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1. UVOD 
 

Zakon o javnih financah opredeljuje proračun kot akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Sprejme ga občinski svet kot najvišji organ v 
občini. Predstavlja podlago za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in 
druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali drugimi predpisi. Občine so pri oblikovanju 
proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo 
veljavne predpise s področja javnih financ. Z uveljavitvijo Pravilnika o programski klasifikaciji občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 57/05 in 88/05-popr.) je bila s 1.1.2006 prvič uvedena programska 
klasifikacija izdatkov občinskih proračunov, ki poleg ekonomske in funkcionalne klasifikacije omogoča 
poenoteno pripravo in sestavo proračunov.  
 
Proračun Občine Gornji Petrovci je torej akt, s katerim so predvideni vsi prihodki in prejemki ter 
odhodki in izdatki občine za določeno koledarsko leto. S tem aktom se določijo posamezni programi in 
naloge, ki jih izvajajo občinski organi ter sredstva oziroma viri za izvedbo teh programov in nalog. Pri 
pripravi proračuna se zasledujejo cilji izvajanja proračunske porabe, ki so povezani z odgovori na tri 
ključna vprašanja javne porabe : 

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

 
2. PRAVNE PODLAGE 

 
Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil, nadzora državnih pomoči in zadolževanja, urejajo 
številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna, kot tudi pri pripravi 
občinskih proračunov. 
 
Pri pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in porednih uporabnikov občine 
uporabijo naslednje predpise : 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr.., 
101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US; v nadaljevanju : ZJF); 

- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na 
podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti; 

- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00); 
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 

88/05, 138/06 in 108/08), 
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). 
 
Pri pripravi občinskega proračuna je treba upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE; v nadaljevanju ZR) in sicer : 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 
82/18, 79/19 in 10/21). 
 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov občina upošteva : 

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM); 
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- Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP-Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 
 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občina upošteva: 

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo,  65/08, 
69/08-ZTFI-A,  69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF, 158/20-ZIntPK-C in 203/20-ZIUPOPDVE; v 
nadaljevanju: ZJU). 

 
Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, 
občina upošteva :  

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). 

 
Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo: 

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21); 
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega 

sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13). 
 
Poleg navedenih pravnih podlag pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi : 

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15- ZUUJFO, 71/17, 
21/18-popr., 80/20-ZIUOOPE in ZFRO; v nadaljevanju ZFO-1), 

- Vsakokratni veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. 
 
Bistven vpliv na proračune obči ima v Uradnem listu RS, št. 189/20 objavljen Zakon o finančni 
razbremenitvi občin (ZFRO), ki je s 1. januarjem 2021 za občine prinesel nekaj bistvenih sprememb. Z 
vidika financiranja občin je tako posegel v Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v delih, ki se nanašajo na: 

- uvedbo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (nov 15. a člen ZFO-1), 
- zadolževanje občin (nov prvi in drugi odstavek 10. a člena ZFO-1, 
- uvedbo sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti (nov 20. a člen 

ZFO-1), 
- ukinitev financiranja občinskih investicij z nepovratnimi in povratnimi sredstvi preko 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (črtana drugi odstavek 21. člena ZFO-1 in 23. 
člen ZFO-1). 

Posamezne vrste dosedanjih obveznosti občin pa so na podlagi ZFRO postale obveznost državnega 
proračuna in sicer s spremembami :  

- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o socialnem varstvu, 
Stanovanjskega zakona in Zakona o gasilstvu. 

 
Vrste proračunov 
 

Na podlagi 3. člena ZJF : 
- je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi 

izdatki občine za eno leto ;  
- so spremembe proračuna, akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga 

župan predloži v sprejem občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti 
proračun nanaša ; 

- je rebalans proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom. 
 

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če 
proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine 
začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu 
(začasno financiranje).  
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S sprejemom Odloka o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2023 bodo doseženi predvsem 
naslednji cilji in finančni učinki : 

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

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

investicij. 
 
Občina lahko sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. Določbe 13. a člena Zakona 
o javnih financah občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan 
predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog 
proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet 
izvoljen. Vendar na podlagi 56. člena ZIPRS2122 (enaka določba tudi v ZIPRS2223) lahko župan, ne 
glede na 13. a člen ZJF, predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje 
proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja, za 
katero je bil občinski svet izvoljen. 
 

3. GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV PRORAČUNOV 
TER FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV  

 
Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za leti 2022 in 2023 
 
V skladu s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in 
predpostavkah za pripravo državnega proračuna, obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predlogov 
državnih proračunov za leti 2022 in 2023 in s tem tudi proračunov občine za leti 2022 in 2023 je 
Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije v prilogi 1. 
Ministrstvo za finance nam je dne 02.10.2021 po elektronski pošti posredovalo dopis št. 4101-
19/2021/1 z dne 01.10.2021, ki se nanaša na globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije 
(celotno gradivo Jesenske napovedi je objavljeno na spletnih straneh UMAR), na primerno porabo, 
dohodnino in finančno izravnavo za leti 2022 in 2023.  
 
Predstavljamo povzetek pričakovanj na podlagi podatkov UMAR Jesenska napoved gospodarskih 
gibanj 2021 (september 2021) : 
 
Pandemija COVID-19 je v kombinaciji s strogimi omejitvenimi ukrepi prizadela gospodarsko aktivnost 
v letu 2020. Ukrepi za omejitev njenih negativnih posledic za prebivalstvo in gospodarstvo pa so 
preprečili večji padec aktivnosti in omogočili njeno hitrejše okrevanje. Gospodarska aktivnost v 
evrskem območju je v prvi polovici leta okrevala nad pričakovanji (6,1 % medletno, desezonirano), po 
napovedih mednarodnih institucij pa se bo rast nadaljevala tudi v prihodnje. V Jesenski napovedi za 
letos predvidevamo 6,1-odstotno rast BDP, ki se bo naslednje leto umirila na 4,7 %, leta 2023 pa bo 
znašala 3,3 %.  
 
Razmere na trgu dela se po poslabšanju v lanskem letu letos izboljšujejo in se bodo še naprej 
izboljševale tudi v prihodnjih dveh letih, povečale pa se bodo omejitve, povezane z razpoložljivostjo 
delovne sile. Za leto 2021 pričakujemo 0,8-odstotno rast zaposlenosti in 11-odstotno zmanjšanje 
povprečnega števila brezposelnih, ki bo le še 2 % večje kot leta 2019. V prihodnjih dveh letih naj bi se 
okrevanje na trgu dela postopno nadaljevalo. 
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Cene življenjskih potrebščin, ki so se lani znižale, bodo letos in v naslednjih dveh letih ob predvidenem 
gospodarskem okrevanju postopno rasle proti dvema odstotkoma. Inflacija bo letos v povprečju 1,4-
odstotna. K temu bodo prispevale predvsem višje cene energentov, med drugim zaradi nizke lanske 
osnove, zaradi omejitvenih dejavnikov proizvodnje ob solidnem povpraševanju pa so se začele krepiti 
cene neenergetskega industrijskega blaga. Rast cen hrane in storitev bo ostala zmerna. Inflacija se bo 
naslednje leto povečala na 2 %, na kar bo poleg visokega prenosa iz letošnjega leta v povezavi z 
nadaljnjim okrevanjem vplivala predvsem rast cen storitev, ki bo pomembno prispevala k inflaciji tudi 
leta 2023.  
Največje tveganje za uresničitev napovedi je še naprej povezano z epidemičnimi razmerami v Sloveniji 
in naših najpomembnejših trgovinskih partnericah; pomembno je tudi, da se bodo ukrepi za blaženje 
posledic epidemije premišljeno prilagajali epidemičnim in gospodarskim razmeram. 
To so ključne ugotovitve Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize 
in razvoj (UMAR). 
 

TABELA : Del makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna  
VIR : Jesenska napoved september 2021  
 

JESENSKA NAPOVED 
(SEPTEMBER 2021) : 

2021 2022 2023 

BDP, realna rast v % 6,1 4,7 3,3 
BDP, nominalna rast v % 7,3 5,9 5,2 
Zasebna potrošnja, realna rast v % 5,6 6,0 3,1 
Državna potrošnja, realna rast v % 1,8 1,5 1,0 
Investicije v osnovna sredstva 10,0 8,0 6,0 
Inflacija (dec./dec.), v % 2,5 1,9 2,0 
Inflacija (povprečje leta), v % 1,4 2,0 1,9 

 
V zvezi s stroški dela velja, da nanje vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih 
predpisov, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, sporazumov in kolektivnih pogodb, 
dogovorjenih med Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja ter deloma tudi učinki 
kadrovske politike posameznega organa. Obveznosti z naslova stroškov dela bodo v letu 2023 višja kot 
v preteklem letu zaradi dveh dodatnih zaposlitev (zaposlitev tajnika in zaposlitev v okviru projekta 
Skrito Goričko : Po neodkritih poteh GorIčkega v Ženavljah). 
 
Dohodnina in finančna izravnava 
Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki 
ju je potrebno izračunati na podlagi ZFO-1. Primerna poraba predstavlja primerne obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi 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. Vir za financiranje primerne 
porabe je 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna 
primerna poraba občin. Med občine se razdeli najprej 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 in prihodki do 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, 
katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna 
izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za 
financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. 
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V postopku določitve povprečnine, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe ter s tem 
dohodnine in finančne izravnave, se najprej izračunajo povprečni stroški na podlagi Uredbe o 
metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) 
in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje 
nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Poleg izračunanih povprečnih stroškov se pri določitvi 
povprečnine upošteva tudi okvir za pripravo proračunov sektorja država za naslednji dve leti in znesek 
dohodnine. 
Povprečnina za leti 2022 in 2023 je na podlagi sklenjenega Dogovora med reprezentativnimi združenji 
občin in Vlado RS, v predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 
določena v višini 645 eurov za leto 2022 in 647 eurov za leto 2023.  
Ministrstvo za finance nam je dne 02.10.2021 po elektronski pošti posredovalo dopis št. 4101-
19/2021/1 z dne 01.10.2021, ki se nanaša na primerno porabo, dohodnino in finančno izravnavo za leti 
2022 in 2023. Na podlagi navedenega se po predhodnih izračunih Ministrstva za finance ocenjuje 
prihodek za financiranje primerne porabe iz naslova dohodnine in finančne izravnave v višini 
1.952.502,00 EUR ter prihodek iz naslova sredstev za uravnoteženje razvitosti občine v višini 
402.474,00 EUR. 
 

Na podlagi 14., 15.a in 16. člena ZFO-1 nam je Ministrstvo za finance dne 02.12.2021 po elektronski 
pošti posredovalo dopis št. 4101-20/2021/2 z dne 01.12.2021, ki se nanaša na spremenjene podatke 
o izračunih primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje 
razvitosti občin za leti 2022 in 2023.  Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam na 
podlagi 59. člena ZIPRS2223 za obe proračunski leti zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne 
primerne porabe občin v posameznem letu. 
 
Primerna poraba občine v letu 2023 znaša 1.958.557,00 EUR (dohodnina-občinski vir : 1.958.557,00 
EUR), sredstva za uravnoteženje razvitosti občin pa znašajo v letu 2023 555.271,00 EUR.  
Predhodni podatki o dohodnini, finančni izravnavi in sredstvih ZFRO so objavljeni na portalu GOV.si: 
https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/. 
 
 

4. PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA IN FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH IN 
POSREDNIH UPORABNIKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA 

 
Enoten način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji izhaja iz veljavnih predpisov. Da bi vse 
občine pripravile svoje proračune skladno z veljavno zakonodajo, so podana podrobnejša navodila za 
pripravo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega 
proračuna. 
 

Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov 
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije 
proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah : 

- institucionalni, 
- ekonomski, 
- programski, 
- funkcionalni (COFOG). 

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na 
vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija 
proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so 
nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za 
financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so 
določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
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proračunov. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih uporabnikov pripravi svojo 
institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih 
načrtov. Na splošno je najbolj tipična razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov v občini na 
naslednje institucionalne enote : 

1. občinski organi in občinska uprava (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava 
oziroma notranje organizacijske enote občinske uprave, kot so to oddelki, uradi, režijski obrat, 
občinsko pravobranilstvo in morebitni skupni organ občinske uprave ter 

2. ožji del občine (od A do Ž). 
 

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov 
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, 
kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi 
in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij 
in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov. 
 

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov 
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna 
sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski 
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin že od leta 2006 
dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami. 
 

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom 
o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v : 

- področja proračunske porabe (21 področij) ter 
- glavne programe (61 glavnih programov) in 
- podprograme (122 podprogamov). 

 

01 POLITIČNI SISTEM 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
14 GOSPODARSTVO 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE  DEDIŠČINE 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
19 IZOBRAŽEVANJE 
20 SOCIALNO VARSTVO 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
Programska klasifikacija je že od leta 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih 
občin na podlagi 27. člena ZFO-1. V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih 
prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS,št. 
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56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema APPrA-O, ki ga je za vse občine 
vzpostavilo Ministrstvo za finance.  
 
Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov 
Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji 
javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po 
posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih 
izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. 
Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri 
pripravi občinskega proračuna upoštevale le funkcionalno klasifikacijo. Ministrstvo za finance je 
pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) 
klasifikacije.  
 
Predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov morajo biti sestavljeni tako, da upoštevajo 
ekonomsko in programsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov, morajo pa biti tudi 
ustrezno obrazloženi. To bo omogočalo oblikovanje občinskih proračunov skladno z veljavno 
zakonodajo, podatki bodo preglednejši in natančneje bo tudi možno spremljati porabo sredstev vseh 
neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega 
proračuna morajo biti razdeljeni na naslednje programske dele : 

- področja proračunske porabe, 
- glavne programe, 
- podprograme, 
- proračunske postavke in 
- proračunske vrstice (proračunske postavke – konte oziroma podkonte). 

 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih 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. Glavni program ima določene splošne cilje, s 
katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti 
ter uspešnosti. 
 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem 
načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in 
kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa. 
 
Proračunska postavka – podskupina kontov je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali 
projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja 
enega neposrednega uporabnika. 
Proračunska vrstica (proračunska postavka – konto oziroma podkonto) 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. 
Pri oblikovanju finančnega načrta neposrednega uporabnika je potrebno izhajati iz programskega 
načrtovanja proračuna.  
Programska struktura finančnega načrta neposrednega uporabnika občinskega proračuna je tako 
sestavljena iz področij proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, proračunskih 
postavk in proračunskih vrstic. Proračunske postavke se uvrščajo v posamezen podprogram. 
Proračunskim postavkam pa se določijo še ekonomski nameni izdatkov. V posamezni podprogram bo 
lahko uvrščeno več proračunskih postavk, na posamezni proračunski postavki pa je lahko več 
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proračunskih vrstic. Najpomembnejša naloga pri pripravi finančnega načrta neposrednega uporabnika 
je ustrezno oblikovanje proračunskih postavk, kar pomeni vzpostavitev šifranta proračunskih postavk 
(šifra in naziv proračunske postavke). Glede na svojo vsebino se proračunske postavke razvrščajo v 
ustrezen podprogram po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je obvezna 
klasifikacija pri pripravi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskih proračunov od 1.1.2006 
dalje. Hkrati se vsaki proračunski postavki posebej določijo ekonomski nameni (eden ali več) njene 
porabe (konti ali podkonti). Skladno z zadnjim odstavkom 1. člena Pravilnika o enotnem kontnem 
načrtu lahko uporabniki enotnega kontnega načrta določajo nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in 
potrebami. Tako se lahko javnofinančni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki vodijo 
tudi na več kot šestmestnih podkontih, vendar za sprejem proračuna na občinskem svetu to ni 
obvezno. V predlogu finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika se posamezni izdatki 
prikazujejo na ravni šestmestnih podkontov, občinskemu svetu pa se finančni načrt neposrednega 
uporabnika občinskega proračuna praviloma pošlje na nivoju štirimestnih kontov. 
Posredni uporabniki občinskih proračunov so javni zavodi, skladi in agencije, katerih ustanovitelj je 
občina. Iz občinskih proračunov se financirajo posredno, preko neposrednih uporabnikov (na primer : 
občinske uprave). 
Način priprave finančnih načrtov posrednih uporabnikov občinskega proračuna je določen v Navodilu 
o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 
št. 91/00 in 122/00). Finančni načrt posrednega uporabnika ima splošni del, lahko pa tudi posebni del. 
V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski 
klasifikaciji. V posebnem delu finančnega načrta posrednega uporabnika se njegovi izdatki prikažejo po 
posameznih postavkah, podprogramih in programih, posamezna proračunska postavka pa mora biti 
oblikovana tako, da ji je v finančnem načrtu mogoče pripisati šifro štirimestnega pododdelka iz 
Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. To je pomembno zaradi kasnejšega 
razvrščanja proračunskih postavk v občinskem proračunu po funkcionalni klasifikaciji. Finančne načrte 
posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejmejo pristojni organi, določeni s področnimi zakoni 
in akti o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se posredni uporabnik občinskega proračuna v 
pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev (več kot 50 %), se njegov finančni načrt sprejme v 
30 dneh po sprejetju občinskega proračuna. Sprejete finančne načrte posredni uporabniki občinskega 
proračuna posredujejo v 15 dneh po sprejemu oziroma izdaji soglasja pristojnemu organu občine. 
 
Struktura in obrazložitve proračuna 
 

Vsebina in struktura proračuna občine, ki  mora biti predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu 
ZJF. Tako je proračun sestavljen iz treh delov : 

 splošni del, 
 posebni del in 
 načrt razvojnih programov. 

 
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 

 
Po ekonomski klasifikaciji: 
A. Bilanci prihodkov in odhodkov, 
B. Računu finančnih terjatev in naložb, 
C. Računu financiranja; 

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po : 

- področjih proračunske porabe, 
- glavnih programih, 
- podprogramih, 
- proračunskih postavkah in 
- proračunskih postavkah – kontih; 
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III. NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 
IV. OBRAZLOŽITEV 
- splošnega dela proračuna, 
- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna), 
- načrta razvojnih programov. 

 
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo: 

- ocena realizacije (oziroma realizacija, če je le-ta v času priprave proračuna že znana) prejemkov 
in izdatkov za preteklo leto, 

- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto, 
- načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 

 
a) Splošni del 

 

Splošni del proračuna sestavljajo : 
- bilanca prihodkov in odhodkov, 
- račun finančnih terjatev in naložb, 
- račun financiranja. 

 
Finančni del prihodkov proračuna in finančni del odhodkov proračuna vsebujeta podatke o realizaciji 
prihodkov in odhodkov v letu 2021, ocenjeno realizacijo za leto 2022 ter plan prihodkov in odhodkov 
za leto 2023. 
 

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo : 
- davčni prihodki, 
- nedavčni prihodki, 
- kapitalski prihodki, 
- prejete donacije, 
- transferni prihodki in 
- prejeta sredstva iz Evropske unije; 

 

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

 

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje 
kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih 
naložb. 
 

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.  
Čeprav struktura proračuna, določena v 10. členu ZJF ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na 
računih iz preteklih let v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na 
podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključijo v 
proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc 
proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta 
(izjema so samo namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF). 
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Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To 
pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna skupaj (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 financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega 
leta. 
 

b) Posebni del 
 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna 
pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih 
uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in 
podprogramih iz Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih 
postavkah, kontih in podkontih. 
V vsakem posameznem finančnem načrtu je potrebno prikazati vse odhodke in druge izdatke 
proračuna (iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja). 

 
c) Načrt razvojnih programov 

 

Načrt razvojnih programov (NRP) občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov 
tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, 
za katere je načrt financiranja prikazan za leto priprave proračuna in naslednja tri leta oziroma do konca 
financiranja projekta (od leta 2022 do leta 2025). S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje 
vključeno večletno planiranje izdatkov za investicije, investicijske transfere in državne pomoči ter druge 
razvojne projekte in programe. Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), v 43. in 44. členu pa 
načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev 
projektov v NRP. NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije, investicijske transfere in 
državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih oziroma do zaključka 
financiranja posameznega projekta, ki so razdelani po : 

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov, 
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in 
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno po virih in se prikažejo 

po programski in ekonomski klasifikaciji. 

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo 
v naslednje skupine oziroma podskupine kontov : 

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom), 
- 43 – Investicijski transferi, 
- 410 – Subvencije. 

V projekt se lahko zajame tudi druge izdatke, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo 
na drugih kontih. 

Obvezni sestavni del Proračuna je tudi Kadrovski načrt, ki prikazuje dejansko stanje zaposlenosti v 
občini po delovnih mestih in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest v občinski 
upravi ter predvideno stanje zaposlenih v letu 2023. 
 

Na podlagi 13. člena ZJF župan predloži občinskemu svetu : 
- Predlog proračuna z obrazložitvami, 
- Predlog letnega programa razpolaganja s kapitalskimi naložbami, 
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- Načrt ravnanja z  nepremičnim premoženjem občine ter načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem občine, 

- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za prihodnje leto z obrazložitvami, 
- Predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna. 

 

V proračunu za leto 2023 so v posebnem delu proračuna podani finančni načrti neposrednih 
proračunskih uporabnikov : občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, režijski obrat, 
krajevne skupnosti : 
1000 OBČINSKI SVET 
2000 NADZORNI ODBOR 
3000 ŽUPAN 
4000 OBČINSKA UPRAVA 
5001     KRAJEVNE SKUPNOSTI 
6000 REŽIJSKI OBRAT 
 

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
 
A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
 

PRIHODKI PRORAČUNA 
 

70 - DAVČNI PRIHODKI                                          2.114.257,00 EUR 

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih 
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s 
posebnimi zakoni. Za davčne prihodke velja, da največji del teh prihodkov – dohodnina še vedno 
zapade v koncept izračuna primerne porabe občine. Zakon o financiranju občin deli davčne prihodke 
na tiste, ki predstavljajo občini del lastnega davčnega vira in na tiste, ki so kot odstopljeni vir davkov iz 
državnega proračuna. To pa pomeni, da se davki iz naslova dohodnine zbirajo v državnem proračunu 
in na podlagi izračuna višine primerne porabe odstopijo občini kot odstopljeni davčni vir. Ti prihodki 
zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov proračuna za leto 
2023 načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih 
skupinah prihodkov : 

- davki na dohodek in dobiček, 
- davki na premoženje, 
- domači davki na blago in storitve. 

 

Davčni prihodki (70) znašajo v proračunu 2023  2.114.257,00 EUR. 
 

700 Davki na dohodek in dobiček 
V to skupino prihodkov spada dohodnina – občinski vir v znesku 1.958.557,00 EUR, ki je glavni vir 
davčnih prihodkov. Država jo odstopa občinam na podlagi Zakona o financiranju občin. Dohodnina je 
namenjena občinam za financiranje primerne porabe. Občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, 
vplačane v predpreteklem letu. Dohodnina kot največji vir občin se deli po posebnem sistemu, ki 
temelji na solidarnosti med občinami. Merila za dodelitev prihodkov od dohodnine posamezni občini 
določa Zakon o financiranju občin, delež dohodnine, ki pripada posamezni občini, pa se določi na 
podlagi izračuna primerne porabe občine. 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. 
 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                          v EUR 

Dohodnina – občinski vir             1.958.557,00 
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703 Davki na premoženje 
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in 
nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob 
prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi 
dedovanja, daril in drugih transakcij.  Davki na premoženje (703) znašajo v proračunu 2023  108.700,00 
EUR. 
 

DAVKI NA PREMOŽENJE v EUR 

Davek od premoženja stavb od fizičnih oseb 4.000,00 

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

Zamudne obresti od davka na nepremičnine 10,00 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb 8.000,00 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb 62.000,00 

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 150,00 

Davek na dediščine in darila 13.000,00 

Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb 390,00 

Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb      21.000,00 

SKUPAJ : 108.700,00 

 
704 Domači davki na blago in storitve 
V to skupino prihodkov sodijo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem 
blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem 
storitev. Sem sodijo davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo 
tudi davki na posebne storitve, dajatve na uporabo motornih vozil ter drugi davki na uporabo blaga in 
storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (takse za obremenjevanje vode, okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
turistična taksa idr.). Domači davki na blago in storitve (704) znašajo v proračunu 2023  47.000,00 EUR. 
 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE v EUR 

Davek na dobitke od iger na srečo 900,00 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 33.000,00 

Turistična taksa 1.800,00 

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 11.300,00 

SKUPAJ : 47.000,00 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI                               257.835,20 EUR 

 

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v 
skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke 
od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo 
blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki (71) znašajo v proračunu 2023  257.835,20 EUR. 
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (710) znašajo v proračunu 2023 228.240,00 
EUR. 
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UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA v EUR 

Prihodki od najemnin-Občina Puconci CEROP 16.000,00 

Prihodki od najemnin-Vodovod sistema B 160.000,00 

Prihodki od najemnin za stanovanja 28.000,00 

Prihodki od najemnin od grobov-prihodki KS 17.670,00 

Prihodki od zakupnin 570,00 

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij                         1.000,00 

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 5.000,00 

SKUPAJ : 228.240,00 

 
711 Takse in pristojbine 
Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za 
opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna  
povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.  
Upravne takse znašajo v proračunu 2023  4.400,00 EUR. S sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi 
občin (ZFRO) so upravne takse plačljive tudi za notarje. 
 

TAKSE IN PRISTOJBINE                              v EUR 

Upravne takse (tar.št.1-10, tar.št.80 in 82 iz ZUT)                         4.400,00 

 
712 Denarne kazni 
Sem  uvrščamo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.  
Denarne kazni (712) znašajo v proračunu 2023 7.000,00 EUR. 
 

DENARNE KAZNI                              v EUR 

Globe za prekrške                         1.000,00 

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora                         6.000,00 

SKUPAJ :                         7.000,00 

 
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) znašajo v proračunu 2023 18.195,20 EUR. 
 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                v EUR 

Drugi nedavčni prihodki 5.895,20 

Prispevki in doplačila občanov za izv.dol.progr.tek.značaja-okoljska dajatev 5.000,00 

Prispevki in doplačila občanov za izv.dol.progr.inv.značaja-vodovod 3.000,00 

Refundacija zavarovalnic za škodne zahtevke 2.300,00 

Nakazila po sklepu o dedovanju 2.000,00 

SKUPAJ : 18.195,20 
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72 - KAPITALSKI PRIHODKI                                  0,00 EUR 

 
Kapitalski prihodki (72) v proračunu 2023 niso predvideni. 
 
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI                               820.426,56 EUR 

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih 
javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od 
skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa 
predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij (740) so v proračunu 2023 predvideni v višini 820.426,56 EUR. 
 
Po uveljavitvi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) so se v okviru finančnega načrta 
Ministrstva za finance zagotovila sredstva za uravnoteženje razvitosti občin.  Za Občino Gornji Petrovci 
znašajo ta sredstva v letu 2023 : 555.271,00 EUR.  
 
Prihodki projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema B« v letu 2023 so naslednji : Transferji iz 
državnega proračuna EU sredstva 172.736,03 EUR, Transferji iz državnega proračuna RS del 30.482,83 
EUR in Transferji iz državnega proračuna RS Sklad za vode 19.236,70 EUR, skupaj 222.455,55 EUR. Naš 
delež pri projektu : 3.008,93 EUR. 
 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ                  v EUR 

Ministrstvo za obrambo-sredstva požarnega sklada            9.000,00 

Transferi iz državnega proračuna EU sredstva-Nadgradnja vodovodnega sistema B 172.736,03 

Transferi iz državnega proračuna RS del-Nadgradnja vodovodnega sistema B 30.482,83 

Transferi iz državnega proračuna Sklad za vode-Nadgradnja vodovodnega sistema B 19.236,70 

Zavod RS za zaposlovanje-program javnih del          16.000,00 

Ministrstvo za kmetijstvo-sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest           10.700,00  

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo-fin. Medobčinske inšpekcije in redarstva             7.000,00 

Ministrstvo za finance-sredstva za uravnoteženje razvitosti občin ZFRO 555.271,00 

SKUPAJ :        820.426,56 

 
 
Prihodki proračuna 2023 (70+71+72+73+74+78) znašajo 3.192.518,76 EUR in sicer : 

 davčni prihodki v višini 2.114.257,00 EUR (66,22 %) 
 nedavčni prihodki v višini 257.835,20 EUR (8,08 %) 
 kapitalski prihodki v višini 0,00 EUR 0,00 %) 
 prejete donacije v višini 0,00 EUR (0,00 %) 
 transferni prihodki v višini 820.426,56 EUR (25,70 %) 
 prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 0,00 EUR (0,00 %). 
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ODHODKI 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 predlagan obseg izdatkov proračuna 2023 znaša 
3.002.725,24 EUR. 
 

40 - TEKOČI ODHODKI                             1.149.647,00 EUR 

 
Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov 
zaposlenih ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), vsa plačila materialnih in drugih stroškov 
ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, 
ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo 
vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi 
plačila obresti za servisiranje domačega dolga ter sredstva, izločena v rezerve.  
Tekoči odhodki (40) zajemajo tri velike skupine odhodkov : plače, prispevki delodajalcev za socialno 
varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in v proračunu 2023 znašajo 
1.149.647,00 EUR. 
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Plače in drugi izdatki zaposlenim : to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za 
plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter drugi 
izdatki zaposlenim). Celoten znesek plač za zaposlene v občinski upravi, vključno z funkcionarjem 

Davčni prihodki
66,22 %

Nedavčni 
prihodki
8,08 %

Kapitalski 
prihodki 0 %

Prejete donacije
0%

Transferni 
prihodki
25,70 %

Prejeta 
sredstva iz 
Evropske 

unije
0%

Prihodki Proračuna 2023
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občine in zaposlenimi v režijskem obratu ter dvema novima zaposlitvama (tajnik in zaposlen v okviru 
projekta Skrito Goričko v Ženavljah), je v proračunu 2023 predviden v višini 400.115,00 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 v proračunu 2023 
določen v višini 65.397,60 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 
2023 je za ta namen predviden znesek v višini 609.134,40 EUR, ki vključuje tudi stroške režijskega 
obrata. 
 
403 Plačila domačih obresti 
Vključujejo plačila domačih obresti. V proračunu 2023 je predviden znesek v višini 60.000,00 EUR : 

- EKOSKLAD, J.S. (kredit podjetja Pindža d.o.o. v stečaju, občina je prejela izvršbo VL 44203/2012 
zaradi danega poroštva podjetju Pindža d.o.o.), v znesku 60.000,00 EUR. 

 
409 Sredstva izločena v rezerve 
Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske 
rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Od tega znašajo 
sredstva splošne proračunske rezervacije 4.500,00 EUR ter sredstva proračunske rezerve 2.500,00 EUR. 
Vključena so tudi združena sredstva na proračunskem skladu Občine Puconci v višini 8.000,00 EUR. 
Skupni znesek v proračunu 2023 : 15.000,00 EUR. 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI                             1.006.679,60 EUR 

V tej skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od 
prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik 
teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče 
ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna 
nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V 
proračunu 2023 je predviden znesek v višini 1.006.679,60 EUR. 
 
410 Subvencije 
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim 
institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek 
tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi : regresi, premije, nadomestila, 
povračila idr. Subvencije predstavljajo podporo privatnim podjetjem in zasebnikom.  
Kompleksne subvencije v kmetijstvu znašajo 7.350,00 EUR, druge subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom znašajo 10.000,00 EUR. Predvidevamo subvencijo omrežnine v višini 15.000,00 EUR in 
nakazilo za Pindžo d.o.o. v stečaju na podlagi izdanega sklepa sodišča v višini 50.000,00 EUR. Skupni 
znesek v proračunu 2023 : 82.350,00 EUR. 
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411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Skupina zajema denarne pomoči kot edini vir, izvajanje javnih del, enkratne denarne pomoči, darilo ob 
rojstvu otroka (darilna kartica), pogrebne stroške socialno ogroženih oseb, regresiranje prevozov v 
šolo, doplačila za Šolo v naravi, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih, 
subvencioniranje najemnin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter druge 
transfere posameznikom (subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav). Predvidena sredstva v 
proračunu 2023 znašajo 579.092,33 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 v 
proračunu 2023 predvidena sredstva v višini 191.662,08 EUR. 
 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Zajemajo stroške skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo, 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 Glasbeni šoli Murska Sobota, tekoče transfere Domu starejših Rakičan – 
Pomoč na domu, tekoče transfere OŠ IV Murska Sobota. Za ta namen so v proračunu 2023 zagotovljena 
sredstva v višini 225.772,10 EUR. 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI                  818.898,64 EUR 
 

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav 
ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za 
investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev 
ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih 
načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predviden znesek v proračunu 
2023 je 818.898,64 EUR. 
 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali 
neopredmetenih osnovnih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere 
za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. V proračunu 2023 predvidevamo 
znesek 898.898,64 EUR. 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI                                 27.500,00 EUR 

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, 
nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko 
vzdrževanje, obnove idr. Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike 
ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika 
predstavljajo nepovratna sredstva. V proračunu 2023 so za ta namen predvidena sredstva v višini 
27.500,00 EUR. 
 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam so v proračunu 2023 predvideni v višini 12.500,00 
EUR in sicer za : 

- sredstva požarnega sklada v znesku 12.500,00 EUR. 
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432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu 2023 predvideni v višini 15.000,00 
EUR in se nanašajo na :  

- investicije v izobraževanje in predšolsko vzgojo OŠ Gornji Petrovci v znesku 15.000,00 EUR. 
 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK znaša 189.793,52 EUR. 
 
 

Skupni odhodki proračuna 2023 znašajo 3.002.725,24 EUR : 
- tekoči odhodki v višini 1.149.647,00 EUR (38,28 %) 
- tekoči transferi v višini 1.006.679,60 EUR (33,53 %) 
- investicijski odhodki v višini 818.898,64 EUR (27,27 %) 
- investicijski transferi v višini 27.500,00 EUR (0,92 %) 

 

 
 
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. 
 

Tekoči odhodki
38,28

Tekoči transferi
33,53

Investicijski odhodki
27,27

Investicijski transferi
0,92

Odhodki Proračuna 2023
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75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev                          0,00 EUR 

V proračunu 2023 ne predvidevamo prejetih vračil danih posojil in prodajo kapitalskih deležev.   
 

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev                            0,00 EUR 

V proračunu 2023 ne predvidevamo danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. 
 
C – Račun financiranja 
 

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem 
dolga. V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo : 

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja prikazujejo : 
- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov 
- odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini. 

 
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku 
proračunskega leta. 
 

50 Zadolževanje                                0,00 EUR 

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih 
kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. Občina se v letu 2023 
ne bo zadolžila. 
 

55 Odplačilo dolga                   189.793,52 EUR 

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadlih glavnic. Občina predvideva v proračunu 2023 odplačilo 
kreditov v skupni višini 189.793,52 EUR :  

- 89.793,52 EUR za odplačilo kreditov, najetih pri državnem proračunu iz naslova 23. člena ZFO-
1 in 

- 100.000,00 EUR za odplačilo kredita EKO SKLADU (kredit podjetja Pindža d.o.o. v stečaju, 
občina je prejela izvršbo VL 44203/2012 zaradi danega poroštva). 

 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH znaša 0,00 EUR. 
NETO ZADOLŽEVANJE znaša  –  189.793,52 EUR. 
NETO FINANCIRANJE znaša  –   189.793,52 EUR. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2022 znaša 10.000,00 EUR.  
 
 

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
 
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). 
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Institucionalna klasifikacija 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, kdo porablja 
proračunska sredstva (katere institucije)? To so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz 
občinskega proračuna in so neposredni ali posredni uporabniki občinskega proračuna.  
Neposredni uporabniki proračuna (institucionalna klasifikacija) Občine Gornji Petrovci so : Občinski 
svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava, Krajevna skupnost Gornji Petrovci, Krajevna skupnost 
Šulinci, Krajevna skupnost Križevci v Prekmurju in Režijski obrat. 
 
Ekonomska klasifikacija 
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, 
kaj se plačuje iz javnih sredstev ? Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi 
in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij 
in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov. 
Programska klasifikacija 
S programsko klasifikacijo dobimo odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva ? Določena 
je za pripravo proračunov in se uporablja za pripravo občinskih proračunov od leta 2006. V njej so 
določena področja proračunske porabe in glavni programi ter podprogrami.  
Izdatke tako razvrščamo v : 

- področja proračunske porabe (PPP) – 21 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 skupnem znesku 80.701,60 EUR; 
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA se po vsebini nanaša na aktivnosti v zvezi z urejanjem 
fiskalne politike in izvajanjem fiskalnega nadzora, ki ga v lokalnih skupnostih v skladu z Zakonom o 
lokalni samoupravi opravljajo nadzorni odbori v skupnem znesku 2.020,00 EUR; 
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ kamor sodijo na lokalni ravni po vsebini vse tiste 
aktivnosti, ki jih izvajajo občine na mednarodnem področju, ko gre za navezovanje in vzdrževanje stikov 
s subjekti izven državnih meja v znesku 0,00 EUR; 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajemajo tiste storitve, ki niso v 
zvezi z določeno funkcijo in, ki jo običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti v 
skupnem znesku 9.000,00 EUR; 
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost 
v znesku 0,00 EUR; 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje občin, ožjih delov občin ali zvez občin in 
drugih oblik povezovanja občin v skupnem znesku 400.723,52 EUR; 
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zadevajo na lokalni ravni skrb za civilno zaščito in 
protipožarno varnost. Gre za dve pomembni področji, ki sta izjemno vitalnega značaja ob nastanku 
izrednih dogodkov, povezanih s pripravami na izvajanje ukrepov v primeru nastanka raznolikih 
dogodkov v skupnem znesku 439.745,09 EUR; 
08 - NOTRANJE ZAHTEVE IN VARNOST kamor sodi na nivoju lokalne skupnosti izvajanje aktivnosti v 
zvezi z zagotavljanjem prometne varnosti, predvsem v delu, ki se nanaša na delovanje sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v skupnem znesku 0,00 EUR; 
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, 
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo v znesku 39.000,00 EUR; 
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema sredstva za redno in 
investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – ceste in druge javne površine, novogradnje 
infrastrukturnih objektov, vzdrževanje cestne razsvetljave, plačilo električne energije za javno 
razsvetljavo, plačila drugih storitev in dokumentacije v skupnem znesku 234.000,00 EUR; 
14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in 
podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva v znesku 10.000,00 
EUR; 
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge izboljšanja stanja okolja in naloge v 
zvezi z varovanjem naravne dediščine v skupnem znesku 58.000,00 EUR; 
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z 
zemljišči in komunalna dejavnost) v skupnem znesku 522.216,72 EUR; 
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na 
področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na 
področju zdravstva v skupnem znesku 0,00 EUR; 
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe na področju kulture, 
kot so ohranjanje kulturne dediščine in druge programe v kulturi, sofinanciranje nevladnih organizacij 
in programe športa v skupnem znesku 177.715,12 EUR; 
19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega 
srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in 
višjega ter visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim v skupnem znesku 
471.582,81 EUR; 
20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter 
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva : družin, starejših, 
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb v skupnem 
znesku 226.020,38 EUR; 
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni v 
skupnem znesku 245.793,52 EUR; 
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajemajo sredstva rezerv, namenjenih za odpravo 
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, 
množični pojavi nalezljivih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče 
v skupnem znesku 7.000,00 EUR. Sem spada tudi proračunska rezervacija, ki se uporabi za namene, ki 
niso bili predvideni v proračunu. 
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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 

01 - POLITIČNI SISTEM                     26.767,20 EUR 

Področje porabe »Politični sistem« zajema glavni program : 
 0101 – Politični sistem – V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske 

postavke v skupnem znesku 24.405,12 EUR  : 
o 01002 Financiranje političnih strank v znesku 615,50 EUR  
o 01003 Stroški občinskega sveta, odborov in komisij v znesku 16.000,00 EUR  
o 01008 Financiranje ostalih društev po javnem razpisu v znesku 4.000,00 EUR 
o 01009 Financiranje Varne hiše Pomurja v znesku 844,11 EUR 
o 01010 Financiranje Škofijske Karitas Murska Sobota v znesku 2.695,51 EUR 
o 01012 Financiranje Pomurske turistične zveze v znesku 250,00 EUR 

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 ; 
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 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. 

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 2022.  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 2022. Iz proračuna občine se za redno delovanje strank sredstva namenijo političnim 
strankam, 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 – Financiranje ostalih društev po javnem razpisu  
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Načrtovana sredstva se dodelijo 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 

01009 – Financiranje Varne hiše Pomurja  
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina financira Varno hišo Pomurja. 
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 

01010 – Financiranje Škofijske Karitas Murska Sobota.  
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina financira Škofijsko Karitas Murska Sobota. 
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 

01012 – Financiranje Pomurske turistične zveze  
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina financira Pomursko turistično zvezo. 
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                    1.200,00 EUR 

 0203 Fiskalni nadzor - V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko 
postavko v skupnem znesku 1.200,00 EUR : 
o 02005 Sejnine nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci v znesku 1.200,00 EUR. 

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. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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. 

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                       56.296,48 EUR  

 0101 Politični sistem - V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski 
postavki v skupnem znesku 56.296,48 EUR : 
o 01001 Plače in drugi izdatki zaposlenim – župan v znesku 47.264,72 EUR 
o 01005 Nagrada za podžupana v znesku 5.300,00 EUR 

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 
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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 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 
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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          820,00 EUR 

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 820,00 EUR : 
o 02002 Stroški plačilnega prometa, ki zajema plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim 

za plačilni promet in plačilo bančnih storitev v znesku 200,00 EUR, 
o 02004 Stroški Davčne uprave RS, ki zajema plačilo storitev Davčni upravi RS v znesku 

620,00 EUR. 
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 

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 
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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                           9.000,00 EUR 

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema naslednji glavni 
program : 

 0403 Druge skupne administrativne službe – V okviru tega glavnega programa ima občina 
naslednjo proračunsko postavko v znesku 9.000,00 EUR : 
o 04004 Pravno zastopanje in notarske storitve občine v znesku 9.000,00 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               391.723,52  EUR 

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 naslednjo proračunsko postavko v znesku 25.000,00 EUR : 
o 06029 Medobčinska inšpekcija in redarstvo v znesku 25.000,00 EUR. 

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. 

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 
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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. 

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                              366.723,52 EUR 

 0603 Dejavnost občine uprave – V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje 
proračunske postavke v znesku 366.723,52 EUR : 
o 06001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-občinska uprava v znesku 224.479,52 EUR 
o 06009 Materialni stroški občinske uprave v znesku 132.244,00 EUR 
o 06007 Zavarovanje v znesku 10.000,00 EUR. 

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. 
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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             439.745,09 EUR 

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 439.745,09 EUR : 
o 07001 Stroški za delovanje civilne zaščite v znesku 4.000,00 EUR 
o 07002 Sredstva za delovanje gasilske zveze in PGD-jev v znesku 39.000,00 EUR 
o 07003 Sredstva požarnega sklada v znesku 12.500,00 EUR 
o 070100 Obnova Vaško-gasilskega doma Košarovci v znesku 245.716,16 EUR 
o 070103 Obnova Vaško-gasilskega doma Ženavlje v znesku 79.000,00 EUR 
o 070104 Izgradnja prizidka z garažo pri Gasilskem domu Gornji Petrovci II.del 28.000,00 EUR 
o 070105 Zamenjava oken in garažnih vrat v Vaško-gasilskem domu Križevci II.del 11.000,00 

EUR 
o 070106 Prekritje strehe na garaži pri Vaško-gasilskem domu Boreča in zamenjava oken 

20.528,93 EUR. 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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: 



 

Obrazložitev Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023                       32 
 

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 in izvedba intervencij. 
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 
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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 

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                                                                        39.000,00 EUR 

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 naslednje glavne programe  
 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva – V okviru tega glavnega programa ima občina 

naslednjo proračunsko postavko v skupnem znesku 10.000,00 EUR : 
o 11001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu v znesku 7.350,00 EUR in 2.650,00 EUR 

Obramba pred točo z letali 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu  – V okviru tega glavnega programa ima občina 
naslednjo proračunsko postavko v skupnem znesku 4.000,00 EUR : 

o 11004 Oskrba zapuščenih živali v znesku 4.000,00 EUR. 
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1104 Gozdarstvo – V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko 
postavko v skupnem znesku 25.000,00 EUR : 

o 13007 Vzdrževanje gozdnih cest v znesku 25.000,00 EUR. 
 

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.  
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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 

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) 
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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. 

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 
 

1104 Gozdarstvo 

13007 Vzdrževanje gozdnih cest 

Opis podprograma 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest obsega gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest ter 
druge gozdne infrastrukture – gozdne vlake. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilj je ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh 
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij. Zagotavljati vlaganje v gozdove, kot so to priporočila v 
gozdnogospodarskem načrtu. 

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

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest), za katere v posameznem letu pripravi 
plan obnove Zavod za gozdove (ZGS). 

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

Podprogram je : Vzdrževanje gozdnih cest 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                234.000,00 EUR 

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 
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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 125.000,00 EUR 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 64.000,00 EUR 
13029004 Cestna razsvetljava 45.000,00 EUR 

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. 

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 85.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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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 40.000,00 EUR 

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. 

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. 



 

Obrazložitev Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023                       39 
 

4000 - Občinska uprava 

13020 – Obnova LC 109151 Kukeč 19.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevamo izvedbo del na lokalni cesti LC 109151 Kukeč. 

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 

13025 – Rekonstrukcija JP610351,610361,610371 v Stanjevcih 45.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevamo izvedbo del na javni poti v Stanjevcih. 

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 

13009 Vzdrževanje ulične razsvetljave 8.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevamo ureditev ulične razsvetljave. 

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 

13024 Ureditev pločnika in javne razsvetljave v Adrijancih 37.000,00 EUR. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevamo ureditev pločnika in javne razsvetljave v Adrijancih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

14 – GOSPODARSTVO                                                                                                                 10.000,00 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma in 
gostinstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij 
malega gospodarstva ter spodbujanjem inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sprejeti in izvesti program za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

4000 - Občinska uprava 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 10.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Spodbuditi razvoj malega gospodarstva. 

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                                                                 58.000,00 EUR 

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. 

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. 
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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 20.000,00 EUR 

15002 Združena sredstva na proračunskem skladu Občine Puconci 8.000,00 EUR 

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 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo vključuje subvencioniranje malih čistilnih naprav na podlagi javnega razpisa. 



 

Obrazložitev Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023                       42 
 

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 30.000,00 EUR 

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           522.216,72 EUR 

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 

1603 Komunalna dejavnost 496.816,72 EUR 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 25.400,00 EUR 
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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. 

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 znesku 103.000,00 EUR 

16002 Nadgradnja vodovodnega sistema B v znesku 225.464,48 EUR 

16011 Pindža d.o.o. v stečaju – Elen 50.000,00 EUR 

16020 Subvencija omrežnine 15.000,00 EUR 

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 
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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. 

16003 Vzdrževanje pokopališč 35.000,00 EUR 

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 

Javna dela  28.352,24 EUR 

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 40.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevamo vzdrževanje okolice v občini. 

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 

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 25.400,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče vzdrževanje stanovanjskih blokov : Gornji Petrovci 2a, Gornji Petrovci 31a, 
Gornji Petrovci 92 in 92a, Križevci 147. 

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                                                          177.715,12 EUR 

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). 
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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 65.015,12 EUR 

1804 Podpora posebnim skupinam 700,00 EUR 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 112.000,00 EUR 

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. 

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. 
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4000 - Občinska uprava 

18003 Sofinanciranje knjižničnega gradiva PIŠK Murska Sobota 4.000,00 EUR 

18004 Sofinanciranje dejavnosti PIŠK Murska Sobota 24.906,00 EUR (15.906,00 EUR za dejavnost 2023 
in 9.000,00 EUR za poplačilo 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 2023 

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. 

4000 - Občinska uprava 

18006 – Sofinanciranje programov kulturnih in turističnih društev na podlagi javnega razpisa za leto 
2023 v znesku 6.414,95 EUR, nakazilo dolga do kulturnih in turističnih društev na podlagi izvedenega 
javnega razpisa za leto 2018 v znesku 7.995,10 EUR in 650,00 EUR sofinanciranje programov JSKD. 

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. 
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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 

4000 – Občinska uprava 

1804 – Podpora posebnih skupinam                                                                          700,00 EUR 

18012 Delovanje Rdečega križa 700,00 EUR 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti                                                                  112.000,00 EUR 

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 2023 

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 

18010 Sofinanciranje programov športnih društev 55.000,00 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 

4000 - Občinska uprava 

18059 Obnova Športnega centra Gornji Petrovci 37.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena obnovi Športnega centra 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 



 

Obrazložitev Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023                       49 
 

 

18014 Obnova Športnega centra Križevci 20.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevamo obnovo ŠC Križevci. 

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                                                                                                                    471.582,81 EUR 

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 329.092,45 EUR 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  79.483,10 EUR 
1906 Pomoči šolajočim 63.007,26 EUR 

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) 
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- 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 vrtcih (Uradni list RS, št.100/05-uradno prečiščeno, 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 254.092,45 EUR 

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  254.092,45 EUR. Od tega zneska načrtujemo 204.500,00 EUR odhodkov za plačilo 
razlike do ekonomske cene OŠ Gornji Petrovci. V mesecu decembru 2021 je bilo v Vrtec Jurček pri OŠ 
Gornji Petrovci vključenih 50 otrok, za katere občina plačuje razliko do ekonomske cene. 

Sredstva v višini 48.342,45 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 (Osnovna šola Puconci, Vrtec Murska Sobota, DOŠ Prosenjakovci, Mestna občina 
Maribor, Miklavžev zavod Murska Sobota, Mestna občina Ljubljana, Vrtec Gornja Radgona, Osnovna 
šola Šalovci) obiskuje 11 otrok iz naše občine.  

Sredstva v višini 1.000,00 EUR se namenijo OŠ IV Murska Sobota za izvajanje DSP v Vrtcu Jurček pri OŠ 
Gornji Petrovci. 

Sredstva v višini 250,00 EUR se namenijo Vrtcu Murska Sobota za stroške predšolske vzgoje v Splošni 
bolnišnici Murska Sobota. 
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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 

19002 – Jelkovanje 1.000,00 EUR 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

19005 – Sredstva za plače VVZ 74.000,00 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, regres za letni dopust, prevoz, prehrana, varstvo vozačev, prispevek 
Skladu invalidov zaradi neizpolnjevanja invalidske kvote pri zaposlenih idr.). V ta namen načrtujemo 
74.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

19022 – Investicijska dela Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci 11.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevamo izvedbo investicijskih del v vrtcu 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 

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 
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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 61.000,00 EUR 
Občina bo za materialne stroške OŠ Gornji Petrovci namenila 61.000,00 EUR.  

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 v znesku 15.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva porabe predstavljajo stroške tekočega vzdrževanja in varovanja objekta (za OŠ 
Gornji Petrovci 11.000,00 EUR in za Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci 4.000,00 EUR). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

19009 – Materialni stroški OŠ IV Murska Sobota v znesku 548,05 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podlaga za sofinanciranje materialnih stroškov je 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja. Sofinanciranje materialnih stroškov javnega zavoda poteka po številu vključenih 
učencev iz občine. V letu 2022 je znašal strošek za pokritje materialnih stroškov za 1 učenca 548,05 
EUR. 

Občina bo tako v proračunu 2023 zagotovila znesek 548,05 EUR za materialne stroške OŠ IV Murska 
Sobota. 

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 
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deležu učencev Občine Gornji Petrovci, ki so vključeni in obiskujejo Glasbeno šolo Murska Sobota. V 
šolskem letu 2021/2022 je v Glasbeno šolo Murska Sobota vpisanih 17 učencev iz Občine Gornji 
Petrovci. Višina letnega prispevka za materialne stroške znaša 172,65 EUR na učenca. 

Tako je občina v proračunu 2023 za ta namen zagotovila sredstva v višini 2.935,05 EUR. 

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), 

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 3.800,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v skupni višini 3.800,00 EUR so namenjena za kritje stroškov Šole v naravi učencev OŠ 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 
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4000 - Občinska uprava 

19020 – Nagrade dijakom in študentom 16.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v skupni višini 16.000,00 EUR so namenjena izplačilu nagrad dijakom in študentom. 

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 43.207,26 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v skupni višini 43.207,26 EUR so namenjena za kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu 
in sklenjeni pogodbi na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v Občini 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 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO                  226.020,38 EUR 

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. 

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 
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2002 Varstvo otrok in družine 11.960,00 EUR 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 214.060,38 EUR 
 

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 11.960,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo darilnih kartic novorojencem v Občini Gornji Petrovci (darilna kartica 
v vrednosti 1.000,00 EUR po novorojencu, strošek občine z odobrenim 8 % popustom s strani 
dobavitelja, znaša 920,00 EUR po novorojencu). 

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 
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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 380,00 EUR 

20003 CSD MS-začasne in enkratne denarne pomoči 300,00 EUR 

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. 

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. 
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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 188.780,38 EUR 

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.  

Konec leta 2021 je bilo v domovih za starejše občane 12 oskrbovancev : 3 v Domu Lukavci, 2 v Domu 
starejših Rakičan, 1 v Domu starejših občanov Gornja Radgona, 2 v SeneCura Radenci, 1 v Zavodu Sv. 
Cirila in Metoda, 2 v Zavodu Karion in 1 v Domu starejših Lendava. 

Predvidevamo poplačilo dolga iz naslova oskrbnin v višini 77.000,00 EUR. 

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 22.000,00 EUR 

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. Trenutno koristi storitev 
pomoči na domu 7 uporabnikov. 
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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 

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. 

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 

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. 
Trenutno subvencioniramo najemnino 1 osebi. 

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 

20005 – Pogrebni stroški socialno ogroženih 2.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se namenijo za pogrebne stroške socialno ogroženih. Z uveljavitvijo Zakona o 
finančni razbremenitvi občin (ZFRO) se je spremenil Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju tako, da so se na državo prenesle določene obveznosti, med njimi je tudi obveznost plačila 
opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Med odhodki tako 
planiramo pogrebne stroške v višini 2.000,00 EUR. 

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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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                60.000,00 EUR 

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 

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 60.000,00 EUR 

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 
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI     7.000,00 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. 

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 4.500,00 EUR 
23002 Proračunska rezerva 2.500,00 EUR 
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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 –  KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 

Na podlagi statuta občine so na območju naslednje krajevne skupnosti : 
- Krajevna skupnost Gornji Petrovci 
- Krajevna skupnost Šulinci 
- Krajevna skupnost Križevci 

 

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

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

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

Globalni cilji : 
- enakomeren razvoj občine; 
- nenehen razvoj ožjih lokalnih skupnosti; 
- sodelovanje občine in članov sveta krajevnih skupnosti. 

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

 

Krajevne skupnosti v Občini Gornji Petrovci imajo kot ožji deli občine status pravnih oseb in imajo lastne 
podračune. So neposredni proračunski uporabniki, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz 
proračuna oziroma da se vsi njihovi prejemki in izdatki obravnavajo in izkazujejo kot prejemki in izdatki 
občinskega proračuna. V proračunu so krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva za funkcionalne 
stroške. Občina Gornji Petrovci je s 1.1.2007 prevzela tekoče in investicijsko vzdrževanje, ki so jih prej 
opravljale krajevne skupnosti.  
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA                      9.000,00  EUR 

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 naslednjo proračunsko postavko v znesku 9.000,00 EUR : 
o 06003 Dotacije krajevnim skupnostim v znesku 9.000,00 EUR. 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov 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 ožjih delov občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji delovanja na področju lokalne samouprave so povezovanje lokalnih skupnosti  in 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 z ožjimi deli 
občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

5001 – KRAJEVNE SKUPNOSTI 

06003 Dotacija krajevnim skupnostim 9.000,00 EUR 

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 

 

6000  REŽIJSKI OBRAT 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije             265.000,00 EUR 
 

Občina je v letu 2017 ustanovila režijski obrat. V okviru delovanja režijskega obrata so za zagotavljanje 
plač in drugih prejemkov zaposlenih (118.600,00 EUR), za plačilo izdatkov za blago in storitve 
(143.400,00 EUR) in za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (3.000,00 EUR) na proračunski postavki : 
 

o 13017 Stroški režijskega obrata planirana sredstva v višini 265.000,00 EUR. 
 

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 najema vozil, stroški 
pristojbin za registracijo vozil, stroški zavarovalnih premij za motorna vozila in stroški nakupa osnovnih 
sredstev. 
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B  -  R a č u n  f i n a n č n i h  t e r j a t e v  i n  n a l o ž b  

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 2023 ne načrtuje 
prometa na tem področju. 

 

C  -  R a č u n  f i n a n c i r a n j a  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                                                                                      189.793,52 EUR 

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. 

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 
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V letu 2023 načrtujemo odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov pri državnem proračunu iz naslova 23. 
člena ZFO-1. 

4000 - Občinska uprava 
 

2201 – Odplačilo kreditov domače zadolževanje 189.793,52 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2023 načrtujemo odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov pri državnem proračunu iz naslova 23. 
člena ZFO-1 v znesku 89.793,52 EUR, prav tako načrtujemo odplačilo kredita Eko skladu v znesku  
60.000,00 EUR. 

 
 

III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA 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 2023 do leta 2026. Osnovna pravna 
podlaga za področje, ki ga zajema Načrt razvojnih programov (NRP) je Zakon o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18), ki določa, da je NRP sestavni del proračuna, kjer so izdatki proračuna za investicije in državne 
pomoči prikazani po posameznih programih neposrednih uporabnikov ter v letih, ko bodo bremenili 
proračune prihodnjih let. V NRP morajo biti izdatki opredeljeni po virih financiranja za celovito izvedbo 
projektov oz. programov, zato je vsak projekt oz. program v celotni vrednosti in z vsemi viri, 
proračunskimi in ostalimi. Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-
ZUUJFO, 71/17 in 21/18-popr.) pa še določa, da se v državnem proračunu zagotavljajo dodatna 
sredstva za sofinanciranje le tistih investicij občin, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov 
občinskih proračunov.  
 

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske 
porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti. Glede na ekonomsko 
klasifikacijo pa se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki 
spadajo v naslednje skupine oz. podskupine kontov : 42 Investicijski odhodki, vključno s finančnim 
najemom, 43 Investicijski transferi, 41 Tekoči transferi ( 410-subvencije, vendar del, ki predstavljajo 
državno pomoč). 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).  
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V Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci se vključijo naslednje investicije : 
 

1. NAKUP OPREME ZA TISKANJE 
Za nakup tiskalnika za potrebe občinske uprave  se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva v višini 200,00 
EUR.  
 
Občinski proračun          200,00 EUR 

                    Skupaj  :  200,00 EUR 
 

2. NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B 
Za projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B se v proračunu 2023  zagotovijo sredstva v višini 
225.464,48 EUR. 
 
Občinski proračun                3.008,93 EUR 
Sredstva EU    172.736,03 EUR 
Sredstva RS del                   30.482,83 EUR 
Sredstva Sklada za vode    19.236,70 EUR 
                             Skupaj  : 225.464,48 EUR 
 

3. NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 
Za nakup drugih osnovnih sredstev se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva v višini 4.940,00 EUR 
(3.000,00 EUR za potrebe režijskega obrata in 1.940,00 EUR za potrebe občinske uprave). 
 
Občinski proračun           4.940,00 EUR 

                    Skupaj  :   4.940,00 EUR 
 
 

4. UREJANJE OKOLICE VAŠKO-GASILSKEGA DOMA ŽENAVLJE 
Za urejanje okolice Vaško-gasilskega doma Ženavlje se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva v višini 
79.000,00 EUR. Predvidevamo ureditev pločnika, parkirnega prostora, izravnavo zemlje in navoz s 
tamponskim materialom in ureditev odvodnjavanja. 
 
Občinski proračun           79.000,00 EUR 
           Skupaj : 79.000,00 EUR 
 

5. OBNOVA LC 109151 KUKEČ 
Za obnovo lokalne ceste 109151 Kukeč se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva v višini 19.000,00 EUR. 
Predvidevamo ureditev LC 109151 s kanaletami ter ureditev bank in ograj na mostovih. 
 
Občinski proračun           19.000,00 EUR 
           Skupaj : 19.000,00 EUR 
 

6. UREDITEV PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE V ADRIJANCIH 
Za ureditev pločnika in javne razsvetljave v Adrijancih se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva v višini 
37.000,00 EUR.  
 
Občinski proračun           37.000,00 EUR 
           Skupaj : 37.000,00 EUR 
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7. OBNOVA ŠPORTNEGA CENTRA GORNJI PETROVCI – UREDITEV OKOLICE 
Za ureditev okolice Športnega centra Gornji Petrovci se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva v višini 
37.000,00 EUR. Predvidevamo ureditev igrišča z ograjo, razsvetljavo, namakanjem igrišča in ureditev 
okolice. 
 
Občinski proračun          37.000,00 EUR 
           Skupaj :37.000,00 EUR 
 

8. PREKRITJE STREHE NA GARAŽI PRI VAŠKO-GASILSKEM DOMU BOREČA IN ZAMENJAVA OKEN 
Za prekritje strehe na garaži pri Vaško-gasilskem domu Boreča se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva 
v višini 20.528,93 EUR. Za prekritje strehe predvidevamo 50 % sofinanciranje v višini 5.528,93 EUR, za 
zamenjavo oken pa predvidevamo 15.000,00 EUR. 
 
Občinski proračun          20.528,93 EUR 
           Skupaj :20.528,93 EUR 
 

9. IZGRADNJA PRIZIDKA Z GARAŽO PRI GASILSKEM DOMU GORNJI PETROVCI  II. del 
Za ureditev prizidka z garažo pri Gasilskem domu Gornji Petrovci se v proračunu 2023 zagotovijo 
sredstva v višini 28.000,00 EUR. 
 
Občinski proračun           28.000,00 EUR 
           Skupaj : 28.000,00 EUR 
 

10. OBNOVA ŠPORTNEGA CENTRA V KRIŽEVCIH 
Za obnovo športnega centra Križevci se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva v višini 20.000,00 EUR.  
 
Občinski proračun           20.000,00 EUR 
           Skupaj : 20.000,00 EUR 
 

11. REKONSTRUKCIJA JAVNIH POTI V STANJEVCIH : JP 610351,610361,610371 
Za obnovo javnih poti v Stanjevcih se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva v višini 45.000,00 EUR.  
 
Občinski proračun           45.000,00 EUR 
           Skupaj : 45.000,00 EUR 
 

12. ZAMENJAVA OKEN IN GARAŽNIH VRAT V  VAŠKO-GASILSKEM DOMU KRIŽEVCI II. del 
Za zamenjavo oken, nabavo žaluzij in garažnih vrat v VGD Križevci se v proračunu 2023 zagotovijo 
sredstva v višini 11.000,00 EUR. 
 
Občinski proračun           11.000,00 EUR 
           Skupaj : 11.000,00 EUR 
 

13. OBNOVA VAŠKO-GASILSKEGA DOMA KOŠAROVCI 
Za Obnovo Vaško-gasilskega doma Košarovci se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva v višini 
245.716,16 EUR. 
 
Občinski proračun           245.716,16 EUR 
           Skupaj : 245.716,16 EUR 
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14. OBNOVA KULTURNEGA DOMA STANJEVCI 
Za obnovo kulturnega doma Stanjevci se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva v višini 21.049,07 EUR. 
Predvidevamo ureditev spominske sobe  po pokojnem pisatelju Milanu Vincetiču. 
 
Občinski proračun           21.049,07 EUR 
           Skupaj : 21.049,07 EUR 
 
 

15. Gozdne ceste 
Za izvedbo programa gozdnih cest se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva v višini 25.000,00 EUR. 
 
Občinski proračun           25.000,00 EUR 
           Skupaj : 25.000,00 EUR 
 

 
16. AMORTIZACIJA OŠ GORNJI PETROVCI 

Za amortizacijo OŠ Gornji Petrovci se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva v višini 15.000,00 EUR (za 
OŠ 11.000,00 EUR in za Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci 4.000,00 EUR). 
 
Občinski proračun             15.000,00 EUR 

                  Skupaj  :   15.000,00 EUR 
 
 

17. POŽARNI SKLAD 
V proračunu 2023 se zagotovijo sredstva v višini 12.500,00 EUR za izplačilo požarnega sklada PGD-jem 
v občini. 
 
Občinski proračun           12.500,00 EUR 
           Skupaj : 12.500,00 EUR 
 
 
 
 
 
Gornji Petrovci, december 2021        Franc ŠLIHTHUBER, l.r. 
             župan 
 


