I. UVOD
Proračun občine je akt, ki ga sprejme občinski svet kot najvišji organ v občini in predstavlja
podlago za financiranje nalog, ki jih nalagajo ustava, zakoni in drugi predpisi. V proračunu
so tako za posamezno proračunsko leto predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in
drugi izdatki občine.
Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je
potrebno le-te pojasniti
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 občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun
nanaša;
- je rebalans proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom.
Proračun se prejema 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).
Zakon o javnih financah v 13. a členu omogoča občinam 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 občinski svet izvoljen.
GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA
PRORAČUNA ZA LETO 2019
Z dopisom št. 4101-21/2018/1 z dne 17.10.2018 nam je Ministrstvo za finance posredovalo
Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2019 in 2020. V prilogi je
posredovalo tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Temeljna ekonomska
izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za
pripravo občinskega proračuna.
Globalni makroekonomski okviri za leto 2019 (jesenska napoved) so naslednji:
-

za leto 2018 je predvidena rast realnega bruto domačega proizvoda za 3,7 %;
predvidena rast zaposlenosti po nacionalnih računih (v %) v letu 2019 1,5%;
stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2019 naj bi bila 7,7%;
realna rast izvoza proizvodov in storitev v letu 2019 naj bi bila 6,6%;
realna rast uvoza proizvodov in storitev v letu 2019 naj bi bila 7,1%;
realna rast končne potrošnje (zasebne in državne) v letu 2019 naj bi bila 2,5%
delež državne potrošnje v BDP v letu 2019 naj bi bil 17,9%;

-

delež investicij v BDP v letu 2019 naj bi bil 20,4%;
letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju
december na december predhodnega leta je za leto 2019 predvidena v višini 2,3%;
povprečna letna rast cen (I-XII tekočega leta/I-XII preteklega leta) naj bi bila 2,1%;
rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega) naj bi bila 2,1%;
ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.064.000.

Način oblikovanja proračunov občin v R Sloveniji je predpisan. Za pomoč občinam pri
sestavi proračunov Ministrstvo za finance vsako leto občinam posreduje podrobnejša
navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
skladno z določili ZJF in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov.
Navodila so izdana v proračunskem za sestavo občinskih proračunov za leto 2019 in
2020. Namen proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem
pa poenotenje proračunskih aktov. Z namenom poenotenja in primerljivosti izdatkov
občinskih proračunov, je minister za finance izdal Pravilnik o programski klasifikaciji
izdatkov občinskih proračunov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/05, 88/05 –
popr., 138/06 in 108/08). Na podlagi tega pravilnika se je v letu 2006 programska
klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov za leto 2006.
Oblika in vsebina proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine, s čimer
je zagotovljena primerljivost med občinskimi proračuni in tudi z državnim proračunom.
Planiranje sredstev za plače v letu 2019
Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor
in kolektivnimi pogodbami dejavnosti/poklicev in sklenjenimi aneksi h kolektivni pogodbi,
Zakona o interventnih ukrepih, se bodo izvajali obračuni plač v skladu z veljavno plačno
zakonodajo.
Pravne podlage:
Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo
številni predpisi. Pri sestavi proračuna je potrebno v glavnem upoštevati naslednje zakone,
predpise in podzakonske akte:
-

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo,
123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A);
Uredba 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);
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
Odredbo 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-popr., 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);
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 in 84/16);
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradni prečiščeno besedilo;
65/08, 69/08-ZTFI, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF);
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in
76/15);
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16);
Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leto 2018 in 2019

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov.
Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih
klasifikacijah:
- Institucionalni
- Ekonomski
- Programski in
- Funkcionalni (COFOG)
PRIMERNA PORABA OBČINE
Primerna poraba predstavlja primeren 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. Za financiranje
primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v
višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki
presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike
med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot
dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in
prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih
primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.
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.
Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in
finančne izravnave, je izračunana 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).
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance, določi pa
državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna. Na podlagi Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leti 2019 in 2020 je povprečnina za leto 2019 določena v višini 573,50
EUR.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS. Zajemajo se državljani
RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS.
Upoštevani so podatki na dan 1. januarja 2018.
Za občino Odranci je bilo za leto 2018 upoštevanih 1.665 prebivalcev.
Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km2 in dolžino lokalnih
cest in javnih poti v posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu
prebivalcev sta izračunana koeficienta Pi (razmerje med površino posamezne občine na
prebivalca in površina celotne države na prebivalca) in Ci (razmerje med dolžino lokalnih
cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti
na prebivalca v celotni državi). Površina občine je upoštevana na podlagi podatkov
Geodetske uprave RS, dolžina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za
promet – Direkcije RS za ceste.
Izračun koeficientov Mi in Si zajema delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem
prebivalstvu občine in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu
občine. Na podlagi teh deležev sta izračunana koeficienta Mi (razmerje med deležem
prebivalcev mlajših od 15 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev,
mlajših od 15 let v državi) in Si (razmerje med deležem prebivalcev, starejši od 65 let v
posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, starejših od 65 let v državi).
Vsota korigiranih kriterijev tako zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za
izračun primerne porabe občine. Primerna poraba občine je tako izračunana na podlagi
fiksnega deleža, ki se na korigira ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji Pi, Ci,
Mi in Si. Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe občine je po posameznih
občinah zaradi upoštevanja kriterijev večja ali manjša od 1,00.
Za občino Odranci znaša vsota korigiranih kriterijev za leto 2019 0,923370.
Primerna poraba se izračuna kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in
števila prebivalcev. Tako primerna poraba za Občino Odranci za leto 2019 znaša 881.705 €.
Dohodnina
Občinam pripada skupaj 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu. Za Občino Odranci
v letu 2019 to znaša 904.611 €.

Finančna izravnava
V letu 2019 občinam ne pripada finančna izravnava.
1. SPLOŠNI DEL – OBRAZLOŽITEV
Splošni del proračuna mora biti sestavljen po ekonomski klasifikaciji.
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.
V skladu z Zakonom o javnih financah sestavljajo splošni del proračuna tri bilance in sicer:
 Bilanca prihodkov in odhodkov,
 Račun finančnih terjatev in naložb,
 Račun financiranja.
Tabele splošnega dela proračuna vsebujejo:

•
•
•
•
•

Proračun 2018
Realizacija 2018
Predlog proračuna 2019
Indeks Realizacija 2018/Proračun 2018
Indeks Proračun 2019/Proračun 2018

1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI vrednost: 4.153.099 €
70 DAVČNI PRIHODKI

vrednost: 1.016.111 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

vrednost: 904.611 €

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino - občinski vir. Dohodnina je v skladu s 6.
členom Zakona o financiranju občin vir financiranja občin in sicer v višini 54 % dohodnine,
vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo. Povprečnina za leto 2019 je določena v
višini 573,50 €. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko po enakih deležih.
Dohodnina predstavlja 21,78 % vseh prihodkov proračuna.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

vrednost:106.800 €

Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na
premoženje, med katerimi največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, kamor spadajo:
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga bo v naslednjem obdobju najverjetneje
nadomestil davek na nepremičnine. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na
dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V bilanci
prihodkov predstavljajo 2,57 % vseh prihodkov proračuna.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

vrednost:4.700 €

Domači davki na blago in storitve zajemajo davke na posebne storitve - davke na dobitke od
iger na srečo ter drugi davki na uporabo blaga in storitev, kamor spada okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V bilanci prihodkov predstavljajo ti
davki 0,11 % vseh prihodkov proračuna.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

vrednost: 198.628 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
vrednost: 32.738 €
Pri prihodkih od premoženja so zajeti Prihodki od najemnin za stanovanja in se načrtujejo v
višini 1.200,00 €. Občina Odranci je v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Kavaš, Cvetna
ulica 1, prijavila terjatev za poplačilo oskrbnine institucionalnega varstva in se je v zemljiški
knjigi zato po pravnomočnosti sklepa o dedovanju vknjižila lastninska pravica pri 1/2
nepremičnine parcelne štev. 2167 k.o. Odranci, kjer stoji stanovanjska hiša. Lastnik druge
polovice parcele 2167 in hiše na njej je Matija Kavaš. Z njim se je sklenila pogodba o ureditvi
medsebojnih razmerij, kjer ja določeno, da Matija Kavaš iz naslova najemnine mesečno plačuje
del dogovorjene najemnine na račun Občine Oranci v višini 100,00 € mesečno. Pri prihodkih

od drugih najemnin v višini 400,00 € gre za najemnine naših garaž v Lendavi. Tu načrtujemo
še prihodke od najemnine parcele za potrebe podjetja Carthago, za odlagališče CERO, Vaneča
v znesku 18.378,00 € ki jo plačuje Občina Puconci. Polovico teh sredstev damo v proračunski
sklad Občine Puconci; prihodke iz najemnine zbirnega centra v višini 1.200,00 €, najemnina
nogometnega igrišča v višini 1.200,00 €, najemnino vodovodnega omrežja, ki bo dano v
upravljanje Eko-parku d.o.o. Lendava v višini 7.700 € (to je višina letne amortizacije
vodovodnega omrežja, znižane za neizkoriščene kapacitete). Iz naslova koncesijskih dajatev
se bodo predvidoma stekla v proračun sredstva v višini 800,00 € (koncesijska dajatev za plin
– Petrol d.d.). V bilanci prihodkov predstavljajo ti prihodki 0,79 % vseh prihodkov proračuna.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

vrednost: 1.500 €

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov iz naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino
oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Med Takse in pristojbine sodijo
upravne takse. To so vse takse, ki jih pobira občina med izvajanjem svojih obveznosti iz Zakona
o upravnih taksah. V bilanci prihodkov predstavljajo 0,04 % vseh prihodkov proračuna.

712 DENARNE KAZNI

vrednost: 750 €

Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške, nadomestilo za degradacijo in
uzurpacijo prostora ter povprečnine oziroma sodne takse ter drugi, ki jih plačujejo pravne in
fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. V bilanci prihodkov
predstavljajo 0,02 % vseh prihodkov proračuna.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

vrednost: 163.640 €

Občina planira prihodke iz naslova sofinanciranja NZS za namakalni sistem na igrišču v višini
5.000,00 €, čiščenja, odvajanja, omrežnine, prispevka za kanalizacijski priklop (hiše, ki še niso
priklopljene na kanalizacijo), uporabo dvorane (bivša KZ), tehtanje živine, uporabe mrliške
vežice (uporaba tistih, ki niso plačali prispevka za gradnjo vežice in tujih ljudi), nakazil
Zavarovalnice Triglav za škode, komunalnih prispevkov, obveznih za gradnjo, dodatek za tujo
drugih izrednih
nego in pomoč in postrežbo-nakazila ZPIZ-a (družinski pomočniki);
nedavčnih prihodkov (uporaba širokopasovnega omrežja), stroškov upravljanja skupnih
prostorov-prostori nad trgovino, prodaje fitnes vstopnic. sponzorska sredstva podjetja Carthago
za društva. V bilanci prihodkov predstavljajo 3,94 % vseh prihodkov proračuna.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

vrednost: 1.000.000 €

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV

vrednost:

1.000.000 €
Občina Odranci v letu 2019 namerava prodati širokopasovno omrežje, ki ga je zgradila. V
bilanci prihodkov predstavljajo ti prihodki 24,08% vseh prihodkov proračuna.

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740
TRANSFERNI
PRIHODKI
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

vrednost: 1.938.360 €

IZ

DRUGIH
vrednost: 258.545 €

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prihodke iz državnega
proračuna za požarni sklad v višini 2.300,00 €, sredstva MGRT za sanacijo čistilne naprave v
višini 203.987,00 €, sredstva iz državnega proračuna za investicije po 21. členu ZFO so
planirana v višini 18.858,00 €, druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
pa so planirana v višini 14.400,00 € (sofinanciranje družinskega pomočnika in medobčinskega
inšpektorata), sredstva Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje javnih del pa v višini
19.000,00 €. V bilanci prihodkov predstavljajo 6,23 % vseh prihodkov proračuna.

741 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
vrednost: 1.679.815 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije zajemajo sredstva MGRT
za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Odranci v višini 857.067,00 €. Tu so
zajeta sredstva za leto 2018 v višini 294.611,33 EUR ter sredstva za leto 2019 v višini
562.456,00 € ter sredstva ter sredstva LAS pri dobrih ljudeh za izdelavo kipa kovača in žganjara
v višini 6.800,00 €, kar je bilo načrtovano že v letu 2018, vendar bo realizacija prihodkov v letu
2019. Načrtovana so tudi sredstva za posodobitev čistilne naprave v višini 815.948,00 €. V
bilanci prihodkov predstavljajo 40,44 % vseh prihodkov proračuna.

Odhodki pro ra čuna

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI v r e d n o s t :
40 TEKOČI ODHODKI

4.144.590 €

vrednost: 2.066.895 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

vrednost: 118.006 €

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo
sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge tekoče izdatke –
javnih uslužbencev občinske uprave, režijskega obrata ter zaposlenih oseb preko javnih del. V
bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo 2,85 % vseh odhodkov proračuna.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
vrednost: 18.703 €
Sredstva so planirana za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost javnim
uslužbencem občinske uprave, režijskega obrata, zaposlenih oseb preko javnih del. Prispevki
delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih plačujejo delodajalci za
posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih se obračunajo v skupni višini
16,10 % in zajemajo: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85 %, prispevek za
obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
0,53 %, prispevek za zaposlovanje 0,6 % in prispevek za starševsko varstvo 0,10 %. V bilanci
odhodkov predstavljajo 0,45 % vseh odhodkov proračuna.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

vrednost: 893.941 €

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila
za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za vse vrste storitev, ki jih za
občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve,
intelektualne storitve it.). Vključujejo tudi izdatke za nakup 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,
kotizacij za seminarje in povračila za službena potovanja, plačila članom različnih komisij in
odborov, članarine, plačila poštnin, storitev plačilnega prometa in bančnih storitev. Med te
stroške je všteta izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Odranci v višini
562.457,00 €. V bilanci odhodkov predstavljajo 21,57 % vseh odhodkov proračuna.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

vrednost: 7.965 €

Plačilo obresti od najetih kreditov za kanalizacijo, vrtec in komasacijo (izvedbo del smo plačali
v letu 2018 in tudi vložili zahtevek za nepovratna sredstva, vendar bodo nakazana v letu 2019).
V bilanci odhodkov predstavljajo 0,19 % vseh odhodkov proračuna.

409 REZERVE

vrednost: 1.028.280 €

Predvideni izdatki v proračunu za leto 2019 zajemajo splošno proračunsko rezervacijo v višini
14.280,35 €, proračunsko rezervo v višini 4.000,00 €, druge rezerve v višini 1.000.000,00 €
(sredstva od prodaje optičnega omrežja, ki se bodo po prodaji namenila investicijam, ki jih bo
odobril občinski svet) ter sredstva za posebne namene (proračunski sklad-CERO Puconci) v
višini 9.189,00 €, kar predstavlja polovico najemnine. V bilanci odhodkov predstavljajo 24,81
% vseh odhodkov proračuna.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 SUBVENCIJE

vrednost: 613.588 €
vrednost: 6.000 €

Subvencije vključujejo nepovratna sredstva za ceno omrežnine za vodo v višini 40 %, ki jo
nakažemo podjetju Eko-park d.o.o. Lendava, ki je naš upravljalec vodovoda. V bilanci
odhodkov predstavljajo 0,14 % vseh odhodkov proračuna.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
vrednost: 392.720 €
Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo
posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa
delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov.
Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo
nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo
izplačila ob rojstvu otrok, regresiranje prevozov v šolo, oskrbe v domovih, plačilo razlike med
ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskim pomočnikom, stimulacije
študentom, pomoč družini na domu-neposredna socialna oskrba uporabnikov ter druge transfere
posameznikom in gospodinjstvom. V bilanci odhodkov predstavljajo 9,48 % vseh odhodkov
proračuna.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM
vrednost: 103.686 €
Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnim organizacijam in
ustanovam. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna,
športna, humanitarna, invalidska in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu.
Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje
dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. V bilanci
odhodkov predstavljajo 2,5 % vseh odhodkov proračuna.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

vrednost: 111.182 €

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, tekoče transfere občinam,
tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja , tekoče transfere v javne zavode in agencije
ter drugim izvajalcem javnih služb, ni niso posredni proračunski uporabniki. Na kontu tekoči
transferi občinam so zajeta predvsem sredstva za plače in materialne stroške delovanja
medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter
transfer občini Mirna za projekt »Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji«. V sklopu
tekočih transferov v sklade socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva
v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih
oseb. Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
so namenjeni sofinanciranju pilotnega projekta zbiranja odpadnega jedilnega olja v uličnih
zbiralnikih. Tekoči transferi v javne zavode so v proračunu namenjeni delovanju javnih
zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov,
ki delujejo tudi za našo občino. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za sofinanciranje
delovanja Razvojne agencije Sinergija d.o.o. V bilanci odhodkov predstavljajo 2,68 % vseh
odhodkov proračuna.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

vrednost: 1.456.029 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
vrednost: 1.456.029 €
Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev to je
zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih
bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno
dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. V bilanci odhodkov predstavljajo 35,13 %
vseh odhodkov proračuna.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

vrednost: 8.078 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
vrednost: 2.400 €
V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskemu društvu za sofinanciranje
nakupa gasilske opreme iz sredstev požarne takse. V bilanci odhodkov predstavljajo 0,06%
vseh odhodkov proračuna.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
vrednost: 5.678 €
Investicijski transferi se nanašajo na investicijski transfer občini Beltinci za medobčinski
inšpektorat (nabava osnovnih sredstev) ter investicijski transfer javnemu zavodu OŠ Odranci
za nabavo IKT opreme. V bilanci odhodkov predstavljajo 0,14 % vseh odhodkov proračuna.

C. RAČUN FINANCIRANJA
5 RAČUN FINANCIRANJA

vrednost: -356.400 €
vrednost: 356.400 €

Občina Odranci se v letu 2019 ne namerava dolgoročno zadolžiti.

55 ODPLAČILO DOLGA

vrednost: 356.400 €

550 Odplačila domačega dolga

vrednost:356.400 €

Sredstva so planirana za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah za kanalizacijo,
nizkoenergijski vrtec ter komasacijo. Kredit za komasacijo smo najeli decembra 2018, prihodke
iz tega naslova pa bomo dobili v letu 2019, smo se čez leto morali zadolžiti v višini 300.000,00
€. Kredit bomo v celoti vrnili v letu 2019.

