KRAJEVNA SKUPNOST ŠULINCI
UPRAVNE TAKSE - OBČINSKE
PREHODNI DAVČNI PODRAČUN–OBČINA GORNJI PETROVCI
TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA
GLOBE ZA PREKRŠKE
NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA

Franc ŠLIHTHUBER, l.r.
župan
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