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OBČINSKEMU  SVETU 

OBČINE BELTINCI 

 

ZADEVA:  ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE BELTINCI ZA LETO 2014 

(Gradivo  za 11.  točko dnevnega reda 5. redne seje občinskega sveta, dne 23. 4. 2015) 
 
PRAVNE PODLAGE:  
- Zakon o javnih financah (Ur. list št. 11/2011 – UPB4, 110/2011-ZDIU12, 46/2013-
ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013) 
- Statut Občine Beltinci (Ur. list RS, št. 83/09), 
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci (Ur. list RS, št. 63/10). 
 
NAMEN: Sprejem zaključnega računa Občine Beltinci za leto 2014 (enofazni postopek) 
 
PREDLAGATELJ: župan Občine Beltinci, Milan Kerman. 
 
POROČEVALCI: župan, občinska uprava. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2014  z vsemi 

prilogami. 

OBRAZLOŽITEV: 
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo občine pripraviti 
zaključne račune in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v 
skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in 
realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna. V 
skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna poročila. 
 
V priročniku Ministrstva za finance o pripravi zaključnega računa občine so predstavljene 
pravne podlage za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, struktura in vsebina, 
postopek priprave in sprejem zaključnega računa ter poročanje o sprejetem zaključnem 
računu. Predstavljena je tudi priprava letnih poročil za proračun, neposredne uporabnike 
občinskega proračuna, ki so pravne osebe in posredne uporabnike občinskega proračuna. 
 
Zaključni račun sestavljajo: 

1. Splošni del, ki obsega izkaze 
a. bilanca prihodkov in odhodkov 
b. račun finančnih terjatev in naložb 
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c. račun financiranja 
d. pregled odhodkov po področjih programske klasifikacije in funkcionalne 

klasifikacije 
2. Posebni del, ki ga sestavljajo uresničeni finančni načrti neposrednih uporabnikov, 

upoštevaje vse predpisane klasifikacije v kolonah: 
a. sprejeti proračun 2014 (rebalans) 
b. veljavni proračun 2014 (sprejeti proračun s spremembami v skladu z odlokom 

o proračunu) 
c. realizacija proračuna 2014 
d. indeks med realiziranim in veljavnim proračunom. 

3. Realizacijo načrta razvojnih programov po virih financiranja za leto 2014 in 
4. Obrazložitve tabel in druge informacije. 

 
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi, 
ki jih navajamo na koncu obrazložitev. 
 
V skladu z ZJF mora župan do 15. 4. tekočega leta na sejo občinskega sveta uvrstiti predlog 
zaključnega računa za preteklo leto.  
 
Nadzorni odbor Občine Beltinci, ki po predpisih obvezno pregleda poslovanje neposrednih 
uporabnikov, bo svoje ugotovitve o pravilnosti in smotrnosti poslovanja pisno in ustno 
predstavil predvidoma na naslednji seji občinskega sveta v mesecu maju. Na aprilski seji 
bomo zaključni račun predstavili, odločanje o sprejemu pa bo na tisti seji občinskega sveta, ko 
bodo predstavljena končna poročila nadzornega odbora.  
Po sprejemu bomo celotno gradivo objavili na spletni strani občine. 
 
S spoštovanjem. 
 
Pripravil:         Župan: 
Štefan Činč, računovodja       Milan Kerman  



PREDLOG 
Na podlagi 96. In 98. člena Zakona o javnih financah (UPB4; Uradni list RS, št.11/2011, 
110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013) in na 
podlagi 114. člena Statuta Občine Beltinci (Ur. l. RS, št. 83/09), je Občinski svet Občine 
Beltinci na svoji __. redni seji dne __.__.____ sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN  

OBČINE BELTINCI ZA LETO 2014 

 

1.  ČLEN 
 
Sprejme se Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2014, ki zajema bilanco prihodkov in 
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja  Občine Beltinci. 
 

2.  ČLEN 
 
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2014 je realiziran v naslednjih zneskih: 
 

KONTO 

  

OPIS Realizacija: 2014  

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. 
S K U P A J    P R I H O D K I  
(70+71+72+73+74+78) 

6.625.377  

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 5.638.842  
70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      4.992.114  

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.497.280  
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 392.879  
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 102.036  
706   DRUGI DAVKI -81  

71   
NEDAVČNI  PRIHODKI  
(710+711+712+713+714) 

646.728  

710   
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA  

358.412  

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 3.845  
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  2.927  
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 7.627  
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 273.916  
72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 14.616  

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 531  
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0  

         

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV 

14.086  

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 100  
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  100  
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0  



         
74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    971.819  

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 

251.392  

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

720.427  

78     
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  
(786+787) 

0  

786   
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

0  

         

787   
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 

0  

         

  II. 
S K U P A J    O D H O D K I  
(40+41+42+43) 

6.549.704  

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.523.304  
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 293.523  

401   
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 

45.342  

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.147.130  
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 37.308  
409   REZERVE 0  
41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.906.922  

410   SUBVENCIJE 266.788  

411   
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 

1.668.475  

412   
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 

187.921  

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  783.738  
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0  

         
42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 1.532.829  

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.532.829  
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 586.649  

431   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN 
FIZ.OSEBAM 

159.256  

432   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 

427.394  

  III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 

75.673  

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB 

  
 

75 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

0  



(750+751+752) 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0  
         

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0  
         

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0  
         

44 V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 

0  

440   DANA POSOJILA 0  
         

441   
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN 
FINANČNIH NALOŽB  

0  

  VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV. - V.) 

0  

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   
 

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0  
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0  

         

55 
VIII

. 
ODPLAČILA  DOLGA  (550) 318.293  

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  318.293  

  IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = 
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) 

-242.619  

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -318.293  
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -75.673  

    
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB 
KONCU PRETEKLEGA LETA 

742.887  

    
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB 
KONCU TEKOČEGA LETA 

500.268  

 
3.  ČLEN 

 
Zaključni račun Občine Beltinci sestavljajo splošni del, posebni del in realizacija načrta 
razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in 
realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna po proračunskih 
uporabnikih, programski klasifikaciji in proračunskih postavkah. Sestavni del zaključnega 
računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov za leto 2014 in obrazložitve. 
 
 



4.  ČLEN 
 

Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2014 se objavi v Uradnem listu RS, celotno gradivo 
pa na spletni strani Občine Beltinci (www.beltinci.si). 
 

Župan Občine Beltinci:  
Milan KERMAN 

Št.: 
Beltinci, ___________ 
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ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE BELTINCI ZA LETO 2014 
SPLOŠNI DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.

KONTO OPIS
Sprejeti proračun: 

2014/2 [1]

Veljavni proračun: 

2014/2 [2]
Realizacija: 2014 [3] Indeks 3:2 [4]

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 6.886.107 6.886.107 6.625.377 96

   TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 5.676.590 5.676.590 5.638.842 99
70 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)     4.999.830 4.999.830 4.992.114 100

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.497.280 4.497.280 4.497.280 100
7000 DOHODNINA 4.497.280 4.497.280 4.497.280 100

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 391.650 391.650 392.879 100
7030 DAVKI NA NEPREMIČNINE 344.000 344.000 343.481 100
7031 DAVKI NA PREMIČNINE 100 100 71 71
7032 DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA 4.050 4.050 3.833 95
7033 DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE 43.500 43.500 45.493 105

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 110.900 110.900 102.036 92
7044 DAVKI NA POSEBNE STORITVE 11.500 11.500 11.266 98
7047 DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV 99.400 99.400 90.770 91

706 DRUGI DAVKI 0 0 -81 0
7060 DRUGI DAVKI 0 0 -81 0

71 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 676.760 676.760 646.728 96
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 393.100 393.100 358.412 91

7100 UDELEŽBA NA DOBIČKU JAVNIH PODJETIJ IN JAVNIH FINANČNIH INST 13.200 13.200 13.194 100
7102 PRIHODKI OD OBRESTI 0 0 -57 0
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA 379.900 379.900 345.276 91

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.500 3.500 3.845 110
7111 UPRAVNE TAKSE 3.500 3.500 3.845 110

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 2.400 2.400 2.927 122
7120 DENARNE KAZNI 2.400 2.400 2.927 122

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 7.450 7.450 7.627 102
7130 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 7.450 7.450 7.627 102

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 270.310 270.310 273.916 101
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 270.310 270.310 273.916 101

72   KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 17.300 17.300 14.616 84
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 1.300 1.300 531 41

7202 PRIHODKI OD PRODAJE OPREME 1.300 1.300 531 41
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 0

OBČINA BELTINCI - SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2014
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KONTO OPIS
Sprejeti proračun: 

2014/2 [1]

Veljavni proračun: 

2014/2 [2]
Realizacija: 2014 [3] Indeks 3:2 [4]

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 16.000 16.000 14.086 88

7220 PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 10.000 10.000 9.213 92

7221 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 6.000 6.000 4.873 81

73    PREJETE DONACIJE  (730+731) 100 100 100 100
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 100 100 100 100

7301 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV ZA INVESTICIJE 100 100 100 100
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 0 0

74    TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)   1.192.117 1.192.117 971.819 82
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 282.434 282.434 251.392 89

7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 217.264 217.264 185.971 86
7403 PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH SKLADOV 65.170 65.170 65.420 100

741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE

909.683 909.683 720.427 79

7413 PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU-KOHEZIJSKA POLITIKA 887.283 887.283 698.062 79

7416 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU 22.400 22.400 22.366 100

78    PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 0 0 0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 0 0 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 0 0 0

 II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 7.308.995 7.308.995 6.549.704 90
40   TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.652.860 1.652.510 1.523.304 92

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 303.820 303.820 293.523 97
4000 PLAČE IN DODATKI 280.500 280.500 271.631 97
4001 REGRES ZA LETNI DOPUST 6.150 6.150 5.874 96
4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA 15.170 15.170 14.024 92
4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 2.000 2.000 1.993 100

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 47.575 47.575 45.342 95
4010 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 25.130 25.130 23.959 95
4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 20.200 20.200 19.400 96
4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 210 210 164 78
4013 PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO 300 300 274 91
4015 OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 1.735 1.735 1.546 89

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.258.601 1.261.381 1.147.130 91
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 89.270 89.270 87.192 98
4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 108.020 107.820 78.440 73
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 151.045 151.995 134.559 89
4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 10.200 10.200 8.149 80
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KONTO OPIS
Sprejeti proračun: 

2014/2 [1]

Veljavni proračun: 

2014/2 [2]
Realizacija: 2014 [3] Indeks 3:2 [4]

4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 5.200 5.200 4.689 90
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 568.090 566.140 533.192 94
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 326.776 330.756 300.909 91

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 37.310 37.310 37.308 100
4031 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM 37.310 37.310 37.308 100

409 REZERVE 5.555 2.425 0 0
4090 TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 5.555 2.425 0 0

41 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.961.539 2.961.579 2.906.922 98
410 SUBVENCIJE 280.690 280.690 266.788 95

4100 SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM 164.690 164.690 137.221 83
4102 SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM 115.000 115.000 128.749 112
4109 DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM 1.000 1.000 818 82

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.681.670 1.681.685 1.668.475 99
4111 DARILO OB ROJSTVU OTROK 12.000 12.000 11.100 93
4112 TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI 25.000 25.000 24.650 99
4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 1.644.670 1.644.685 1.632.725 99

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 198.906 198.906 187.921 94
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 198.906 198.906 187.921 94

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 800.273 800.298 783.738 98
4131 TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 90.000 90.000 86.238 96
4132 TEKOČI TRANSFERI V DRUGE JAVNE SKLADE IN AGENCIJE 50 50 31 63
4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL 648.100 648.100 640.026 99
4135 TEKOČI TRANSFERI V DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SLUŽB, KI NISO PU 62.123 62.148 57.443 92

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 0 0

42     INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 2.062.245 2.062.555 1.532.829 74
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.062.245 2.062.555 1.532.829 74

4202 NAKUP OPREME 18.600 18.600 17.660 95
4203 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 5.600 5.600 2.537 45
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 1.838.300 1.838.300 1.370.532 75
4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 106.450 106.450 73.372 69
4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 25.000 25.000 22.964 92
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 68.295 68.605 45.764 67

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 632.350 632.350 586.649 93
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 195.850 195.850 159.256 81

4310 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 161.100 161.100 152.591 95
4311 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM VLASTI DRŽAVE ALI OBČINE 34.750 34.750 6.665 19

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 436.500 436.500 427.394 98
4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 436.500 436.500 427.394 98

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -422.887 -422.887 75.673 -18
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KONTO OPIS
Sprejeti proračun: 

2014/2 [1]

Veljavni proračun: 

2014/2 [2]
Realizacija: 2014 [3] Indeks 3:2 [4]

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (750+751+752)

0 0 0 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 0 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0 0 0 0

440 DANA POSOJILA 0 0 0 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0 0 0 0

 VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (IV. - V.)

0 0 0 0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A
50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 0 0 0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 320.000 320.000 318.293 99
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 320.000 320.000 318.293 99

5501 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM 320.000 320.000 318.293 99

 IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = 
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-742.887 -742.887 -242.619 33

 X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -320.000 -320.000 -318.293 99
 XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 422.887 422.887 -75.673 -18

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 742.887 742.887 742.887
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA 0 0 500.268

Stran 4 od 4



OBČINA BELTINCI 1.2.

SPLOŠNI DEL ZAKLJUCNEGA RACUNA ZA LETO 2014 - REALIZACIJA ODHODKOV PO PODROCJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE

PK Opis Sprejeti proračun: 2014/2 Veljavni proračun: 2014/2 Realizacija: 2014 Indeks 5:4 Delež v 5

1 2 3 4 5 6 7

01 POLITIČNI SISTEM 145.969,36 145.969,36 132.487,08 90,76 1,93
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 11.525,00 11.525,00 11.289,52 97,96 0,16
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 164.900,00 165.030,00 153.089,79 92,76 2,23
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 623.898,59 627.548,59 543.028,09 86,53 7,91
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 227.000,00 227.000,00 216.229,02 95,26 3,15
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 8.000,00 8.000,00 4.090,93 51,14 0,06
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 210.000,00 210.000,00 208.848,16 99,45 3,04
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 116.760,00 116.760,00 130.457,28 111,73 1,90
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,00 0,07
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 956.480,00 955.930,00 774.329,95 81,00 11,27
14 GOSPODARSTVO 147.155,00 146.355,00 142.616,68 97,45 2,08
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 966.815,00 967.125,00 618.136,80 63,91 9,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 871.890,00 872.265,00 801.251,95 91,86 11,67
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 99.600,00 99.600,00 95.383,77 95,77 1,39
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 255.291,00 255.291,00 245.248,26 96,07 3,57
19 IZOBRAŽEVANJE 2.060.250,00 2.060.265,00 2.041.332,59 99,08 29,72
20 SOCIALNO VARSTVO 396.021,00 396.021,00 390.000,86 98,48 5,68
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 357.310,00 357.310,00 355.600,93 99,52 5,18
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.554,72 2.424,72 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ ODHODKI: 7.628.994,67 7.628.994,67 6.867.996,66 90,02 100,00

Stran 1 od 1



OBČINA BELTINCI 1.3.

SPLOŠNI DEL ZAKLJUCNEGA RACUNA ZA LETO 2014 - ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK Opis Sprejeti proračun: 2014/2 Veljavni proračun: 2014/2 Realizacija: 2014 Indeks 5:4

1 2 3 4 5 6

01 JAVNA UPRAVA 1.333.257,67 1.333.907,67 1.219.014,19 91,39
02 OBRAMBA 17.000,00 17.000,00 10.719,50 63,06
03 JAVNI RED IN VARNOST 218.000,00 218.000,00 209.600,45 96,15
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.773.000,00 1.772.025,00 1.578.593,87 89,08
05 VARSTVO OKOLJA 966.815,00 967.125,00 618.136,80 63,91
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 509.760,00 509.760,00 459.966,37 90,23
07 ZDRAVSTVO 99.600,00 99.600,00 95.383,77 95,77

08
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN DRUGIH INS 270.892,00 270.892,00 259.787,56 95,90

09 IZOBRAŽEVANJE 2.060.250,00 2.060.265,00 2.041.332,59 99,08
10 SOCIALNA VARNOST 380.420,00 380.420,00 375.461,56 98,70

SKUPAJ ODHODKI: 7.628.994,67 7.628.994,67 6.867.996,66 90,02

Stran 1 od 1
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OBČINA BELTINCI 2.1.

POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2014 - PRIHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

PU Konto Opis Sprejeti proračun: 2014/2 Veljavni proračun: 2014/2 Realizacija: 2014 Indeks 6:5

1 2 3 4 5 6 7

. 6.844.397,47 6.844.397,47 6.570.106,71 95,99
70 DAVČNI PRIHODKI 4.999.830,00 4.999.830,00 4.992.114,41 99,85
700020 DOHODNINA - ODSTOPLJENI VIR OBČINAM 4.497.280,00 4.497.280,00 4.497.280,00 100,00

703000 DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB - OD FIZIČNIH OSEB 2.000,00 2.000,00 1.662,58 83,13

703003 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - OD PRAVNIH OSEB 60.000,00 60.000,00 58.837,98 98,06

703004 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - OD FIZIČNIH OSE 280.000,00 280.000,00 281.301,80 100,46

703005 ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA UPORABO SAVBNEGA Z 2.000,00 2.000,00 1.679,02 83,95

703100 DAVEK OD PREMOŽENJA - NA POSEST PLOVNIH OBJEKTOV 100,00 100,00 71,09 71,09

703200 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA 4.000,00 4.000,00 3.787,76 94,69

703201 ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA 50,00 50,00 45,57 91,14

703300 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD PRAVNIH OSEB 0,00 0,00 -802,21 0,00

703301 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD FIZIČNIH OSEB 40.000,00 40.000,00 42.843,22 107,11

703303 ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN 3.500,00 3.500,00 3.452,36 98,64

704403 DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO 11.500,00 11.500,00 11.265,84 97,96

704700 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE 95.800,00 95.800,00 87.182,30 91,00

704704 TURISTIČNA TAKSA 1.100,00 1.100,00 1.026,90 93,35

704706 KOMUNALNE TAKSE ZA TAKSAM ZAVEZANE PREDMETE - OD PRAVNIH OSE 900,00 900,00 882,18 98,02

704707 KOMUNALNE TAKSE ZA TAKSAM ZAVEZANE PREDMETE - OD FIZIČNIH OS 250,00 250,00 315,00 126,00

704708 PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 1.350,00 1.350,00 1.363,79 101,02

706090 RAZPOREDITEV SREDSTEV PREHODNIH RAČUNOV 0,00 0,00 -0,39 0,00

706099 RAZPOREDITEV PREHODNIH KONTOV 0,00 0,00 -80,38 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 635.050,00 635.050,00 591.457,13 93,14
710004 PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND JAVNIH PODJETIJ 13.200,00 13.200,00 13.193,89 99,95

710200 PREJETE OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED 0,00 0,00 -59,55 0,00

710300 PRIHODKI IZ NASLOVA NAJEMNIN ZA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN GOZDO 300,00 300,00 856,86 285,62

710301 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE 7.000,00 7.000,00 6.940,00 99,14

710302 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA 20.000,00 20.000,00 18.959,92 94,80

7103041 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA KOMUNAL.INFRAST. - VODOVOD 145.000,00 145.000,00 126.476,66 87,23

7103042 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA KOMUNAL.INFRAST. - KANALIZACIJA 117.500,00 117.500,00 92.716,62 78,91

7103043 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA KOMUNAL.INFRAST.- ODLAGALIŠČE PUCONI 36.000,00 36.000,00 42.546,63 118,19

Stran 1 od 4



PU Konto Opis Sprejeti proračun: 2014/2 Veljavni proračun: 2014/2 Realizacija: 2014 Indeks 6:5

1 2 3 4 5 6 7

710306 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ 4.500,00 4.500,00 4.178,14 92,85

710311 PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO 17.000,00 17.000,00 16.650,61 97,94

710399 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJE 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.500,00 3.500,00 3.844,73 109,85

712001 DENARNE KAZNI - ZA PREKRŠKE 1.000,00 1.000,00 1.100,00 110,00

712007 NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA 1.000,00 1.000,00 1.364,00 136,40

712008 POVP. SOD. TAK., STR. OBC. ORG. ZAK. PREK. 400,00 400,00 463,46 115,87

7130991 DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE - OGLASNI PROSTOR MR 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00

7130995 PRIHODKI OD PRODAJE - REKL. TABLE 250,00 250,00 266,56 106,62

7130997 PRIHODKI OD PRODAJE - STORITVE 2.700,00 2.700,00 2.860,80 105,96

714105 PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV 57.000,00 57.000,00 57.969,30 101,70

71410508 PRIHODKI OD KOM. PRISPEVKOV - PRIKLOP NA KANALIZACIJO 25.000,00 25.000,00 25.853,50 103,41

71410608 PRISPEVKI OBČANOV - OSKRBA V DOMOVIH 5.000,00 5.000,00 4.600,25 92,01

7141071 SOFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIJE 80.000,00 80.000,00 77.746,15 97,18

71419900 SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE 2.000,00 2.000,00 1.855,83 92,79

71419919 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-ZAVAROVALNINE 10.000,00 10.000,00 8.069,28 80,69

71419920 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 200,00 200,00 160,74 80,37

71419931 PREH. KONTO - KOM. PRISPEVEK 0,00 0,00 118,68 0,00

71419945 SOFINANCIRANJE MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 22.000,00 22.000,00 23.224,07 105,56

71419952 SOFINANCIRANJE SKUPNIH PROJEKTOV - KS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 17.300,00 17.300,00 14.616,40 84,49
720299 PRIHODKI OD PRODAJE OPREME 1.300,00 1.300,00 530,86 40,84

722000 PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 10.000,00 10.000,00 9.212,54 92,13

722100 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 6.000,00 6.000,00 4.873,00 81,22

73 PREJETE DONACIJE 100,00 100,00 100,00 100,00
730100 PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB ZA INVEST 100,00 100,00 100,00 100,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.192.117,47 1.192.117,47 971.818,77 81,52
74000123 MOP - SOFINANCIRANJE IZGRADNJE PRIMARNE KANALIZACIJE S ČN 84.050,03 84.050,03 49.827,42 59,28

74000160 SVLR- SREDSTVA PO ZFO-1 37.114,00 37.114,00 37.533,00 101,13

74000192 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO - POŽARNA TAKSA 11.000,00 11.000,00 11.862,00 107,84

74000194 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO - KOMASACIJA 65.500,00 65.500,00 65.464,00 99,95

740004 DRUGA PREJETE SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TP - DP 7.800,00 7.800,00 9.555,51 122,51

7400044 SOFINANCIRANJE - SLUŽBA ZA REG. RAZ. (ZA INŠPEKTORAT) 11.800,00 11.800,00 11.729,48 99,40

7403013 FUNDACIJA ZA ŠPORT 65.170,00 65.170,00 65.420,16 100,38

Stran 2 od 4



PU Konto Opis Sprejeti proračun: 2014/2 Veljavni proračun: 2014/2 Realizacija: 2014 Indeks 6:5

1 2 3 4 5 6 7

7413000 KOHEZIJSKI SKLADI - SOFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIJE 476.283,44 476.283,44 282.355,33 59,28

7413002 KOHEZIJSKI SKLADI - SOFIN. ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV 411.000,00 411.000,00 415.706,24 101,15

7416005 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU - LEADER 22.400,00 22.400,00 0,00 0,00

7416006 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU-LAS 0,00 0,00 22.365,63 0,00

7 SKUPAJ PRIHODKI OBČINSKI ORGANI/UPRAVA/INŠPEKTORAT 6.844.397,47 6.844.397,47 6.570.106,71 95,99

61 KS BELTINCI 3.910,00 3.910,00 4.166,80 106,57
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.910,00 3.910,00 4.166,80 106,57
710200 PREJETE OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED 0,00 0,00 1,80 0,00

710301 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE 500,00 500,00 590,00 118,00

7141065 SOFINANC.OBČANOV TEKOČEGA ZNAČAJA-MV IN POKOPALIŠČE 350,00 350,00 308,07 88,02

71419900 SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE 310,00 310,00 312,00 100,65

71419920 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 2.750,00 2.750,00 2.954,93 107,45

62 KS BRATONCI 2.300,00 2.300,00 4.465,09 194,13
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.300,00 2.300,00 4.465,09 194,13
710200 PREJETE OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED 0,00 0,00 0,30 0,00

710301 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE 2.000,00 2.000,00 4.308,79 215,44

7141065 SOFINANC.OBČANOV TEKOČEGA ZNAČAJA-MV IN POKOPALIŠČE 300,00 300,00 0,00 0,00

71419900 SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE 0,00 0,00 156,00 0,00

63 KS DOKLEŽOVJE 8.500,00 8.500,00 13.684,62 161,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 8.500,00 8.500,00 13.684,62 161,00
710301 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE 6.400,00 6.400,00 6.550,00 102,34

7141065 SOFINANC.OBČANOV TEKOČEGA ZNAČAJA-MV IN POKOPALIŠČE 2.100,00 2.100,00 3.216,40 153,16

71419900 SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE 0,00 0,00 156,00 0,00

71419905 PRISEPVKI OBČANOV ZA VZDRŽEVANJE MV IN POKOPALIŠČA 0,00 0,00 50,00 0,00

71419920 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0,00 0,00 3.712,22 0,00

64 KS GANČANI 50,00 50,00 156,00 312,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 50,00 50,00 156,00 312,00
71419900 SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE 0,00 0,00 156,00 0,00

71419920 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 50,00 50,00 0,00 0,00

Stran 3 od 4



PU Konto Opis Sprejeti proračun: 2014/2 Veljavni proračun: 2014/2 Realizacija: 2014 Indeks 6:5

1 2 3 4 5 6 7

65 KS IŽAKOVCI 19.500,00 19.500,00 20.120,41 103,18
71 NEDAVČNI PRIHODKI 19.500,00 19.500,00 20.120,41 103,18
710301 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE 8.500,00 8.500,00 11.306,41 133,02

7141065 SOFINANC.OBČANOV TEKOČEGA ZNAČAJA-MV IN POKOPALIŠČE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

71419900 SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE 0,00 0,00 356,00 0,00

71419920 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 10.000,00 10.000,00 8.458,00 84,58

66 KS LIPA 4.400,00 4.400,00 8.694,85 197,61
71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.400,00 4.400,00 8.694,85 197,61
710200 PREJETE OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED 0,00 0,00 0,30 0,00

710301 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE 4.400,00 4.400,00 7.800,00 177,27

71419900 SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE 0,00 0,00 156,00 0,00

71419920 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0,00 0,00 738,55 0,00

67 KS LIPOVCI 2.950,00 2.950,00 3.512,57 119,07
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.950,00 2.950,00 3.512,57 119,07
710301 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE 700,00 700,00 395,00 56,43

7141065 SOFINANC.OBČANOV TEKOČEGA ZNAČAJA-MV IN POKOPALIŠČE 250,00 250,00 618,50 247,40

71419900 SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE 0,00 0,00 156,00 0,00

71419920 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 2.000,00 2.000,00 2.343,07 117,15

68 KS MELINCI 100,00 100,00 470,26 470,26
71 NEDAVČNI PRIHODKI 100,00 100,00 470,26 470,26
710301 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE 100,00 100,00 0,00 0,00

71419900 SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE 0,00 0,00 156,00 0,00

71419920 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0,00 0,00 314,26 0,00

SKUPAJ VSI PRIHODKI: 6.886.107,47 6.886.107,47 6.625.377,31 96,21

Stran 4 od 4



OBČINA BELTINCI 2.2.

REALIZACIJA ODHODKOV PO PRORACUNSKIH UPORABNIKIH, PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI IN PRORACUNSKIH POSTAVKAH ZA LETO 2014 IN

POROCILO O RAZPOREDITVI TEKOCE PRORACUNSKE REZERVE

PU PK PP Opis
Sprejeti proračun: 

2014/2

Tekoča 

rezerva/sklepi 

KS

Veljavni proračun: 

2014/2
Realizacija: 2014 Indeks 7:6

1 2 3 4 5 6 7 8

1 OBČINSKI SVET 89.889,36 0,00 89.889,36 77.854,98 86,61
01 POLITIČNI SISTEM 87.399,36 87.399,36 75.389,14 86,26
0101 Politični sistem 87.399,36 87.399,36 75.389,14 86,26

01019001 Dejavnost občinskega sveta 57.399,36 57.399,36 47.421,43 82,62

9014029010 OS -SEJNINE/NADOMESTILA - OBČINSKI SVET, KOMISIJE, ODBORI 30.500,00 30.500,00 30.261,25 99,22

9014120010 OS - POLITIČNE STRANKE/SVETNIŠKE SKUPINE 13.449,68 13.449,68 9.507,16 70,69

9014120011 OS - SVETNIŠKE SKUPINE 13.449,68 13.449,68 7.653,02 56,90

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 30.000,00 30.000,00 27.967,71 93,23

9014029011 OS - IZVEDBA VOLITEV IN REFERENDUMOV 30.000,00 30.000,00 27.967,71 93,23

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 400,00 400,00 377,30 94,33
0401 Kadrovska uprava 400,00 400,00 377,30 94,33

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 400,00 400,00 377,30 94,33

9014029040 OS - SEJNINE - KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA 400,00 400,00 377,30 94,33

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.090,00 2.090,00 2.088,54 99,93
1803 Programi v kulturi 2.090,00 2.090,00 2.088,54 99,93

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 2.090,00 2.090,00 2.088,54 99,93

9014029180 OS - SEJNINE - UREDNIŠKI ODBOR 2.090,00 2.090,00 2.088,54 99,93

2 ŽUPAN, PODŽUPAN 99.304,72 -3.130,00 96.174,72 92.107,79 95,77
01 POLITIČNI SISTEM 58.570,00 58.570,00 57.097,94 97,49
0101 Politični sistem 58.570,00 58.570,00 57.097,94 97,49

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 58.570,00 58.570,00 57.097,94 97,49

9024000010 ŽUPAN - OSNOVNE PLAČE IN DODATKI 38.500,00 38.500,00 37.746,43 98,04

9024002010 ŽUPAN - POVRAČILA 800,00 800,00 624,01 78,00

9024010010 ŽUPAN - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE 6.210,00 6.210,00 6.077,18 97,86

9024015010 ŽUPAN - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 95,00 95,00 85,71 90,22

9024024010 ŽUPAN/PODŽUPAN - STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ 3.000,00 3.000,00 2.897,87 96,60

9024029010 ŽUPAN/PODŽUPAN - NADOMESTILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 3.555,00 3.555,00 3.285,38 92,42

9024029011 ŽUPAN - REPREZENTANCA 6.410,00 6.410,00 6.381,36 99,55

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.000,00 4.000,00 3.904,00 97,60
0203 Fiskalni nadzor 4.000,00 4.000,00 3.904,00 97,60

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.000,00 4.000,00 3.904,00 97,60

9024029020 ŽUPAN - NOTRANJI NADZOR 4.000,00 4.000,00 3.904,00 97,60

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 31.180,00 31.180,00 31.105,85 99,76
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0403 Druge skupne administrativne službe 31.180,00 31.180,00 31.105,85 99,76

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 31.180,00 31.180,00 31.105,85 99,76

9024029030 ŽUPAN - PROMOCIJA, SPONZORSTVA 11.900,00 11.900,00 11.831,90 99,43

9024029040 ŽUPAN - PRIREDITVE 19.280,00 19.280,00 19.273,95 99,97

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.554,72 2.424,72 0,00 0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija 5.554,72 2.424,72 0,00 0,00

23039001 Splošna proračunska rezervacija 5.554,72 2.424,72 0,00 0,00

9024090230 ŽUPAN - TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 5.554,72 -3.130,00 2.424,72 0,00 0,00

3 NADZORNI ODBOR 4.900,00 0,00 4.900,00 4.815,39 98,27
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.900,00 4.900,00 4.815,39 98,27
0203 Fiskalni nadzor 4.900,00 4.900,00 4.815,39 98,27

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.900,00 4.900,00 4.815,39 98,27

9034029020 NADZORNI ODBOR - SEJNINE, NADOMESTILA 4.900,00 4.900,00 4.815,39 98,27

4 OBČINSKA UPRAVA 6.745.210,00 730,00 6.745.940,00 6.144.217,93 91,08
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.500,00 2.500,00 2.490,75 99,63
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 2.500,00 2.500,00 2.490,75 99,63

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 2.500,00 2.500,00 2.490,75 99,63

9044029020 OU - DRUGI ODHODKI - FISKALNE ZADEVE 2.500,00 2.500,00 2.490,75 99,63

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 63.570,00 63.570,00 61.879,65 97,34
0402 Informatizacija uprave 30.900,00 30.900,00 29.306,90 94,84

04029001 Informacijska infrastruktura 13.300,00 13.300,00 12.782,00 96,11

9044025040 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME 7.000,00 7.000,00 6.556,65 93,67

9044202040 OU - NAKUP RAČUNALNIKOV 6.300,00 6.300,00 6.225,35 98,82

04029002 Elektronske storitve 17.600,00 17.600,00 16.524,90 93,89

9044021041 OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - INFORMATIZACIJA - PROGRAMSKA OPREMA 2.600,00 2.600,00 1.599,41 61,52

9044025041 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 15.000,00 15.000,00 14.925,49 99,50

0403 Druge skupne administrativne službe 32.670,00 32.670,00 32.572,75 99,70

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 25.970,00 25.970,00 25.916,57 99,79

9044020040 OU - OGLAŠEVANJE SPLOŠNO 25.970,00 25.970,00 25.916,57 99,79

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 6.700,00 6.700,00 6.656,18 99,35

9044029044 OU - SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV 6.700,00 6.700,00 6.656,18 99,35

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 402.073,00 402.453,00 370.249,79 92,00
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 9.623,00 9.623,00 5.029,11 52,26

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 9.623,00 9.623,00 5.029,11 52,26

9044029060 OU - SKUPNOST OBČIN, ZDRUŽENJE OBČIN 2.700,00 2.700,00 2.637,05 97,67

9044135060 OU - TEKOČI TANSFERI AGENCIJAM - DROBNO GOSPODARSTVO 6.923,00 6.923,00 2.392,06 34,55

0603 Dejavnost občinske uprave 392.450,00 392.830,00 365.220,68 92,97
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06039001 Administracija občinske uprave 355.150,00 355.530,00 336.641,07 94,69

9044000060 OU -  OSNOVNE PLAČE IN DODATKI - OU 215.500,00 215.500,00 207.629,73 96,35

9044001060 OU - REGRES ZA LD 5.800,00 5.800,00 5.774,40 99,56

9044002060 OU - POVRAČILA 12.800,00 12.800,00 12.026,22 93,95

9044003060 OU - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 2.000,00 2.000,00 1.993,03 99,65

9044010060 OU - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE 35.380,00 35.380,00 33.492,14 94,66

9044015060 OU - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 1.550,00 1.550,00 1.374,66 88,69

9044020060 OU - SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 16.120,00 16.120,00 15.628,21 96,95

9044021060 OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - UPRAVA - OSTALO 2.500,00 2.500,00 371,30 14,85

9044022060 OU - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 36.800,00 36.800,00 34.294,99 93,19

9044023060 OU - VZDRŽEVANJE AVTOMOBILOV 10.200,00 10.200,00 8.148,53 79,89

9044024060 OU - STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ - ZAPOSLENI 1.500,00 1.500,00 1.467,50 97,83

9044029061 OU - IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 2.000,00 2.000,00 1.150,76 57,54

9044029062 OU - DRUGI OPERAT. ODHODKI - PV 1.000,00 1.000,00 916,44 91,64

9044029063 OU - DRUGI OPER. ODHODKI 12.000,00 380,00 12.380,00 12.373,16 99,94

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 37.300,00 37.300,00 28.579,61 76,62

9044025060 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME 32.300,00 32.300,00 26.980,60 83,53

9044203060 OU - NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV - UPRAVA/OSTALO 5.000,00 5.000,00 1.599,01 31,98

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 227.000,00 227.000,00 216.229,02 95,26
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 227.000,00 227.000,00 216.229,02 95,26

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 17.000,00 17.000,00 10.719,50 63,06

9044021070 OU - TEKOČI ODHODKI ZA CZ 8.000,00 8.000,00 7.420,62 92,76

9044310070 OU - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO 9.000,00 9.000,00 3.298,88 36,65

07039002 Protipožarna varnost 210.000,00 210.000,00 205.509,52 97,86

9044025070 OU - VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 5.000,00 5.000,00 4.371,15 87,42

9044120070 OU - GASILSKA ZVEZA/DRUŠTVA 55.000,00 55.000,00 53.908,37 98,02

9044310071 OU - INVESTICIJE V GASILSTVO - GASILSKA ZVEZA/PGD OBČINE BELTINCI 150.000,00 150.000,00 147.230,00 98,15

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 8.000,00 8.000,00 4.090,93 51,14
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 8.000,00 8.000,00 4.090,93 51,14

08029001 Prometna varnost 8.000,00 8.000,00 4.090,93 51,14

9044029080 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 8.000,00 8.000,00 4.090,93 51,14

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 210.000,00 210.000,00 208.848,16 99,45
1003 Aktivna politika zaposlovanja 210.000,00 210.000,00 208.848,16 99,45

10039001 Povečanje zaposljivosti 210.000,00 210.000,00 208.848,16 99,45

9044119100 OU - JAVNA DELA - DELEŽ NAROČNIKA 210.000,00 210.000,00 208.848,16 99,45

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 116.760,00 116.760,00 130.457,28 111,73
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 105.000,00 105.000,00 118.749,16 113,09

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 105.000,00 105.000,00 118.749,16 113,09

9044102110 OU - UKREPI - KMETIJSTVO - SOS 25.000,00 25.000,00 38.883,08 155,53
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9044102112 OU - KOMASACIJA - IZVEDBA 80.000,00 80.000,00 79.866,08 99,83

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 8.000,00 8.000,00 7.956,03 99,45

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 8.000,00 8.000,00 7.956,03 99,45

9044021110 OU - VETERINARSKE STORITVE 8.000,00 8.000,00 7.956,03 99,45

1104 Gozdarstvo 3.760,00 3.760,00 3.752,09 99,79

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 3.760,00 3.760,00 3.752,09 99,79

9044025110 OU - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 3.760,00 3.760,00 3.752,09 99,79

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,00

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,00

9044208120 OU - LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT - SEAP - LEK 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 801.220,00 801.220,00 677.227,40 84,52
1302 Cestni promet in infrastruktura 801.220,00 801.220,00 677.227,40 84,52

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 220.000,00 220.000,00 218.459,04 99,30

9044025130 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE - OBČINSKE CESTE 220.000,00 220.000,00 218.459,04 99,30

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 452.220,00 452.220,00 334.634,06 74,00

9044204130 OU - INVESTICIJE - KOLESARSKE STEZE 27.500,00 27.500,00 27.427,32 99,74

9044204131 OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CESTE 380.000,00 380.000,00 278.365,56 73,25

9044208130 OU - PROJEKTI/NADZORI - CESTE/KOLESARSKE STEZE 44.720,00 44.720,00 28.841,18 64,49

13029003 Urejanje cestnega prometa 13.000,00 13.000,00 12.499,69 96,15

9044204132 OU - PROMETNA SIGNALIZACIJA 13.000,00 13.000,00 12.499,69 96,15

13029004 Cestna razsvetljava 116.000,00 116.000,00 111.634,61 96,24

9044022130 OU - ELEKTRIČNA ENERGIJA - JAVNA RAZSVETLJAVA 53.000,00 53.000,00 51.446,63 97,07

9044025132 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV - JR 63.000,00 63.000,00 60.187,98 95,54

14 GOSPODARSTVO 116.605,00 116.605,00 114.781,41 98,44
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 11.000,00 11.000,00 10.818,24 98,35

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11.000,00 11.000,00 10.818,24 98,35

9044102140 OU - SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

9044102141 OU - SUBVENCIJE - SOCIALNO PODJETNIŠTVO 1.000,00 1.000,00 818,24 81,82

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 105.605,00 105.605,00 103.963,17 98,45

14039001 Promocija občine 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00

9044029140 MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL BELTINCI 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 96.605,00 96.605,00 94.963,17 98,30

9044120140 OU - TURISTIČNA DRUŠTVA 12.005,00 12.005,00 12.003,45 99,99

9044133140 OU - TEKOČI TRANSFERI - ZTK 36.000,00 36.000,00 35.967,03 99,91

9044204140 OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - TURIZEM 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

9044205140 OU - UREDITEV CENTRA BELTINEC 3.000,00 3.000,00 2.952,40 98,41

9044205142 OU - UREDITEV VAŠKEGA JEDRA - DOKLEŽOVJE IN MV 23.600,00 23.600,00 23.501,15 99,58

9044208140 OU - PROJEKTI/NADZORI-SPODBUJANJE TURIZMA 2.000,00 2.000,00 539,14 26,96
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 966.815,00 967.125,00 618.136,80 63,91
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 966.815,00 967.125,00 618.136,80 63,91

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 44.815,00 44.815,00 16.702,78 37,27

9044022150 OU - ODVOZ ODPADKOV - KOSOVNI ODVOZ, KESONI 10.065,00 10.065,00 10.037,80 99,73

9044311150 OU - INVEST. TRANSFER - ZBIRNO SORTIRNI CENTER - CEROP 34.750,00 34.750,00 6.664,98 19,18

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 922.000,00 922.310,00 601.434,02 65,21

9044025150 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV - KANALIZACIJA 62.000,00 62.000,00 61.404,31 99,04

9044100150 OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - KANALIZACIJA 117.500,00 117.500,00 97.895,00 83,31

9044204150 OU - NOVOGRADNJE-KANALIZACIJA 742.500,00 742.500,00 441.830,58 59,51

9044208150 OU - PROJEKTI/NADZORI - KANALIZACIJA 0,00 310,00 310,00 304,13 98,11

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 659.710,00 659.735,00 609.773,87 92,43
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 69.300,00 69.300,00 46.603,18 67,25

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 10.820,00 10.820,00 8.876,11 82,03

9044021160 OU - GEODETSKE STORITVE 10.820,00 10.820,00 8.876,11 82,03

16029003 Prostorsko načrtovanje 58.480,00 58.480,00 37.727,07 64,51

9044021161 OU - PROSTORSKO PLANIRANJE 58.480,00 58.480,00 37.727,07 64,51

1603 Komunalna dejavnost 511.260,00 511.285,00 486.224,56 95,10

16039001 Oskrba z vodo 288.690,00 288.690,00 270.463,39 93,69

9044100160 OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - VODOOSKRBA 47.190,00 47.190,00 39.325,83 83,34

9044204164 OU - POMURSKI VODOVOD - IZGRADNJA 189.000,00 189.000,00 188.983,09 99,99

9044205161 OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VODOVOD 52.500,00 52.500,00 42.154,47 80,29

16039003 Objekti za rekreacijo 159.770,00 159.770,00 155.229,04 97,16

9044204161 OU - OBJEKTI ZA REKREACIJO 92.840,00 92.840,00 92.523,44 99,66

9044204166 OU - INOVATIVNA TRIM STEZA Z BALINIŠČEM 56.930,00 56.930,00 56.322,98 98,93

9044208163 OU - PROJEKTI/NADZORI - OBJEKTI ZA REKREACIJO 10.000,00 10.000,00 6.382,62 63,83

16039004 Praznično urejanje naselij 7.100,00 7.100,00 7.092,03 99,89

9044029160 OU - DRUGI OPERAT. ODHODKI - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 7.100,00 7.100,00 7.092,03 99,89

16039005 Druge komunalne dejavnosti 55.700,00 55.725,00 53.440,10 95,90

9044025161 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGO - KOMUNALA OBČINA 32.500,00 32.500,00 30.219,45 92,98

9044135160 OU - TEKOČI TRANSFERI KOMUNA BELTINCI 23.200,00 25,00 23.225,00 23.220,65 99,98

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 24.150,00 24.150,00 24.120,45 99,88

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 24.100,00 24.100,00 24.089,11 99,95

9044025163 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV 24.100,00 24.100,00 24.089,11 99,95

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 50,00 50,00 31,34 62,68

9044132160 OU - STANOVANJSKI IN ODŠKODNINSKI SKLAD 50,00 50,00 31,34 62,68

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 55.000,00 55.000,00 52.825,68 96,05

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 30.000,00 30.000,00 29.862,08 99,54

9044204160 OU - PRIPRAVA ZEMLJIŠČ 30.000,00 30.000,00 29.862,08 99,54

16069002 Nakup zemljišč 25.000,00 25.000,00 22.963,60 91,85
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9044206160 OU - NAKUP ZEMLJIŠČ 25.000,00 25.000,00 22.963,60 91,85

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 99.600,00 99.600,00 95.383,77 95,77
1707 Drugi programi na področju zdravstva 99.600,00 99.600,00 95.383,77 95,77

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 94.600,00 94.600,00 90.702,43 95,88

9044021170 OU - DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE 4.600,00 4.600,00 4.464,39 97,05

9044131170 OU - PRISP. V ZZZS ZA ZDRAV. ZAV. OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČINE 90.000,00 90.000,00 86.238,04 95,82

17079002 Mrliško ogledna služba 5.000,00 5.000,00 4.681,34 93,63

9044021171 OU - ZDRAVSTVNE STORITVE-MRLIŠKI OGLEDI 5.000,00 5.000,00 4.681,34 93,63

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 253.201,00 253.201,00 243.159,72 96,03
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.100,00 2.100,00 2.061,80 98,18

18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.100,00 2.100,00 2.061,80 98,18

9044310180 OU - INVESTICIJSKI TRANSFERI - OBNOVA KULTURNO-ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV 2.100,00 2.100,00 2.061,80 98,18

1803 Programi v kulturi 164.701,00 164.701,00 160.249,55 97,30

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 95.000,00 95.000,00 90.575,71 95,34

9044133180 OU - TEKOČI TRANSFERI - PIŠK MURSKA SOBOTA 95.000,00 95.000,00 90.575,71 95,34

18039003 Ljubiteljska kultura 15.001,00 15.001,00 15.000,66 100,00

9044120180 OU - KULTURNA DRUŠTVA 15.001,00 15.001,00 15.000,66 100,00

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 44.700,00 44.700,00 44.673,18 99,94

9044020180 OU - ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE 19.400,00 19.400,00 19.394,34 99,97

9044020181 OU - OGLAŠEVANJE - INTERNI KANAL 23.800,00 23.800,00 23.790,00 99,96

9044029180 OU - PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV 1.500,00 1.500,00 1.488,84 99,26

18039005 Drugi programi v kulturi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

9044133181 OU - TEKOČI TRANSFERI - KULTURA - ZTK 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

1804 Podpora posebnim skupinam 20.400,00 20.400,00 15.000,00 73,53

18049004 Programi drugih posebnih skupin 20.400,00 20.400,00 15.000,00 73,53

9044120181 OU - DRUGA DRUŠTVA/SKUPINE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00

9044204182 OU - REŠEVANJE ROMSKE PROBLEMATIKE 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 66.000,00 66.000,00 65.848,37 99,77

18059001 Programi športa 66.000,00 66.000,00 65.848,37 99,77

9044120182 OU - ŠPORTNA DRUŠTVA 66.000,00 66.000,00 65.848,37 99,77

19 IZOBRAŽEVANJE 2.060.250,00 2.060.265,00 2.041.332,59 99,08
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.127.000,00 1.127.000,00 1.126.441,83 99,95

19029001 Vrtci 1.127.000,00 1.127.000,00 1.126.441,83 99,95

9044119190 OU - PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV  V VRTCIH IN PLAČILI 848.000,00 848.000,00 847.962,55 100,00

9044133190 OU - TEKOČI TRANSFERI - PREDŠOLSKA VZGOJA 225.000,00 225.000,00 224.864,93 99,94

9044323190 OU - INV. TRANSFERI - VRTEC BELTINCI 54.000,00 54.000,00 53.614,35 99,29

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 664.400,00 664.400,00 652.297,15 98,18

19039001 Osnovno šolstvo 632.400,00 632.400,00 620.467,35 98,11

9044133191 OU - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ BELTINCI 96.100,00 96.100,00 96.044,14 99,94
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9044133192 OU - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ DOKLEŽOVJE 27.000,00 27.000,00 24.159,91 89,48

9044133193 OU - TEKOČI TRANSFERI - OSNOVNA ŠOLA BELTINCI 110.000,00 110.000,00 109.716,28 99,74

9044133194 OU - TEKOČI TRANSFERI - OŠ DOKLEŽOVJE 16.800,00 16.800,00 16.767,85 99,81

9044323191 OU - INV. TRANSFERI - OŠ BELTINCI 354.000,00 354.000,00 346.529,01 97,89

9044323192 OU - INV. TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE 28.500,00 28.500,00 27.250,16 95,61

19039002 Glasbeno šolstvo 32.000,00 32.000,00 31.829,80 99,47

9044135190 OU - TEKOČI TRANSFERI - GLASBENO OSNOVNO ŠOLSTVO 32.000,00 32.000,00 31.829,80 99,47

1905 Drugi izobraževalni programi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

19059001 Izobraževanje odraslih 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

9044133195 OU - TEKOČI TRANSFERI - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

1906 Pomoči šolajočim 265.850,00 265.865,00 259.593,61 97,64

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 215.850,00 215.865,00 215.863,61 100,00

9044119191 OU - REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO 215.850,00 15,00 215.865,00 215.863,61 100,00

19069004 Študijske pomoči 50.000,00 50.000,00 43.730,00 87,46

9044119192 OU - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - IZOBRAŽEVANJE 50.000,00 50.000,00 43.730,00 87,46

20 SOCIALNO VARSTVO 396.021,00 396.021,00 390.000,86 98,48
2002 Varstvo otrok in družine 23.750,00 23.750,00 22.795,12 95,98

20029001 Drugi programi v pomoč družini 23.750,00 23.750,00 22.795,12 95,98

9044119200 OU - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - OSTALO (LETOVANJE,..) 11.750,00 11.750,00 11.695,12 99,53

9044119201 OU - POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA 12.000,00 12.000,00 11.100,00 92,50

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 372.271,00 372.271,00 367.205,74 98,64

20049001 Centri za socialno delo 29.200,00 29.200,00 28.930,44 99,08

9044133200 OU - TEKOČI TRANSFERI - SOCIALA 29.200,00 29.200,00 28.930,44 99,08

20049002 Socialno varstvo invalidov 38.700,00 38.700,00 38.565,96 99,65

9044119202 OU - IZPLAČILA DRUŽINSKIM POMOČNIKOM 38.700,00 38.700,00 38.565,96 99,65

20049003 Socialno varstvo starih 257.000,00 257.000,00 253.750,68 98,74

9044119203 OU - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH 257.000,00 257.000,00 253.750,68 98,74

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 31.770,00 31.770,00 31.419,36 98,90

9044110200 OU - DENARNA POMOČ 25.000,00 25.000,00 24.650,00 98,60

9044119205 OU - PLAČILO POGREBNIN 6.770,00 6.770,00 6.769,36 99,99

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 15.601,00 15.601,00 14.539,30 93,19

9044119204 OU - DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM - SOCIALA 6.600,00 6.600,00 5.539,29 83,93

9044120201 OU - HUMANITARNA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE 9.001,00 9.001,00 9.000,01 99,99

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 357.310,00 357.310,00 355.600,93 99,52
2201 Servisiranje javnega dolga 357.310,00 357.310,00 355.600,93 99,52

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 357.310,00 357.310,00 355.600,93 99,52

9044030220 OU - OBRESTI OD KREDITOV IN DRUGI STROŠKI POVEZANI S FINANCIRANJEM 37.310,00 37.310,00 37.308,25 100,00

9045501220 OU - ZADOLŽEVANJE - ODPLAČILA GLAVNICE 320.000,00 320.000,00 318.292,68 99,47
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5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 38.260,00 2.400,00 40.660,00 39.795,08 97,87
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 38.260,00 40.660,00 39.795,08 97,87
0603 Dejavnost občinske uprave 38.260,00 40.660,00 39.795,08 97,87

06039001 Administracija občinske uprave 38.260,00 40.660,00 39.795,08 97,87

9054000060 INŠPEKCIJA - OSNOVNE PLAČE IN SPLOŠNI DODATKI 26.500,00 26.500,00 26.255,31 99,08

9054001060 INŠPEKCIJA - REGRES ZA LETNI DOPUST 350,00 350,00 100,00 28,57

9054002060 INŠPEKCIJA - POVRAČILA ZAPOSLENIM 1.570,00 1.570,00 1.373,97 87,51

9054010060 INŠPEKCIJA - INŠPEKCIJA - PRISPEVKI DELODAJALCA NA PLAČE 4.250,00 4.250,00 4.227,02 99,46

9054015060 INŠPEKCIJA - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 90,00 90,00 85,71 95,23

9054029060 INŠPEKCIJA - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - MS INŠPEKCIJA 5.500,00 2.400,00 7.900,00 7.753,07 98,14

61 KS BELTINCI 224.001,37 0,00 224.001,37 216.426,74 96,62
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20,00 20,00 13,54 67,70
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20,00 20,00 13,54 67,70

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20,00 20,00 13,54 67,70

1004029020 STORITVE NLB/DURS/UJP - KS BELTINCI 20,00 20,00 13,54 67,70

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 18.500,00 18.500,00 15.166,49 81,98
0403 Druge skupne administrativne službe 18.500,00 18.500,00 15.166,49 81,98

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 18.500,00 18.500,00 15.166,49 81,98

1004029040 PRIREDITVE/SPONZORSTVA - KS BELTINCI 18.500,00 18.500,00 15.166,49 81,98

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 29.031,37 29.031,37 26.200,01 90,25
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 29.031,37 29.031,37 26.200,01 90,25

06029001 Delovanje ožjih delov občin 29.031,37 29.031,37 26.200,01 90,25

1004020060 PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS BELTINCI 1.000,00 1.000,00 616,03 61,60

1004021060 DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS BELTINCI 2.000,00 2.000,00 1.657,14 82,86

1004022060 EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS BELTINCI 2.650,00 2.650,00 2.530,77 95,50

1004025060 TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS BELTINCI 2.000,00 2.000,00 1.089,19 54,46

1004029060 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS BELTINCI 781,37 781,37 501,70 64,21

1004029061 FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS BELTINCI 9.000,00 9.000,00 8.652,15 96,14

1004204060 INVESTI. VZDRŽEVANJE VD - KS BELTINCI 11.600,00 11.600,00 11.153,03 96,15

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 66.000,00 65.800,00 65.621,11 99,73
1302 Cestni promet in infrastruktura 66.000,00 65.800,00 65.621,11 99,73

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 16.000,00 15.800,00 15.621,11 98,87

1004025130 TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS BELTINCI 16.000,00 -200,00 15.800,00 15.621,11 98,87

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

1004204130 KS - REKONSTRUKCIJE CEST/POLJSKIH POTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 110.450,00 110.650,00 109.425,59 98,89
1603 Komunalna dejavnost 110.450,00 110.650,00 109.425,59 98,89

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 101.600,00 101.600,00 100.456,09 98,87
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1004020160 ČISTILNI MATERIAL MV, POKOP. - KS BELTINCI 500,00 500,00 128,17 25,63

1004022161 EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS BELTINCI 1.000,00 1.000,00 788,97 78,90

1004025161 TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS BELTINCI 100,00 100,00 0,00 0,00

1004204161 KS BELTINCI - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE 100.000,00 100.000,00 99.538,95 99,54

16039003 Objekti za rekreacijo 6.350,00 6.350,00 6.345,62 99,93

1004025162 TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS BELTINCI 100,00 100,00 99,60 99,60

1004204160 KS BELTINCI - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI 6.250,00 6.250,00 6.246,02 99,94

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.500,00 2.700,00 2.623,88 97,18

1004025163 TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS BELTINCI 1.300,00 1.300,00 1.224,40 94,18

1004029162 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS BELTINCI 1.200,00 200,00 1.400,00 1.399,48 99,96

62 KS BRATONCI 55.987,28 0,00 55.987,28 23.441,56 41,87
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10,00 10,00 6,73 67,30
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10,00 10,00 6,73 67,30

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 10,00 10,00 6,73 67,30

2004029020 STORITVE NLB/DURS/UJP - KS BRATONCI 10,00 10,00 6,73 67,30

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.500,00 3.500,00 2.240,27 64,01
0403 Druge skupne administrativne službe 3.500,00 3.500,00 2.240,27 64,01

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.500,00 3.500,00 2.240,27 64,01

2004029040 PRIREDITVE/SPONZORSTVA - KS BRATONCI 3.500,00 3.500,00 2.240,27 64,01

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.107,28 16.307,28 14.250,97 87,39
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 16.107,28 16.307,28 14.250,97 87,39

06029001 Delovanje ožjih delov občin 16.107,28 16.307,28 14.250,97 87,39

2004020060 PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS BRATONCI 200,00 200,00 171,80 85,90

2004022060 EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS BRATONCI 2.250,00 2.250,00 1.225,72 54,48

2004025060 TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS BRATONCI 2.600,00 2.600,00 1.804,24 69,39

2004029060 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS BRATONCI 1.057,28 1.057,28 1.024,82 96,93

2004029061 FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS BRATONCI 8.700,00 200,00 8.900,00 8.804,39 98,93

2004204060 INVESTI. VZDRŽEVANJE VD - KS BRATONCI 1.300,00 1.300,00 1.220,00 93,85

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 28.350,00 28.350,00 1.317,60 4,65
1302 Cestni promet in infrastruktura 28.350,00 28.350,00 1.317,60 4,65

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 28.350,00 28.350,00 1.317,60 4,65

2004025130 TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS BRATONCI 1.400,00 1.400,00 1.317,60 94,11

2004204130 KS BRATONCI - INV. IN INV. VZDRŽEVANJE VAŠKIH CEST 26.950,00 26.950,00 0,00 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.020,00 7.820,00 5.625,99 71,94
1603 Komunalna dejavnost 8.020,00 7.820,00 5.625,99 71,94

16039001 Oskrba z vodo 700,00 700,00 621,54 88,79

2004022160 EE - VODOVOD - KS BRATONCI 700,00 700,00 621,54 88,79

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.620,00 1.420,00 185,62 13,07
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2004021162 DOBRNO ORODJE IN NAPRAVE - MV, POKOP - KS BRATONCI 1.000,00 -200,00 800,00 0,00 0,00

2004022161 EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS BRATONCI 120,00 120,00 108,62 90,52

2004025161 TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS BRATONCI 500,00 500,00 77,00 15,40

16039003 Objekti za rekreacijo 3.000,00 3.000,00 2.358,89 78,63

2004022162 EE - ŠPORTNI OBJEKTI - KS BRATONCI 1.000,00 1.000,00 541,24 54,12

2004025162 TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS BRATONCI 2.000,00 2.000,00 1.817,65 90,88

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.700,00 2.700,00 2.459,94 91,11

2004025163 TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS BRATONCI 2.400,00 2.400,00 2.274,81 94,78

2004029162 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS BRATONCI 300,00 300,00 185,13 61,71

63 KS DOKLEŽOVJE 67.960,70 0,00 67.960,70 59.955,05 88,22
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20,00 20,00 12,54 62,70
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20,00 20,00 12,54 62,70

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20,00 20,00 12,54 62,70

3004029020 STORITVE NLB/DURS/UJP - KS DOKLEŽOVJE 20,00 20,00 12,54 62,70

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.700,00 3.830,00 3.301,71 86,21
0403 Druge skupne administrativne službe 3.700,00 3.830,00 3.301,71 86,21

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.700,00 3.830,00 3.301,71 86,21

3004029040 PRIREDITVE/SPONZORSTVA - KS DOKLEŽOVJE 3.700,00 130,00 3.830,00 3.301,71 86,21

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 22.590,70 22.460,70 16.499,84 73,46
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 22.590,70 22.460,70 16.499,84 73,46

06029001 Delovanje ožjih delov občin 22.590,70 22.460,70 16.499,84 73,46

3004020060 PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS DOKLEŽOVJE 700,00 700,00 480,18 68,60

3004021060 DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS DOKLEŽOVJE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

3004022060 EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS DOKLEŽOVJE 5.450,00 5.450,00 4.599,67 84,40

3004025060 TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS DOKLEŽOVJE 3.200,00 3.200,00 2.027,70 63,37

3004029060 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS DOKLEŽOVJE 5.240,70 -130,00 5.110,70 4.029,65 78,85

3004029061 FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS DOKLEŽOVJE 7.000,00 7.000,00 5.362,64 76,61

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.100,00 1.100,00 1.034,19 94,02
1302 Cestni promet in infrastruktura 1.100,00 1.100,00 1.034,19 94,02

13029004 Cestna razsvetljava 1.100,00 1.100,00 1.034,19 94,02

3004025131 TEKOČE VZDRŽEVANJE JR - KS DOKLEŽOVJE 1.100,00 1.100,00 1.034,19 94,02

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 40.550,00 40.550,00 39.106,77 96,44
1603 Komunalna dejavnost 40.550,00 40.550,00 39.106,77 96,44

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 35.000,00 35.000,00 34.156,14 97,59

3004022161 EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS DOKLEŽOVJE 800,00 800,00 546,82 68,35

3004025161 TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS DOKLEŽOVJE 500,00 500,00 0,00 0,00

3004204160 KS DOKLEŽOVJE - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE 33.700,00 33.700,00 33.609,32 99,73

16039003 Objekti za rekreacijo 2.300,00 2.300,00 1.909,54 83,02
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3004022162 EE - ŠPORTNI OBJEKTI - KS DOKLEŽOVJE 1.300,00 1.300,00 1.228,07 94,47

3004025162 TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS DOKLEŽOVJE 1.000,00 1.000,00 681,47 68,15

16039005 Druge komunalne dejavnosti 3.250,00 3.250,00 3.041,09 93,57

3004025163 TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS DOKLEŽOVJE 1.750,00 1.750,00 1.739,47 99,40

3004029162 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS DOKLEŽOVJE 1.500,00 1.500,00 1.301,62 86,77

64 KS GANČANI 45.958,31 45.958,31 40.986,19 89,18
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20,00 20,00 10,88 54,40
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20,00 20,00 10,88 54,40

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20,00 20,00 10,88 54,40

4004029020 STORITVE NLB/DURS/UJP - KS GANČANI 20,00 20,00 10,88 54,40

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.500,00 6.500,00 6.089,22 93,68
0403 Druge skupne administrativne službe 6.500,00 6.500,00 6.089,22 93,68

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.500,00 6.500,00 6.089,22 93,68

4004029040 PRIREDITVE/SPONZORSTVA - KS GANČANI 6.500,00 6.500,00 6.089,22 93,68

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.968,31 15.968,31 13.868,87 86,85
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 15.968,31 15.968,31 13.868,87 86,85

06029001 Delovanje ožjih delov občin 15.968,31 15.968,31 13.868,87 86,85

4004020060 PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS GANČANI 330,00 330,00 279,57 84,72

4004021060 DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS GANČANI 1.100,00 1.100,00 1.051,10 95,55

4004022060 EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS GANČANI 2.600,00 2.600,00 2.251,46 86,59

4004025060 TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS GANČANI 1.300,00 1.300,00 1.222,14 94,01

4004029060 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS GANČANI 6.138,31 6.138,31 5.933,45 96,66

4004029061 FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS GANČANI 4.500,00 4.500,00 3.131,15 69,58

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.100,00 3.100,00 3.094,14 99,81
1302 Cestni promet in infrastruktura 3.100,00 3.100,00 3.094,14 99,81

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.100,00 3.100,00 3.094,14 99,81

4004025130 TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS GANČANI 3.100,00 3.100,00 3.094,14 99,81

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0,00 0,00 0,00 0,00

4004204130 KS GANČANI - REKONSTRUKCIJE CEST/POLJSKIH POTI 0,00 0,00 0,00 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.370,00 20.370,00 17.923,08 87,99
1603 Komunalna dejavnost 20.370,00 20.370,00 17.923,08 87,99

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.600,00 1.600,00 267,52 16,72

4004022161 EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS GANČANI 1.600,00 1.600,00 267,52 16,72

16039003 Objekti za rekreacijo 11.670,00 11.670,00 11.005,98 94,31

4004022162 EE - ŠPORTNI OBJEKTI - KS GANČANI 4.470,00 4.470,00 3.840,99 85,93

4004025162 TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS GANČANI 7.200,00 7.200,00 7.164,99 99,51

16039005 Druge komunalne dejavnosti 7.100,00 7.100,00 6.649,58 93,66

4004022163 DRUGA ENERGIJA, POGONSKA GORIVA - KS GANČANI 800,00 800,00 766,63 95,83
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4004025163 TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS GANČANI 4.500,00 4.500,00 4.134,21 91,87

4004029162 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS GANČANI 1.800,00 1.800,00 1.748,74 97,15

65 KS IŽAKOVCI 61.687,19 0,00 61.687,19 51.829,27 84,02
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20,00 20,00 10,30 51,50
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20,00 20,00 10,30 51,50

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20,00 20,00 10,30 51,50

5004029020 STORITVE NLB/DURS/UJP - KS IŽAKOVCI 20,00 20,00 10,30 51,50

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.150,00 6.150,00 5.001,01 81,32
0403 Druge skupne administrativne službe 6.150,00 6.150,00 5.001,01 81,32

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.150,00 6.150,00 5.001,01 81,32

5004029040 PRIREDITVE/SPONZORSTVA - KS IŽAKOVCI 6.150,00 6.150,00 5.001,01 81,32

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.927,19 17.727,19 13.334,93 75,22
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 16.927,19 17.727,19 13.334,93 75,22

06029001 Delovanje ožjih delov občin 16.927,19 17.727,19 13.334,93 75,22

5004020060 PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS IŽAKOVCI 200,00 200,00 19,17 9,59

5004021060 DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS IŽAKOVCI 580,00 580,00 571,18 98,48

5004022060 EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS IŽAKOVCI 4.220,00 4.220,00 3.796,76 89,97

5004025060 TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS IŽAKOVCI 1.950,00 1.950,00 1.790,62 91,83

5004029060 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS IŽAKOVCI 1.727,19 1.727,19 1.413,12 81,82

5004029061 FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS IŽAKOVCI 4.950,00 800,00 5.750,00 5.744,08 99,90

5004204060 INVESTI. VZDRŽEVANJE VD - KS IŽAKOVCI 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.150,00 6.800,00 4.460,80 65,60
1302 Cestni promet in infrastruktura 7.150,00 6.800,00 4.460,80 65,60

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 7.150,00 6.800,00 4.460,80 65,60

5004025130 TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS IŽAKOVCI 7.150,00 -350,00 6.800,00 4.460,80 65,60

14 GOSPODARSTVO 26.450,00 25.650,00 24.934,91 97,21
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 26.450,00 25.650,00 24.934,91 97,21

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 26.450,00 25.650,00 24.934,91 97,21

5004022140 EE - TURISTIČNI OBJEKTI - KS IŽAKOVCI 3.500,00 3.500,00 3.143,63 89,82

5004025140 TEKOČE VZDRŽEVANJE TURISTIČNIH OBJEKTOV - KS IŽAKOVCI 9.050,00 -800,00 8.250,00 7.934,44 96,18

5004204140 INVESTICIJE - TURIZEM - KS IŽAKOVCI 13.900,00 13.900,00 13.856,84 99,69

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.990,00 5.340,00 4.087,32 76,54
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 440,00 440,00 432,00 98,18

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 440,00 440,00 432,00 98,18

5004021160 GEODETSKE STORITVE - KS IŽAKOVCI 440,00 440,00 432,00 98,18

1603 Komunalna dejavnost 4.550,00 4.900,00 3.655,32 74,60

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 530,00 530,00 476,39 89,88

5004022161 EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS IŽAKOVCI 300,00 300,00 251,84 83,95
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5004025161 TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS IŽAKOVCI 230,00 230,00 224,55 97,63

16039003 Objekti za rekreacijo 2.220,00 2.570,00 1.862,23 72,46

5004022162 EE - ŠPORTNI OBJEKTI - KS IŽAKOVCI 0,00 350,00 350,00 340,33 97,24

5004025162 TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS IŽAKOVCI 1.700,00 1.700,00 1.521,90 89,52

5004204160 KS IŽAKOVCI - INV. IN INV. VZDRŽEVANJE - ŠPORTNI OBJEKTI 520,00 520,00 0,00 0,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.800,00 1.800,00 1.316,70 73,15

5004025163 TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS IŽAKOVCI 1.500,00 1.500,00 1.153,94 76,93

5004029162 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS IŽAKOVCI 300,00 300,00 162,76 54,25

66 KS LIPA 72.531,81 72.531,81 35.877,67 49,46
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10,00 10,00 7,64 76,40
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10,00 10,00 7,64 76,40

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 10,00 10,00 7,64 76,40

6004029020 STORITVE NLB/DURS/UJP - KS LIPA 10,00 10,00 7,64 76,40

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.600,00 4.600,00 3.997,14 86,89
0403 Druge skupne administrativne službe 4.600,00 4.600,00 3.997,14 86,89

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.600,00 4.600,00 3.997,14 86,89

6004029040 PRIREDITVE/SPONZORSTVA - KS LIPA 4.600,00 4.600,00 3.997,14 86,89

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 41.441,81 41.441,81 17.124,00 41,32
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 41.441,81 41.441,81 17.124,00 41,32

06029001 Delovanje ožjih delov občin 41.441,81 41.441,81 17.124,00 41,32

6004020060 PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS LIPA 150,00 150,00 37,75 25,17

6004022060 EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS LIPA 4.250,00 4.250,00 2.623,93 61,74

6004025060 TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS LIPA 4.200,00 4.200,00 3.777,69 89,95

6004029060 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS LIPA 791,81 791,81 739,73 93,42

6004029061 FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS LIPA 7.000,00 7.000,00 5.181,23 74,02

6004205060 KS LIPA - INV. IN INV. VZDRŽ - VD/DRUGI OBJEKTI KS 25.050,00 25.050,00 4.763,67 19,02

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.380,00 10.380,00 5.530,44 53,28
1302 Cestni promet in infrastruktura 10.380,00 10.380,00 5.530,44 53,28

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.000,00 1.000,00 536,80 53,68

6004025130 TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS LIPA 1.000,00 1.000,00 536,80 53,68

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.000,00 5.000,00 3.948,99 78,98

6004204130 KS LIPA - INV. IN INV. VZDRŽ. - CESTE 5.000,00 5.000,00 3.948,99 78,98

13029004 Cestna razsvetljava 4.380,00 4.380,00 1.044,65 23,85

6004204131 KS LIPA - INV. IN INV. VZDRŽ. - JR 4.380,00 4.380,00 1.044,65 23,85

14 GOSPODARSTVO 3.100,00 3.100,00 1.978,00 63,81
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 3.100,00 3.100,00 1.978,00 63,81

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 3.100,00 3.100,00 1.978,00 63,81

6004022140 EE - TURISTIČNI OBJEKTI - KS LIPA 0,00 600,00 600,00 587,95 97,99
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6004025140 TEKOČE VZDRŽEVANJE TURISTIČNIH OBJEKTOV - KS LIPA 3.100,00 -600,00 2.500,00 1.390,05 55,60

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.000,00 13.000,00 7.240,45 55,70
1603 Komunalna dejavnost 13.000,00 13.000,00 7.240,45 55,70

16039001 Oskrba z vodo 1.500,00 1.500,00 663,04 44,20

6004022160 EE - VODOVOD - KS LIPA 1.500,00 1.500,00 663,04 44,20

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.500,00 2.500,00 946,76 37,87

6004022161 EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS LIPA 1.500,00 1.500,00 885,92 59,06

6004025161 TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS LIPA 1.000,00 1.000,00 60,84 6,08

16039003 Objekti za rekreacijo 6.500,00 6.500,00 4.474,82 68,84

6004025162 TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS LIPA 3.500,00 3.500,00 3.340,09 95,43

6004204160 KS LIPA - INV. INV. VZDRŽEVANJE - ŠPORTNI OBJEKTI 3.000,00 3.000,00 1.134,73 37,82

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.500,00 2.500,00 1.155,83 46,23

6004025163 TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS LIPA 1.500,00 1.500,00 417,04 27,80

6004029162 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS LIPA 1.000,00 1.000,00 738,79 73,88

67 KS LIPOVCI 67.769,68 67.769,68 36.980,61 54,57
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15,00 15,00 11,08 73,87
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 15,00 15,00 11,08 73,87

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 15,00 15,00 11,08 73,87

7004029020 STORITVE NLB/DURS/UJP - KS LIPOVCI 15,00 15,00 11,08 73,87

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.700,00 16.700,00 14.851,66 88,93
0403 Druge skupne administrativne službe 16.700,00 16.700,00 14.851,66 88,93

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.700,00 16.700,00 14.851,66 88,93

7004029040 PRIREDITVE/SPONZORSTVA - KS LIPOVCI 16.700,00 16.700,00 14.851,66 88,93

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.004,68 19.004,68 15.675,52 82,48
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 19.004,68 19.004,68 15.675,52 82,48

06029001 Delovanje ožjih delov občin 19.004,68 19.004,68 15.675,52 82,48

7004020060 PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS LIPOVCI 450,00 450,00 387,57 86,13

7004021060 DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS LIPOVCI 100,00 100,00 73,76 73,76

7004022060 EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS LIPOVCI 5.350,00 5.350,00 3.260,02 60,93

7004025060 TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS LIPOVCI 2.550,00 2.550,00 2.370,41 92,96

7004029060 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS LIPOVCI 2.554,68 2.554,68 1.826,13 71,48

7004029061 FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS LIPOVCI 8.000,00 8.000,00 7.757,63 96,97

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 20.750,00 20.750,00 0,00 0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura 20.750,00 20.750,00 0,00 0,00

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00

7004025130 TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS LIPOVCI 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00

7004204130 KS LIPOVCI - INV. IN INV. VZDRŽEVANJE - CESTE 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 11.300,00 11.300,00 6.442,35 57,01
1603 Komunalna dejavnost 11.300,00 11.300,00 6.442,35 57,01

16039001 Oskrba z vodo 3.200,00 3.200,00 3.105,32 97,04

7004029160 IZPLAČILA FIZIČNIM OSEBAM - DRUGA KOMUNALA - VV - KS LIPOVCI 3.200,00 3.200,00 3.105,32 97,04

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.200,00 3.200,00 753,74 23,55

7004020160 ČISTILNI MATERIAL MV, POKOP. - KS LIPOVCI 50,00 50,00 11,18 22,36

7004021162 DOBRNO ORODJE IN NAPRAVE - MV, POKOP - KS LIPOVCI 500,00 500,00 448,20 89,64

7004022161 EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS LIPOVCI 1.150,00 1.150,00 294,36 25,60

7004025161 TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS LIPOVCI 500,00 500,00 0,00 0,00

7004029161 IZPLAČILA FIZIČNIM OSEBAM - MV, POKOP. - KS LIPOVCI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

16039003 Objekti za rekreacijo 2.700,00 2.700,00 1.151,86 42,66

7004022162 EE - ŠPORTNI OBJEKTI - KS LIPOVCI 1.700,00 1.700,00 1.151,86 67,76

7004025162 TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS LIPOVCI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.200,00 2.200,00 1.431,43 65,07

7004025163 TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS LIPOVCI 700,00 700,00 298,95 42,71

7004029162 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS LIPOVCI 1.500,00 1.500,00 1.132,48 75,50

68 KS MELINCI 55.534,25 55.534,25 43.708,40 78,71
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10,00 10,00 6,67 66,70
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10,00 10,00 6,67 66,70

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 10,00 10,00 6,67 66,70

8004029020 STORITVE NLB/DURS/UJP - KS MELINCI 10,00 10,00 6,67 66,70

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 10.100,00 10.100,00 9.079,49 89,90
0403 Druge skupne administrativne službe 10.100,00 10.100,00 9.079,49 89,90

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.100,00 10.100,00 9.079,49 89,90

8004029040 PRIREDITVE/SPONZORSTVA - KS MELINCI 10.100,00 10.100,00 9.079,49 89,90

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 22.494,25 22.494,25 16.029,08 71,26
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 22.494,25 22.494,25 16.029,08 71,26

06029001 Delovanje ožjih delov občin 22.494,25 22.494,25 16.029,08 71,26

8004020060 PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS MELINCI 400,00 400,00 331,25 82,81

8004021060 DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS MELINCI 1.000,00 1.000,00 866,20 86,62

8004022060 EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS MELINCI 2.670,00 2.670,00 2.305,34 86,34

8004025060 TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS MELINCI 2.800,00 2.800,00 2.439,01 87,11

8004029060 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS MELINCI 1.224,25 1.224,25 1.016,55 83,03

8004029061 FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS MELINCI 5.100,00 5.100,00 3.949,17 77,43

8004205060 KS MELINCI - INV. IN INV. VZDRŽ. - VD/DRUGI OBJEKTI KS 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00

8004208060 KS MELINCI - ŠTUDIJE PROJEKTI - KRAJEVNE SKUPNOSTI 7.000,00 7.000,00 5.121,56 73,17

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 18.430,00 18.430,00 16.044,27 87,06
1302 Cestni promet in infrastruktura 17.630,00 17.630,00 15.312,21 86,85
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.000,00 2.000,00 1.974,20 98,71

8004025130 TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS MELINCI 2.000,00 2.000,00 1.974,20 98,71

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 15.630,00 15.630,00 13.338,01 85,34

8004204130 KS MELINCI - INV. IN INV. VZDRŽEVANJE - CESTE 15.630,00 15.630,00 13.338,01 85,34

1305 Vodni promet in infrastruktura 800,00 800,00 732,06 91,51

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 800,00 800,00 732,06 91,51

8004025132 TEKOČE VZDRŽEVANJE - BROD 800,00 800,00 732,06 91,51

14 GOSPODARSTVO 1.000,00 1.000,00 922,36 92,24
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1.000,00 1.000,00 922,36 92,24

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.000,00 1.000,00 922,36 92,24

8004025140 TEKOČE VZDRŽEVANJE TURISTIČNIH OBJEKTOV - KS MELINCI 1.000,00 1.000,00 922,36 92,24

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.500,00 3.500,00 1.626,53 46,47
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 300,00 300,00 244,00 81,33

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 300,00 300,00 244,00 81,33

8004021160 GEODETSKE STORITVE - KS MELINCI 300,00 300,00 244,00 81,33

1603 Komunalna dejavnost 3.200,00 3.200,00 1.382,53 43,20

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 700,00 700,00 225,74 32,25

8004022161 EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS MELINCI 200,00 200,00 157,04 78,52

8004025161 TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS MELINCI 500,00 500,00 68,70 13,74

16039003 Objekti za rekreacijo 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

8004025162 TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS MELINCI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.500,00 1.500,00 1.156,79 77,12

8004025163 TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS MELINCI 500,00 500,00 407,57 81,51

8004029162 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS MELINCI 1.000,00 1.000,00 749,22 74,92

SKUPAJ ODHODKI: 7.628.994,67 7.628.994,67 6.867.996,66 90,02
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OBČINA BELTINCI 3.1.

ZAKLJUCNI RACUN 2014 - PREGLED REALIZACIJE INVESTICIJSKEGA DELA NACRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

INV/TEK PU PK PP Konto VIR Opis Sprejeti proračun: 2014/2 Veljavni proračun: 2014/2 Realizacija: 2014 Indeks 10:9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 INVESTICIJSKO 2.694.595,00 2.694.905,00 2.119.477,74 78,65
4 OBČINSKA UPRAVA 2.366.215,00 2.366.525,00 1.874.501,97 79,21

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.300,00 6.300,00 6.225,35 98,82
0402 Informatizacija uprave 6.300,00 6.300,00 6.225,35 98,82

04029001 Informacijska infrastruktura 6.300,00 6.300,00 6.225,35 98,82

9044202040 OU - NAKUP RAČUNALNIKOV 6.300,00 6.300,00 6.225,35 98,82

4202020 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME 6.300,00 6.300,00 6.225,35 98,82

PV00 Lastna sredstva 6.300,00 6.300,00 6.225,35 98,82

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.000,00 5.000,00 1.599,01 31,98
0603 Dejavnost občinske uprave 5.000,00 5.000,00 1.599,01 31,98

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 5.000,00 5.000,00 1.599,01 31,98

9044203060 OU - NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV - UPRAVA/OSTALO 5.000,00 5.000,00 1.599,01 31,98

420230 NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV 1.000,00 1.000,00 662,05 66,21

PV00 Lastna sredstva 1.000,00 1.000,00 662,05 66,21

4203001 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV - UPRAVA/OSTALO 4.000,00 4.000,00 936,96 23,42

PV00 Lastna sredstva 4.000,00 4.000,00 936,96 23,42

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 159.000,00 159.000,00 150.528,88 94,67
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 159.000,00 159.000,00 150.528,88 94,67

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 9.000,00 9.000,00 3.298,88 36,65

9044310070 OU - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO 9.000,00 9.000,00 3.298,88 36,65

4310001 NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO 9.000,00 9.000,00 3.298,88 36,65

PV00 Lastna sredstva 9.000,00 9.000,00 3.298,88 36,65

07039002 Protipožarna varnost 150.000,00 150.000,00 147.230,00 98,15

9044310071 OU - INVESTICIJE V GASILSTVO - GASILSKA ZVEZA/PGD OBČINE BELTINCI 150.000,00 150.000,00 147.230,00 98,15

43100023 NAKUP AVTOMOBILA - PGD BELTINCI 100.000,00 100.000,00 97.230,00 97,23

PV00 Lastna sredstva 89.000,00 89.000,00 85.368,00 95,92

PV01 Transfer iz državnega proračuna 11.000,00 11.000,00 11.862,00 107,84

43100024 GASILSKI DOM LIPOVCI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

PV00 Lastna sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,00

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,00

9044208120 OU - LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT - SEAP - LEK 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,00

4208001 SEAP - AKCIJSKI NAČRT - LOKALNI ENERETSKI KONCEPT 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,00

PV00 Lastna sredstva 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 465.220,00 465.220,00 347.133,75 74,62
1302 Cestni promet in infrastruktura 465.220,00 465.220,00 347.133,75 74,62

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 452.220,00 452.220,00 334.634,06 74,00

9044204130 OU - INVESTICIJE - KOLESARSKE STEZE 27.500,00 27.500,00 27.427,32 99,74

42040166 KOLESARSKA STEZA LIPOVCI - GANČANI 27.500,00 27.500,00 27.427,32 99,74

PV00 Lastna sredstva 27.500,00 27.500,00 27.427,32 99,74

9044204131 OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CESTE 380.000,00 380.000,00 278.365,56 73,25
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INV/TEK PU PK PP Konto VIR Opis Sprejeti proračun: 2014/2 Veljavni proračun: 2014/2 Realizacija: 2014 Indeks 10:9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

42040216 REKONSTRUKCIJA GREGORČIČEVE ULICE 380.000,00 380.000,00 278.365,56 73,25

OV03 Domači in tuji partnerji 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

PV00 Lastna sredstva 292.886,00 292.886,00 190.832,56 65,16

PV01 Transfer iz državnega proračuna 37.114,00 37.114,00 37.533,00 101,13

9044208130 OU - PROJEKTI/NADZORI - CESTE/KOLESARSKE STEZE 44.720,00 44.720,00 28.841,18 64,49

42080101 INVESTICIJSKI NADZOR - PROMETNA INFRASTRUKTURA 2.500,00 2.500,00 2.269,58 90,78

PV00 Lastna sredstva 2.500,00 2.500,00 2.269,58 90,78

4208042 PROJEKTI PROMETNA INFRASTRUKTURA 42.220,00 42.220,00 26.571,60 62,94

PV00 Lastna sredstva 42.220,00 42.220,00 26.571,60 62,94

13029003 Urejanje cestnega prometa 13.000,00 13.000,00 12.499,69 96,15

9044204132 OU - PROMETNA SIGNALIZACIJA 13.000,00 13.000,00 12.499,69 96,15

42040125 PROMETNA SIGNALIZACIJA 13.000,00 13.000,00 12.499,69 96,15

PV00 Lastna sredstva 13.000,00 13.000,00 12.499,69 96,15

14 GOSPODARSTVO 48.600,00 48.600,00 46.992,69 96,69
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 48.600,00 48.600,00 46.992,69 96,69

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 48.600,00 48.600,00 46.992,69 96,69

9044204140 OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - TURIZEM 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

42040161 TURISTIČNI OBJEKT - BRATONCI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

PV00 Lastna sredstva 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

9044205140 OU - UREDITEV CENTRA BELTINEC 3.000,00 3.000,00 2.952,40 98,41

4205004 UREDITEV CENTRA BELTINEC 3.000,00 3.000,00 2.952,40 98,41

PV00 Lastna sredstva 3.000,00 3.000,00 2.952,40 98,41

9044205142 OU - UREDITEV VAŠKEGA JEDRA - DOKLEŽOVJE IN MV 23.600,00 23.600,00 23.501,15 99,58

42050074 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA - DOKLEŽOVJE IN MV 23.600,00 23.600,00 23.501,15 99,58

PV00 Lastna sredstva 23.600,00 23.600,00 23.501,15 99,58

9044208140 OU - PROJEKTI/NADZORI-SPODBUJANJE TURIZMA 2.000,00 2.000,00 539,14 26,96

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE 2.000,00 2.000,00 539,14 26,96

PV00 Lastna sredstva 2.000,00 2.000,00 539,14 26,96

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 777.250,00 777.560,00 448.799,69 57,72
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 777.250,00 777.560,00 448.799,69 57,72

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 34.750,00 34.750,00 6.664,98 19,18

9044311150 OU - INVEST. TRANSFER - ZBIRNO SORTIRNI CENTER - CEROP 34.750,00 34.750,00 6.664,98 19,18

4311005 INVEST. TRANSFER - ZBIRNO SORTIRNI CENTER 34.750,00 34.750,00 6.664,98 19,18

PV00 Lastna sredstva 34.750,00 34.750,00 6.664,98 19,18

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 742.500,00 742.810,00 442.134,71 59,52

9044204150 OU - NOVOGRADNJE-KANALIZACIJA 742.500,00 742.500,00 441.830,58 59,51

42040134 IZGRADNJE PRIMARNE KANALIZACIJE PO OBČINI S CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO 742.500,00 742.500,00 441.830,58 59,51

PV00 Lastna sredstva 182.166,53 182.166,53 109.647,83 60,19

PV01 Transfer iz državnega proračuna 84.050,03 84.050,03 49.827,42 59,28

PV02 Evropska sredstva 476.283,44 476.283,44 282.355,33 59,28

9044208150 OU - PROJEKTI/NADZORI - KANALIZACIJA 0,00 310,00 304,13 98,11

4208041 PROJEKTI - KANALIZACIJA 0,00 310,00 304,13 98,11

PV00 Lastna sredstva 0,00 310,00 304,13 98,11

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 456.270,00 456.270,00 439.192,28 96,26
1603 Komunalna dejavnost 401.270,00 401.270,00 386.366,60 96,29
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16039001 Oskrba z vodo 241.500,00 241.500,00 231.137,56 95,71

9044204164 OU - POMURSKI VODOVOD - IZGRADNJA 189.000,00 189.000,00 188.983,09 99,99

42040153 OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM B I. FAZA 189.000,00 189.000,00 188.983,09 99,99

PV00 Lastna sredstva 189.000,00 189.000,00 188.983,09 99,99

9044205161 OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VODOVOD 52.500,00 52.500,00 42.154,47 80,29

4205002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-SEKUNDARNI VODOVOD 52.500,00 52.500,00 42.154,47 80,29

PV00 Lastna sredstva 52.500,00 52.500,00 42.154,47 80,29

16039003 Objekti za rekreacijo 159.770,00 159.770,00 155.229,04 97,16

9044204161 OU - OBJEKTI ZA REKREACIJO 92.840,00 92.840,00 92.523,44 99,66

42040130 ŠRC -  BELTINCI/MALA TELOVADNICA 75.940,00 75.940,00 75.645,54 99,61

PV00 Lastna sredstva 44.940,00 44.940,00 45.645,54 101,57

PV01 Transfer iz državnega proračuna 31.000,00 31.000,00 30.000,00 96,77

42040218 ŠRC GANČANI - NAMAKALNI SISTEM 7.400,00 7.400,00 7.377,90 99,70

PV00 Lastna sredstva 7.400,00 7.400,00 7.377,90 99,70

42040298 ŠZ - PROJEKT (FUND. ZA ŠPORT) 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,00

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 0,00 4.670,16 0,00

PV00 Lastna sredstva 9.500,00 9.500,00 4.829,84 50,84

9044204166 OU - INOVATIVNA TRIM STEZA Z BALINIŠČEM 56.930,00 56.930,00 56.322,98 98,93

42040160 INOVATIVNA TRIM STEZA Z BALINIŠČEM 56.930,00 56.930,00 56.322,98 98,93

PV00 Lastna sredstva 26.180,00 26.180,00 25.572,98 97,68

PV01 Transfer iz državnega proračuna 30.750,00 30.750,00 30.750,00 100,00

9044208163 OU - PROJEKTI/NADZORI - OBJEKTI ZA REKREACIJO 10.000,00 10.000,00 6.382,62 63,83

42080410 ŠTUDIJE/PROJEKTI - ŠPORTNI OBJEKTI 10.000,00 10.000,00 6.382,62 63,83

PV00 Lastna sredstva 10.000,00 10.000,00 6.382,62 63,83

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 55.000,00 55.000,00 52.825,68 96,05

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 30.000,00 30.000,00 29.862,08 99,54

9044204160 OU - PRIPRAVA ZEMLJIŠČ 30.000,00 30.000,00 29.862,08 99,54

4204001 KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ 30.000,00 30.000,00 29.862,08 99,54

PV00 Lastna sredstva 30.000,00 30.000,00 29.862,08 99,54

16069002 Nakup zemljišč 25.000,00 25.000,00 22.963,60 91,85

9044206160 OU - NAKUP ZEMLJIŠČ 25.000,00 25.000,00 22.963,60 91,85

4206002 NAKUP ZEMLJIŠČ - DRUGO 25.000,00 25.000,00 22.963,60 91,85

PV00 Lastna sredstva 25.000,00 25.000,00 22.963,60 91,85

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.500,00 7.500,00 2.061,80 27,49
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.100,00 2.100,00 2.061,80 98,18

18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.100,00 2.100,00 2.061,80 98,18

9044310180 OU - INVESTICIJSKI TRANSFERI - OBNOVA KULTURNO-ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV 2.100,00 2.100,00 2.061,80 98,18

4310003 INVESTICIJSKI TRANSFERI - OBNOVA KULTURNO-ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV 2.100,00 2.100,00 2.061,80 98,18

PV00 Lastna sredstva 2.100,00 2.100,00 2.061,80 98,18

1804 Podpora posebnim skupinam 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00

18049004 Programi drugih posebnih skupin 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00

9044204182 OU - REŠEVANJE ROMSKE PROBLEMATIKE 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00

4204002 KOMUNALNA OPREMA - ROMI 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00

19 IZOBRAŽEVANJE 436.500,00 436.500,00 427.393,52 97,91
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1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 54.000,00 54.000,00 53.614,35 99,29

19029001 Vrtci 54.000,00 54.000,00 53.614,35 99,29

9044323190 OU - INV. TRANSFERI - VRTEC BELTINCI 54.000,00 54.000,00 53.614,35 99,29

4323001 INV. TRANSFERI VRTEC BELTINCI 54.000,00 54.000,00 53.614,35 99,29

PV00 Lastna sredstva 54.000,00 54.000,00 53.614,35 99,29

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 382.500,00 382.500,00 373.779,17 97,72

19039001 Osnovno šolstvo 382.500,00 382.500,00 373.779,17 97,72

9044323191 OU - INV. TRANSFERI - OŠ BELTINCI 354.000,00 354.000,00 346.529,01 97,89

4323002 INV. TRANSFERI OŠ BELTINCI 82.000,00 82.000,00 79.080,44 96,44

PV00 Lastna sredstva 82.000,00 82.000,00 79.080,44 96,44

4323008 ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV/OŠ BELTINCI... 272.000,00 272.000,00 267.448,57 98,33

PV00 Lastna sredstva 16.000,00 16.000,00 -148.257,67 -926,61

PV01 Transfer iz državnega proračuna 256.000,00 256.000,00 415.706,24 162,39

9044323192 OU - INV. TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE 28.500,00 28.500,00 27.250,16 95,61

4323003 INV. TRANSFERI POŠ DOKLEŽOVJE 28.500,00 28.500,00 27.250,16 95,61

PV00 Lastna sredstva 28.500,00 28.500,00 27.250,16 95,61

61 KS BELTINCI 167.850,00 167.850,00 166.938,00 99,46
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.600,00 11.600,00 11.153,03 96,15
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 11.600,00 11.600,00 11.153,03 96,15

06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.600,00 11.600,00 11.153,03 96,15

1004204060 INVESTI. VZDRŽEVANJE VD - KS BELTINCI 11.600,00 11.600,00 11.153,03 96,15

420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA 5.000,00 5.000,00 4.591,96 91,84

PV00 Lastna sredstva 5.000,00 5.000,00 4.591,96 91,84

420204 NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA 5.000,00 5.000,00 4.961,01 99,22

PV00 Lastna sredstva 5.000,00 5.000,00 4.961,01 99,22

4203001 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV - UPRAVA/OSTALO 1.600,00 1.600,00 1.600,06 100,00

PV00 Lastna sredstva 1.600,00 1.600,00 1.600,06 100,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

1004204130 KS - REKONSTRUKCIJE CEST/POLJSKIH POTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

42040290 KS - REKONSTRUKCIJE CEST/POLJSKIH POTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

PV00 Lastna sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 106.250,00 106.250,00 105.784,97 99,56
1603 Komunalna dejavnost 106.250,00 106.250,00 105.784,97 99,56

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 100.000,00 100.000,00 99.538,95 99,54

1004204161 KS BELTINCI - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE 100.000,00 100.000,00 99.538,95 99,54

42040295 KS - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE 100.000,00 100.000,00 99.538,95 99,54

PV00 Lastna sredstva 100.000,00 100.000,00 99.538,95 99,54

16039003 Objekti za rekreacijo 6.250,00 6.250,00 6.246,02 99,94

1004204160 KS BELTINCI - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI 6.250,00 6.250,00 6.246,02 99,94

42040296 KS - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI 6.250,00 6.250,00 6.246,02 99,94

PV00 Lastna sredstva 6.250,00 6.250,00 6.246,02 99,94
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62 KS BRATONCI 28.250,00 28.250,00 1.220,00 4,32
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.300,00 1.300,00 1.220,00 93,85
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.300,00 1.300,00 1.220,00 93,85

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.300,00 1.300,00 1.220,00 93,85

2004204060 INVESTI. VZDRŽEVANJE VD - KS BRATONCI 1.300,00 1.300,00 1.220,00 93,85

420223 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE IN OGREVANJE TER NAPELJAV 1.300,00 1.300,00 1.220,00 93,85

PV00 Lastna sredstva 1.300,00 1.300,00 1.220,00 93,85

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 26.950,00 26.950,00 0,00 0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura 26.950,00 26.950,00 0,00 0,00

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 26.950,00 26.950,00 0,00 0,00

2004204130 KS BRATONCI - INV. IN INV. VZDRŽEVANJE VAŠKIH CEST 26.950,00 26.950,00 0,00 0,00

42040290 KS - REKONSTRUKCIJE CEST/POLJSKIH POTI 26.950,00 26.950,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva 26.950,00 26.950,00 0,00 0,00

63 KS DOKLEŽOVJE 33.700,00 33.700,00 33.609,32 99,73
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 33.700,00 33.700,00 33.609,32 99,73
1603 Komunalna dejavnost 33.700,00 33.700,00 33.609,32 99,73

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 33.700,00 33.700,00 33.609,32 99,73

3004204160 KS DOKLEŽOVJE - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE 33.700,00 33.700,00 33.609,32 99,73

42040295 KS - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE 33.700,00 33.700,00 33.609,32 99,73

PV00 Lastna sredstva 33.700,00 33.700,00 33.609,32 99,73

64 KS GANČANI 0,00 0,00 0,00 0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura 0,00 0,00 0,00 0,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0,00 0,00 0,00 0,00

4004204130 KS GANČANI - REKONSTRUKCIJE CEST/POLJSKIH POTI 0,00 0,00 0,00 0,00

42040290 KS - REKONSTRUKCIJE CEST/POLJSKIH POTI 0,00 0,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00

65 KS IŽAKOVCI 17.720,00 17.720,00 13.856,84 78,20
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

5004204060 INVESTI. VZDRŽEVANJE VD - KS IŽAKOVCI 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

42040202 OBNOVA VAŠKEGA/GASILSKEGA DOMA 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

14 GOSPODARSTVO 13.900,00 13.900,00 13.856,84 99,69
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 13.900,00 13.900,00 13.856,84 99,69

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 13.900,00 13.900,00 13.856,84 99,69

5004204140 INVESTICIJE - TURIZEM - KS IŽAKOVCI 13.900,00 13.900,00 13.856,84 99,69

42040292 KS - INV. ODHODKI - TURISTIČNI OBJEKTI 13.900,00 13.900,00 13.856,84 99,69

PV00 Lastna sredstva 13.900,00 13.900,00 13.856,84 99,69

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 520,00 520,00 0,00 0,00
1603 Komunalna dejavnost 520,00 520,00 0,00 0,00

16039003 Objekti za rekreacijo 520,00 520,00 0,00 0,00

Stran 5 od 7



INV/TEK PU PK PP Konto VIR Opis Sprejeti proračun: 2014/2 Veljavni proračun: 2014/2 Realizacija: 2014 Indeks 10:9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5004204160 KS IŽAKOVCI - INV. IN INV. VZDRŽEVANJE - ŠPORTNI OBJEKTI 520,00 520,00 0,00 0,00

42040296 KS - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI 520,00 520,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva 520,00 520,00 0,00 0,00

66 KS LIPA 37.430,00 37.430,00 10.892,04 29,10
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.050,00 25.050,00 4.763,67 19,02
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 25.050,00 25.050,00 4.763,67 19,02

06029001 Delovanje ožjih delov občin 25.050,00 25.050,00 4.763,67 19,02

6004205060 KS LIPA - INV. IN INV. VZDRŽ - VD/DRUGI OBJEKTI KS 25.050,00 25.050,00 4.763,67 19,02

42050090 KS - INV. VZDRŽ. - VAŠKI DOMOVI 25.050,00 25.050,00 4.763,67 19,02

PV00 Lastna sredstva 25.050,00 25.050,00 4.763,67 19,02

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 9.380,00 9.380,00 4.993,64 53,24
1302 Cestni promet in infrastruktura 9.380,00 9.380,00 4.993,64 53,24

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.000,00 5.000,00 3.948,99 78,98

6004204130 KS LIPA - INV. IN INV. VZDRŽ. - CESTE 5.000,00 5.000,00 3.948,99 78,98

42040290 KS - REKONSTRUKCIJE CEST/POLJSKIH POTI 5.000,00 5.000,00 3.948,99 78,98

PV00 Lastna sredstva 5.000,00 5.000,00 3.948,99 78,98

13029004 Cestna razsvetljava 4.380,00 4.380,00 1.044,65 23,85

6004204131 KS LIPA - INV. IN INV. VZDRŽ. - JR 4.380,00 4.380,00 1.044,65 23,85

42040291 KS - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - JR 4.380,00 4.380,00 1.044,65 23,85

PV00 Lastna sredstva 4.380,00 4.380,00 1.044,65 23,85

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.000,00 3.000,00 1.134,73 37,82
1603 Komunalna dejavnost 3.000,00 3.000,00 1.134,73 37,82

16039003 Objekti za rekreacijo 3.000,00 3.000,00 1.134,73 37,82

6004204160 KS LIPA - INV. INV. VZDRŽEVANJE - ŠPORTNI OBJEKTI 3.000,00 3.000,00 1.134,73 37,82

42040296 KS - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI 3.000,00 3.000,00 1.134,73 37,82

PV00 Lastna sredstva 3.000,00 3.000,00 1.134,73 37,82

67 KS LIPOVCI 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00

7004204130 KS LIPOVCI - INV. IN INV. VZDRŽEVANJE - CESTE 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00

42040290 KS - REKONSTRUKCIJE CEST/POLJSKIH POTI 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00

68 KS MELINCI 24.930,00 24.930,00 18.459,57 74,05
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.300,00 9.300,00 5.121,56 55,07
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.300,00 9.300,00 5.121,56 55,07

06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.300,00 9.300,00 5.121,56 55,07

8004205060 KS MELINCI - INV. IN INV. VZDRŽ. - VD/DRUGI OBJEKTI KS 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00

42050090 KS - INV. VZDRŽ. - VAŠKI DOMOVI 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00

8004208060 KS MELINCI - ŠTUDIJE PROJEKTI - KRAJEVNE SKUPNOSTI 7.000,00 7.000,00 5.121,56 73,17

4208991 ŠTUDIJE PROJEKTI - KRAJEVNE SKUPNOSTI - VD/DRUGI OBJEKTI KS 7.000,00 7.000,00 5.121,56 73,17

PV00 Lastna sredstva 7.000,00 7.000,00 5.121,56 73,17

Stran 6 od 7



INV/TEK PU PK PP Konto VIR Opis Sprejeti proračun: 2014/2 Veljavni proračun: 2014/2 Realizacija: 2014 Indeks 10:9
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.630,00 15.630,00 13.338,01 85,34
1302 Cestni promet in infrastruktura 15.630,00 15.630,00 13.338,01 85,34

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 15.630,00 15.630,00 13.338,01 85,34

8004204130 KS MELINCI - INV. IN INV. VZDRŽEVANJE - CESTE 15.630,00 15.630,00 13.338,01 85,34

42040290 KS - REKONSTRUKCIJE CEST/POLJSKIH POTI 15.630,00 15.630,00 13.338,01 85,34

PV00 Lastna sredstva 15.630,00 15.630,00 13.338,01 85,34

SKUPAJ INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI: 2.694.595,00 2.694.905,00 2.119.477,74 78,65

Stran 7 od 7
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I. SPLOŠNI DEL 
 

O OBČINI BELTINCI 
 

Občina Beltinci je ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin in njihovih območij iz leta 94. 
Občina ima cca 8.600 prebivalcev v osmih vaseh – Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, 
Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci. Vsaka vas ima krajevno skupnost, ki je samostojna pravna 
oseba., predstavniški organi le-teh so sedem-članski sveti krajevnih skupnosti, ki izmed sebe volijo 
predsednika krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti so neposredni uporabniki občinskega 
proračuna. 
 
Neposredni uporabniki proračuna so tudi občinski organi, uprava in skupna uprava (inšpektorat) , 
tako da ima proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji naslednje neposredne 
proračunske uporabnike (v oklepaju so navedena prva tri mesta proračunske postavke s katero 
uporabnik razpolaga): 
 
1 – OBČINSKI SVET (901) 
2 – ŽUPAN/PODŽUPAN (902) 
3 – NADZORNI ODBOR (903) 
4 – OBČINSKA UPRAVA (904) 
5 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN BELTINCI, ČRENŠOVCI, ODRANCI,  
       TURNIŠČE IN VELIKA POLANA (905) 
61 – KRAJEVNA SKUPNOST BELTINCI (100) 
62 – KRAJEVNA SKUPNOST BRATONCI (200) 
63 – KRAJEVNA SKUPNOST DOKLEŽOVJE (300) 
64 – KRAJEVNA SKUPNOST GANČANI (400) 
65 – KRAJEVNA SKUPNOST IŽAKOVCI (500) 
66 – KRAJEVNA SKUPNOST LIPA (600) 
67 – KRAJEVNA SKUPNOST LIPOVCI (700) 
68 – KRAJEVNA SKUPNOST MELINCI (800) 
 
Proračunska postavka je govoreča šifra, ki s prvimi tremi znaki pove kateri PU (proračunski 
uporabnik koristi sredstva in iz katerega podračuna so plačana, nadalje so 4 mesta konta iz 
ekonomske klasifikacije, dve mesti iz programske klasifikacije in eno prosto mesto, če bi se 
postavke podvajale. 
 
Občinski svet (19 članov) se voli vsaka štiri leta na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah po 
proporcionalnem sistemu, je najvišji organ občine.  
Župana se voli vsaka 4 leta na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah po večinskem sistemu.  
Podžupan, ki ga je župan imenoval v letu 2013, je v letu 2014 odstopil. 
Nadzorni odbor (petčlanski) imenuje občinski svet.  
Pristojnosti organov so opredeljene v glavnem v Zakonu o lokalni samoupravi ter v avtonomnih 
virih – Statut Občine Beltinci, Poslovnik občinskega sveta Občine Beltinci ter drugih internih aktih, 
ki jih sprejema občinski svet ali župan. Župan predstavlja in zastopa občino. Župan je pristojen za 
organiziranje občinske uprave (na dan 31.12.2014 je bilo v občinski upravi redno zaposlenih 14 
uslužbencev, vključno s profesionalnim županom, enemu uslužbencu delovno razmerje miruje) ter 
ima v izključni pristojnosti predlaganje proračuna in zaključnega računa v sprejem občinskemu 
svetu.  
Proračun je akt občine, ki za posamezno leto predvidi vse prihodke in izdatke ter pogoje koriščenja 
proračunskih sredstev.  
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Občina je ustanovitelj Osnovne šole Beltinci, Vrtca Beltinci, Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, 
ter soustanovitelj Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota in drugih javnih zavodov s 
področja družbenih dejavnosti – posredni uporabniki občinskega proračuna. 
Za opravljanje javne službe je občina ustanovila javno komunalno podjetje Komuna Beltinci d.o.o., 
ki skrbi predvsem za vodo-oskrbo, urejanje naselij, pokopališč… 
V občini aktivno deluje več kot 50 društev. 
Paleta pristojnosti občine je zelo široka (Katalog pristojnosti občin), v grobem pa so področja, ki jih 
delno ali v celoti obvladuje občina razvidna iz tabel v nadaljevanju tega poročila. V tabelah so 
prikazani doseženi rezultati glede na sprejeti proračun oz rebalans.  
Občina Beltinci od 2002 leta dalje revidira izkaze letno, v skladu z določili ZJF. Sistem notranjih 
kontrol je opisan v internem Pravilniku o računovodstvu, prav tako ima občina ustrezne pravilnike 
tudi za druge postopke (javna naročila, letni popis,…).  
 

1. Makroekonomska izhodišča, ki smo jih upoštevali ob pripravi proračuna in realizacija 
2014 Vir: UMAR (v %) Napoved Realiz. 
realna rast bruto domačega proizvoda -0,80 2,60 
rast zaposlenosti -1,40 0,70 
produktivnost dela 0,60 2,00 
stopnja registrirane brezposelnosti 13,60 13,10 
izvoz blaga in storitev  3,00 6,30 
uvoz blaga in storitev 2,10 4,10 
investicije v osnovna sredstva -4,00 4,80 
masa bruto plač -1,40 0,90 
povprečna letna rast cen 1,90 0,20 
celotni odhodki državnega proračuna -1,50 -0,50 
letna stopnja inflacije 1,40 0,20 

 
 
2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna 
OPOMBA: po navodilih Ministrstva za finance o evidentiranju poslovnih dogodkov neposrednih 
uporabnikov občinskih proračunov (krajevnih skupnosti) so v tem poročilu zajeti tudi prihodki in 
odhodki zgoraj naštetih krajevnih skupnosti, kljub temu, da so samostojne pravne osebe in imajo 
svoje zakladniške podračune preko katerih so poslovali.  Ajpes-u oddajajo tudi samostojna letna 
poročila za leto 2014. Od leta 2008 dalje je neposredni uporabnik tudi EZR OBČINE BELTINCI – 
ki za zdaj opravlja samo deponiranje sredstev vseh proračunskih uporabnikov, vključenih v 
zakladnico 01202. Njegovo poročilo je del obrazložitev, s tem, da finančni podatki niso 
konsolidirani v izkazih Občine Beltinci. 
 
Do sprejema proračuna za leto 2014 je Občina Beltinci poslovala po Sklepu župana o začasnem 
financiranju z dne 23. 12. 2013 (Ur. list RS št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013). Proračun Občine 
Beltinci za leto 2014 je bil sprejet 28. 3. 2014 in je bil objavljen v Uradnem listu št. 24/2014 dne 4. 
4. 2014. Obseg prihodkov in odhodkov je občina popravljala z  rebalansom , ki ga je občinski svet 
sprejel 18. 12 2014 (Ur. l. RS 94/2014 z dne 25. 12. 2014). 
 

BILANCA ABC 

 
REALIZACIJA PRIHODKOV 
 
Prihodki in odhodki se priznavajo po načelu denarnega toka. 
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Razčlenjujejo se v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava ter z določili Odredbe o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta. 
Prihodke se razčlenjuje na: 
� davčne prihodke - vplačila na podlagi zakonov  
� nedavčne prihodke - prihodki od opravljanja dejavnosti, financiranja, taks in pristojbin 
� kapitalske prihodke - prihodki od prodaje materialnega in nematerialnega premoženja 
� prejete donacije - prihodki od denarnih daril in volil 
� transferni prihodki - prihodki od prenosa denarnih sredstev iz drugih javno-finančnih 

institucij. 
 
 
zap. 
št.  vrsta prihodka  

VELJAVNI 
PLAN 2014 REALIZACIJA 2014 % PLAN/REALIZACIJA 

1. Davčni prihodki  4.999.830,00 4.992.114,41 99,85 
2. Nedavčni prihodki  676.760,00 646.727,73 95,56 

3. 
Kapitalski 
prihodki,donacije 17.300,00 14.616,40 84,49 

4. Donacije 100,00 100,00   

5. Transferni prihodki  1.192.117,47 971.818,77 81,52 

  Skupaj prihodki  6.886.107,47 6.625.377,31 96,21 

5. Stanje na rač. 1.1. 742.887,20 742.887,20 100,00 

6. Zadolževanje 0,00 0,00   

  Skupaj razpol. sred. 7.628.994,67 7.368.264,51 96,58 

 

Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski
prihodki,donacije

Donacije Transferni prihodki

PRIHODKI PO VRSTAH - 2014

VELJAVNI PLAN 2014 REALIZACIJA 2014
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Obrazložitev nekaterih prihodkov: 
 
TRANSFERNI PRIHODKI: 
V tabeli 3. 1. v prilogi so namenski prihodki sofinanciranj razvrščeni pri ustreznih projektih. 

PU Konto Opis 
Sprejeti 

proračun: 
2014/2 

Veljavni 
proračun: 

2014/2 

Realizacija: 
2014 

Indeks 
6:5 

1 2 3 4 5 6 7 

  740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 282.434,03 282.434,03 251.391,57 89,01 

  74000123 
MOP - SOFINANCIRANJE IZGRADNJE PRIMARNE 
KANALIZACIJE S ČN 84.050,03 84.050,03 49.827,42 59,28 

  74000160 SVLR- SREDSTVA PO ZFO-1 37.114,00 37.114,00 37.533,00 101,13 

  74000192 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO - POŽARNA TAKSA 11.000,00 11.000,00 11.862,00 107,84 

  74000194 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO – KOMASACIJA Dokl. 65.500,00 65.500,00 65.464,00 99,95 

  740004 
DRUGA PREJETE SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA ZA TP – družinski pomočnik 7.800,00 7.800,00 9.555,51 122,51 

Nizi1; Davčni prihodki 
; 4992114,41000; 75%

Nizi1; Nedavčni 
prihodki ; 

646727,73000; 10%

Nizi1; Kapitalski 
prihodki,donacije; 
14616,4000; 0%

Nizi1; Donacije; 
100,000; 0%

Nizi1; Transferni 
prihodki ; 

971818,77000; 15%

DELEŽ PRIHODKOV - REALIZACIJA 2014
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  7400044 
SOFINANCIRANJE - SLUŽBA ZA REG. RAZ. (ZA 
INŠPEKTORAT) 11.800,00 11.800,00 11.729,48 99,40 

  7403013 FUNDACIJA ZA ŠPORT 65.170,00 65.170,00 65.420,16 100,38 

  741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU 909.683,44 909.683,44 720.427,20 79,20 

  7413000 
KOHEZIJSKI SKLADI - SOFINANCIRANJE IZGRADNJE 
KANALIZACIJE 476.283,44 476.283,44 282.355,33 59,28 

  7413002 
KOHEZIJSKI SKLADI - SOFIN. ENERGETSKE 
SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV 411.000,00 411.000,00 415.706,24 101,15 

  7416006 
DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU-
LAS 22.400,00 22.400,00 22.365,63 0,00 

 
REALIZACIJA ODHODKOV: 
 
Odhodki se razčlenjujejo na: 
� tekoče odhodke - odhodki   za   dejavnost   občine   kot   neposrednega   proračunskega 

uporabnika: plače, materialni stroški ter izločena sredstva v rezerve 
� tekoče transfere - odhodki za dejavnost posrednih proračunskih uporabnikov in drugih za 

namene tekoče in splošne narave 
� investicijske odhodke - odhodki za investicijske potrebe neposrednega proračunskega 

uporabnika:   pridobitev   opredmetenih   in   neopredmetenih   sredstev,   novogradnje   in 
investicijska vzdrževanja 

� investicijske   transfere -  odhodki   za   investicijske   potrebe   posrednih   proračunskih 
uporabnikov in drugih pravnih oseb: pridobitev opredmetenih in neopredmetenih sredstev, 
novogradnje in investicijsko vzdrževanje ter obnove. 

Za plačila investicijskih transferov se glede na namen nakazila vzpostavi terjatev iz naslova sredstev 
v upravljanju, lahko pa so le nepovratna denarna sredstva, kar je razvidno iz pogodbe. 
 
Občina Beltinci odhodke razvršča po vseh predpisanih klasifikacijah: inštitucionalni (IK), 
ekonomski (EK), programski - PK(ta je s stališča MF primarna) in funkcionalni (FK). 
 
zap. 
št.  vrsta odhodka 

VELJAVNI PLAN 
2014 

REALIZACIJA 
2014 % REAL./PLAN 

1. Tekoči odhodki 1.652.510,31 1.523.304,06 92,18 
2. Tekoči transferi 2.961.579,36 2.906.922,18 98,15 
3. Investicijski odhodki 2.062.555,00 1.532.828,56 74,32 
4. Investicijski transferi 632.350,00 586.649,18 92,77 

5. Odplačilo kredita 320.000,00 318.292,68 99,47 

  Skupaj odhodki 7.628.994,67 6.867.996,66 90,02 

  Delež inves. odhodkov 35 31   
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Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski
odhodki

Investicijski
transferi

Odplačilo k redita

ODHODKI PO VRSTAH - 2014

VELJAVNI PLAN 2014 REALIZACIJA 2014
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nizi1; Tekoči odhodki; 
1523304,06000; 22%

Nizi1; Tekoči transferi; 
2906922,18000; 42%

Nizi1; Investicijski 
odhodki; 

1532828,56000; 22%

Nizi1; Investicijski 
transferi; 

586649,18000; 9%

Nizi1; Odplačilo kredita; 
318292,68000; 5%

DELEŽ ODHODKOV - REALIZACIJA 2014
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REALIZACIJA PO INŠTITUCIONALNI KLASIFIKACIJI: 
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

PP PU-NAZIV ZS 1.1. PRIHODKI TT/TP ZADOLŽ. RAZP.SRED. ODHODKI KS 31.12. 

90 OBČINA BELTINCI 493.166,61 6.570.106,71 -360.000,00 0,00 6.703.273,32 6.358.791,17 344.482,15 

901    1-OBČINSKI SVET           77.854,98   

902    2-ŽUPAN/PODŽUPAN           92.107,79   

903    3-NADZORNI ODBOR           4.815,39   

904    4-OBČINSKA UPRAVA           6.144.217,93   

905 
   5-MEDOBČINSKI 
INŠPEKTORAT           39.795,08   

6 KRAJEVNE SKUPNOSTI               

100 61- KS BELTINCI 119.091,37 4.166,80 101.000,00   224.258,17 216.426,74 7.831,43 

200 62-KS BRATONCI 21.687,28 4.465,09 32.000,00   58.152,37 23.441,56 34.710,81 

300 63- KS DOKLEŽOVJE 21.460,70 13.684,62 38.000,00   73.145,32 59.955,05 13.190,27 

400 64 - KS GANČANI 1.908,31 156,00 44.000,00   46.064,31 40.986,19 5.078,12 

500 65 - KS IŽAKOVCI 9.187,19 20.120,41 33.000,00   62.307,60 51.829,27 10.478,33 

600 66 - KS LIPA 39.131,81 8.694,85 29.000,00   76.826,66 35.877,67 40.948,99 

700 67 - KS LIPOVCI 16.819,68 3.512,57 48.000,00   68.332,25 36.980,61 31.351,64 

800 68 - KS MELINCI 20.434,25 470,26 35.000,00   55.904,51 43.708,40 12.196,11 

  SKUPAJ KS  249.720,59 55.270,60 360.000,00   664.991,19 509.205,49 155.785,70 

  SKUPAJ VSI PU: 742.887,20 6.625.377,31 0,00 0,00 7.368.264,51 6.867.996,66 500.267,85 

 
Transferne prihodke krajevna skupnost v svojih poslovnih knjigah evidentira na konto podrazreda 
74. Občina evidentira dani transfer na konte 141. Ob mesečnih prepisih prometa krajevnih 
skupnosti v glavno knjigo občine se transferni prihodki ne prepisujejo. Prepisujejo se izvirni 
prihodki in vsi odhodki, razlika pa se evidentira na konte 141, ki tako ob koncu vsakega meseca 
izkazujejo stanje na računih krajevnih skupnosti. Višina transfernih prihodkov za KS se določa z 
odlokom o proračunu (kolona 5). 
 
BILANCA B – RACUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOŽB – 0,00 € 
 
ZADOLŽEVANJE OBCINE – BILANCA C 
Občina se je v letu 2008 zadolžila s soglasjem ministrstva za finance za 2,5 milijona evrov pri 
najugodnejšem ponudniku kredita (Sparkasse – letna obrestna mera 1,01 + euribor) za dobo 10 let. 
Namen zadolževanja je bil zagotoviti sredstva za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo v Občini 
Beltinci in drugih investicij predvidenih v proračunu za leto 2008. V letu 2014 je bila glavnica 
odplačana v višini 250.000,00 € (štirje obroki). 
Saldo neodplačane dolgoročne obveznosti na dan 31. 12. 2014 znaša 1,062.500,00 €.  
V letu 2013 se je občina s soglasjem Ministrstva za finance dodatno zadolžila za 700.000,00 € za 
dobo 10 let za zagotavljanje lastnih deležev v projektih, uvrščenih v veljavni NRP. V letu 2014 je 
bilo odplačane glavnice 68.292,68 €, saldo neodplačane glavnice na dan 31. 12. 2014 znaša 
631.707,32 €. 
 
Poročilo o stanju in gibanju sredstev stalne proračunske rezerve: 
Na dan 1. 1. 2014 je bil saldo stalna proračunska rezerve 52.508,13 €. Po sklepu občinskega sveta z 
dne 18. 12. 2014 je bilo  52.179,33€ namenjenih za pokrivanje materialnih stroškov in storitev ob 
poplavah 2014. Saldo stalne proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014 je 328,80€. 
 
Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom: 
V skladu z odlokom o proračunu lahko župan oz. krajevna skupnost prerazporeja proračunska 
sredstva. V vseh tabelah je tako predstavljen zadnji sprejeti proračun (1. rebalans), veljavni 
proračun, realizacija in indeksi. V tabeli odhodkov v posebnem delu proračuna sta koloni sprejetih 
sklepov o prerazporeditvah in razporeditev tekoče rezerve – vse postavke PU 90. 
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OBRAZLOŽITEV POSTAVK PO SINTETIKAH KONTOV V SPLOŠNEM DELU: 
 
 

9 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
 742.887 €  

90 SPLOŠNI SKLAD 742.887 € 

900 SPLOŠNI SKLAD 742.887 € 

Obrazložitev konta 

Stanje sredstev na računih ne spada v bilanco prihodkov in odhodkov, je pa pomemben podatek 
o razpoložljivih sredstvih, zaradi katerih lahko kljub načelu integralnosti planiranja izkazujemo 
proračunski deficit. 

A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 1 3 . 1 7 5 . 0 8 1  €  

4 ODHODKI 6.549.704 €  

40 TEKOČI ODHODKI 1.523.304 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 293.523 € 

Obrazložitev konta 

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 
neposrednih proračunskih uporabnikov – javnih uslužbencev občinske uprave. Pri načrtovanju 
sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila 
upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino 
usklajevanja plač. V letu 2014 v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom ni bilo dodatnih 
zaposlovanj javnih uslužbencev. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 45.342 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina odhodkov zajema prispevke delodajalcev (prispevke na bruto plače), ki jih ti 
plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke delodajalcev za obvezno 
zdravstveno zavarovanje in prispevke delodajalcev za zaposlovanje ter za porodniško varstvo, ki 
se vplačujeta v državni proračun. 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.147.130 € 

Obrazložitev konta 

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 najemnine in zakupnine ter 
izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe 
(proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitev itd.). 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. 



 

 12 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 37.308 € 

Obrazložitev konta 

Zajema plačila obresti na domači dolg. Konti v tej podskupini so klasificirani po vrstah 
kreditodajalcev. Obresti Sparkasse 15.945,87; NLB -21.362,38. 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.906.922 € 

410 SUBVENCIJE 266.788 € 

Obrazložitev konta 

Vključujejo nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom ter 
kmetom. Subvencije so v predlogu občinskega proračuna načrtovana za subvencioniranje 
drobnega gospodarstva ter kmetijskih programov. 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.668.475 € 

Obrazložitev konta 

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 nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. 
Tudi za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih 
storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za 
področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, 
oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in 
drugih transferov. 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
 187.921 € 

Obrazložitev konta 

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. 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 783.738 € 

Obrazložitev konta 

Zajemajo vse transfere sredstev, ki se iz centralne ravni države (bodisi neposredno iz državnega 
proračuna ali iz posameznih ministrstev oz. iz drugih skladov na ravni države) usmerjajo v 
proračun občinske uprave. Na ravni lokalne skupnosti se v okviru tega konta izkazujejo sredstva, 
ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki se namenjajo za 
financiranje javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.532.829 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.532.829 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov vključuje vse izdatke, ki so namenjeni za nakup opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, gradnjo rekonstrukcijo in adaptacijo, investicijsko 
vzdrževanje osnovnih sredstev, za nakupe zemljišč, gozdov in naravnih bogastev ter za 
pridobitev patentov, licenc, blagovnih znamk in drugega nematerialnega premoženja. 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 586.649 € 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI 
NISO 159.256 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, vključujejo 
izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva pravnim in fizičnim osebam. Sredstva so namenjena 
za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali 
neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnov idr. 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
 427.394 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključujejo izdatke, ki predstavljajo 
nepovratna sredstva javnim zavodom. Sredstva so namenjena za njihov nakup ali gradnjo 
osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih 
sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnov idr. 

7 PRIHODKI 6.625.377 €  

70 DAVČNI PRIHODKI 4.992.114 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.497.280 € 

Obrazložitev konta 

Davki v okviru te podskupine so razdeljeni na davke na dohodek, ki jih plačujejo posamezniki in 
na davke na dobiček, ki jih plačujejo gospodarske in druge družbe. 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. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s 
tem dohodnine in finančne izravnave, je za leti 2013 in 2014 izračunana na podlagi Uredbe o 
metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi 
podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovite povprečnine. V dogovoru z reprezentativnimi 
združenji občin se je povprečnina določila na 536,00 €. 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 392.879 € 

Obrazložitev konta 

V to podskupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se 
zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu 
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lastništva. V letu 2014 se je kljub določilom odloka o NUSZ financiranje KS-ov izvrševalo na 
podlagi odloka o proračunu (fiksni tekoči transferi). 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 102.036 € 

Obrazložitev konta 

Zajemajo dajatve za proizvodnjo, pridobivanj, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev 
ter dajatev v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanja storitev. 

706 DRUGI DAVKI -81 € 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 646.728 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA358.412 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od 
obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, komunalno infrastrukturo... 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.845 € 

Obrazložitev konta 

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino 
oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko 
od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. 

712 DENARNE KAZNI 2.927 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 7.627 € 

Obrazložitev konta 

V to podskupino prihodkov uvrščamo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski 
uporabniki oziroma druge osebe javnega prava ne pridobijo iz javnih virov  in jih realizirajo s 
prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev na trgu. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 273.916 € 

Obrazložitev konta 

V to skupino spadajo - prihodki od komunalnih prispevkov, sofinanciranja iz ne-proračunskih 
virov tekočega in investicijskega znašaja... (prispevki občanov za priklop na kanalizacijo). 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 14.616 € 

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV 531 € 

Obrazložitev konta 

V podskupino spadajo prihodki iz prodaje osnovnih sredstev. 
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722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA14.086 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina vsebuje prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja v skladu s 
sprejetim načrtom razpolaganja. 

73 PREJETE DONACIJE 100 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 100 € 

Obrazložitev konta 

Donacije fizičnih in pravnih oseb. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 971.819 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 251.392 € 

Obrazložitev konta 

V skupino transfernih prihodkov sodijo namenski prihodki iz  proračunov drugih javnofinančnih 
institucij za skupne tekoče naloge, sredstva za investicije. V tabeli 3.9. so transferni prihodki 
predstavljeni analitično glede na ministrstvo in namen. 

Pri posameznem projektu v načrtu razvojnih programov je razvidno kolikšen je lastni delež 
(PV00), kolikšen delež državnega sofinanciranja (PV01) in kolikšen je delež sofinanciranja iz 
evropskih skladov (PV02); skupina kontov 741. 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EU 720.427 € 

Obrazložitev konta 

Obrazložitev pri skupini kontov 740. 

C C. RAČUN FINANCIRANJA 3 1 8 . 2 9 3  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA 318.293 €  

55 ODPLAČILA DOLGA 318.293 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 318.293 € 

Obrazložitev konta 

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga (kredit Sparkasse 
2008 - 2,5 milijona € in kredit NLB 2013 - 700.000,00 €). Odplačilo v 2014 – Sparkasse 
250.000, NLB – 68.293. 
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II. POSEBNI DEL IN NRP 
A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 6 . 5 4 9 . 7 0 4  €  

1 OBČINSKI SVET 7 7 . 8 5 5  €  

01 POLITIČNI SISTEM 75.389 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema delovanje občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta, kot 
zakonodajnega organa na območju lokalne skupnosti ter župana/podžupana, kot izvršilnega 
organa občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski svet izvršuje program dela, usmerjen v razvoj Občine Beltinci. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je kvalitetno izvajanje nalog in funkcij lokalne skupnosti 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101 

0101 Politični sistem 75.389 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij in organov političnega sistema. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in 
komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v 
občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi 
občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih 
predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih 
skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega 
programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju 
stroke, tvornem sodelovanju z županom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo 
zastavljeni cilji. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, 
županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in 
njenega uresničevanja ter priprava in sprejem potrebnih avtonomnih aktov za izvrševanje letnega 
proračuna. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, 
financiranje političnih strank, 
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01019003 - Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za 
nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z 
javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih). 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 47.421 € 

Opis realizacije podprograma 

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov, stroški sej občinskega sveta, stroški 
odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank, 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o lokalnih volitvah 

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi 

Zakon o volilni kampanji 

Zakon o samoprispevku 

Zakon o političnih strankah 

Zakon o financiranju političnih strank 

Zakon o preprečevanju korupcije 

Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

Zakon o medijih 

Statut občine Beltinci 

Poslovnik občinskega sveta Občine Beltinci 

Pravilnik o plačah in  drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnost ter o 
povračilih stroškov v Občini Beltinci 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. 
Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in 
komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v 
občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi 
občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih 
predpisov. 

Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, 
da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega 
tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem 
sodelovanju z županom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, 
županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in 
njenega uresničevanja. 
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V letu 2013 so bili srednjeročni in dolgoročni programi uresničeni predvsem na področju 
prostorskega načrtovanja (OPPN). Drugih dolgoročnih oz. srednjeročnih strategij OS v 2013 ni 
sprejemal. 

9014029010 OS -SEJNINE/NADOMESTILA - OBČINSKI SVET, 
KOMISIJE, ODBORI 30.261 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sejnine/nadomestila – občinski svet, komisije, odbori – sejnine se izplačujejo na podlagi 
občinskega pravilnika o izplačilih funkcionarjem in drugim udeležencem delovnih teles 
občinskega sveta do 5. v tekočem mesecu za prejšnji mesec po seznamu prisotnosti, ki ga potrdi 
komisija za mandatna vprašanja. 

SEJNINE - OBČINSKI SVET/ODBORI/KOMISIJE ZNESEK 2013 2014 
OBČINSKI SVET 16.756,10 11 6 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSP. JS 964,20 7 4 
ODBOR ZA KMETIJSTVO 586,95 3 2 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA 1.403,70 6 7 
KOMISIJA ZA MEDGENERACIJSKO SOBIVANJE IN VŽU 392,50 1 2 
ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JS DRUŽ. DEJ. 1.359,45 8 4 
ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN NEPRMIČNINE 1.383,40 6 4 
ODBOR ZA PRORAČUN 850,87 4 3 
KOMISIJA ZA ROMSKA VPRAŠANJA/VOL. IMENIK 251,56 1 1 
KOMISIJA ZA STATUTANO PRAVNA VPRAŠANJA 895,56 7 4 
ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 272,49 1 1 
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CP 2.136,16 4 6 
KOMISIJE ZA RAZPISE - DOTACIJE/SUBVENCIJE, DRUGO 3.008,31     
SKUPAJ: 30.261,25     

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Realizacija prejšnjega leta. 

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

Predvidevamo podobno število sej občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta in 
župana kot v letu 2012 

9014120010 OS - POLITIČNE STRANKE/SVETNIŠKE SKUPINE 9.507 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje političnih strank ureja Zakon o političnih strankah glede na število prejetih glasov 
na zadnjih volitvah v občinski svet. Občina ima financiranje urejeno tudi s posebnim odlokom. 

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

Zakonski limit za financiranje političnih strank je 0,6 % od primerne porabe. S spremembo 
odloka o financiranju političnih strank v letu 2012 pripadajo dotacije političnim strankam v 
višini 0,3 % od primerne porabe. 

9014120011 OS - SVETNIŠKE SKUPINE 7.653 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 Z dopolnitvami pravilnika v letu 2012 je za delovanje svetniških skupin in samostojnih 
svetnikov bilo namenjeno 0,3 % primerne porabe. 

Sredstva za november in december 2014 so uvrščena v proračun 2015, predlog delitve bo 
obravnavan skupaj s spremembo odloka o financiranju političnih strank in pravilnika o delovanju 
svetniških skupin. 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 27.968 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema izvedbo volitev svetnikov in župana, stroške občinske volilne komisije, 
volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije  

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o lokalnih volitvah 

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi 

Zakon o volilni kampanji 

Zakon o političnih strankah 

Zakon o financiranju političnih strank 

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

Pravočasna izvedba volitev. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za volitve. 

Cilji so doseženi. 

9014029011 OS - IZVEDBA VOLITEV IN REFERENDUMOV 27.968 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 so bile izvedene lokalne volitve. Sredstva so bila namenjena za nadomestila članom 
volilnih odborov in volilne komisije ter za materialne stroške povezane z volitvami (tisk volilnih 
imenikov in volilnega gradiva, glasovnic, obvestil ter poštnina in pisarniški material za volišča. 

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

Nadomestila volilne komisije so vezana na plačo župana, prejemki članov volilnih odborov pa na 
višino dnevnice. Materialne stroške smo ocenili po podatkih iz zadnjih volitev. Izplačila volilnim 
organom so definirana v Zakonu o lokalnih volitvah. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 377 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste 
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na 
različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih naročilih 
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Zakon o javnih financah 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje 
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 – Kadrovska uprava0402 - Informatizacija uprave0403 - Druge skupne administrativne 
službe 

0401 Kadrovska uprava 377 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0401 - Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih 
nagrad in priznanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo 
nagrad in priznanj. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje materialnih pogojev komisije. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne 
nagrade in priznanja. 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 377 € 

Opis realizacije podprograma 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za 
podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta, vsako leto objavi 
javni razpis. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Občine Beltinci 

Odlok o priznanjih Občine Beltinci 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje materialnih pogojev komisije. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilji so realizirani. 

9014029040 OS - SEJNINE - KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA
 377 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi programske klasifikacije se sejnine komisije za nagrade in priznanja, ter navedeni 
uredniški odbor prikazujejo ločeno. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

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

Občinski pravilnik o višini sejnin, število sej v prejšnjem obdobju 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.089 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Kultura 

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:- zagotavljanjem kulturnih dobrin 
kot javnih dobrin in- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 

 

Šport 

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:- zagotavlja sredstva 
za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,- zagotavlja sredstva za 
izvedbo lokalnega programa športa,- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj 
športnih dejavnosti in- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

 

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj 
mladinske dejavnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 

Zakon o vojnih gradbiščih 

Zakon o knjižničarstvu 

Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

Zakon o medijih 

Zakon o društvih 

Zakon o pravnem položaju verskih skupnost 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno 
in mladinsko dejavnost. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine1803- Programi v kulturi1804 - Podpora posebnim 
skupinam1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

1803 Programi v kulturi 2.089 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, 
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v 
kulturi. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti  
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- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov 

- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture 

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj:- ohranjanje ali povečevanje knjižničarke dejavnosti- ohranjanje ali 
povečevanje gledališke dejavnosti- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje 
ljubiteljske kulture- ohranjanje ustreznega označevanja (označevalne table)Kazalci, s katerimi se 
bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju 
knjižničarstva- delež lastne produkcije gledališča- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih 
društev na javnem razpisu- število obnovljenih in novo postavljenih označevalnih tabel 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, 
bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij 
ipd.,18039003 - Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in 
organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi 
kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke,18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura: 
lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 2.089 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogram spadajo sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno televizijo. Tako spadajo 
sem sejnine za uredniški odbor občinskega glasila. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o medijih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

S proračunom zatavljeni cilji:; 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno obveščenost občanov z pomočjo lokalnih 
medijev. 

Kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni ciljo je število izdaj lokalnega časopisa letno. 

Realizacija - v letu 2013 so izšle 4 številke občinskega glasila Mali rijtar, v katerih se je občane 
informiralo o delu občine, ožjih delov, zavodov in društev. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji podprogama je bil zagotoviti obveščenost občanov z lokalnimi mediji 
(izdajo občinskega glasila) 

Kazalniki s katerimi se meri doseganje ciljev je število izdaj lokalnega časopisa letno.  

Izšle so 4 številke Malega Rijtarja, občani so bili obveščeni o dogajanjih v občini, zavodih, 
društvih, cilj je dosežen. 

9014029180 OS - SEJNINE - UREDNIŠKI ODBOR 2.089 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi programske klasifikacije prikazujemo stroške sejnin uredniškega odbora posebej. 
Izplačujejo se po pravilniku, prav tako nadomestilo urednici občinskega informativnega glasila. 
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2 ŽUPAN, PODŽUPAN 9 2 . 1 0 8  €  

01 POLITIČNI SISTEM 57.098 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema delovanje občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta, kot 
zakonodajnega organa na območju lokalne skupnosti ter župana/podžupana, kot izvršilnega 
organa občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski svet izvršuje program dela, usmerjen v razvoj Občine Beltinci. 

Župan izvršuje sprejete sklepe OS. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilje je kvalitetno izvajanje nalog in funkcij lokalne skupnosti 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101 

0101 Politični sistem 57.098 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij in organov političnega sistema. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in 
komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v 
občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi 
občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih 
predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih 
skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega 
programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju 
stroke, tvornem sodelovanju z županom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo 
zastavljeni cilji. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, 
županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in 
njenega uresničevanja ter priprava in sprejem potrebnih avtonomnih aktov za izvrševanje letnega 
proračuna. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, 
financiranje političnih strank,01019003 - Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih 
funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s 
stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava 
informacij v medijih). 
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01019003 Dejavnost župana in podžupanov 57.098 € 

Opis podprograma 

Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in 
uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadeva oz. izvaja naloge in pooblastila. 
Dejavnost župana je tudi vključena v politični sitem in zajema njihovo področje - funkcija 
župana. Dejavnost župana in podžupana – podprogram 01019003, vključuje: plače poklicnih 
funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z 
izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, 
objava informacij v medijih). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o lokalnih volitvah 

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi 

Zakon o volilni kampanji 

Zakon o financiranju političnih strank 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

Odlok o plačah funkcionarjev 

Zakon o medijih 

Zakon o preprečevanju korupcije 

Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Odlok o plačah funkcionarjev 

Zakon o medijih 

Statut Občine Beltinci 

Poslovnik o delu občinskega sveta 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov. 

Sodelovanje med organi občine je v letu 2013 bilo dobro. Večina zastavljenih ciljev je 
raliziranih. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je izvršiti sprejeti proračun in druge sklepe OS. Realizacijo nazorno 
prikazujejo tabele zaključnega računa, bistvena odstopanja so opisana pri posamezni proračunski 
postavki. 

9024000010 ŽUPAN - OSNOVNE PLAČE IN DODATKI 37.746 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plača profesionalnega župana je bila obračunana v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih 
uslužbencev in funkcionarjev. Na plačo in druge prejemke se nanašajo postavke regres za LD, 
povračila, prispevki in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
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9024002010 ŽUPAN - POVRAČILA 624 € 

9024010010 ŽUPAN - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE 6.077 € 

9024015010 ŽUPAN - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO 
ZAVAROVANJE 86 € 

9024024010 ŽUPAN/PODŽUPAN - STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ2.898 
€ 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- dnevnice županu se izplačujejo do višine po uredbi oz. na podlagi zakona (nižji znesek) 

- stroški prevoza županu pripadajo v primeru uporabe lastnega prevoza 

- drugi izdatki za službena potovanja župan/podžupan – cestnine, parkirnine 

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

Ocena potrebnih stroškov na podlagi števila potovanj in višine povračil po predpisih. 

9024029010 ŽUPAN/PODŽUPAN - NADOMESTILA ZA OPRAVLJANJE 
FUNKCIJE 3.285 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo za opravljanje funkcije podžupana v prejšnji sestavi po občinskem pravilniku do odstopa 
in nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije župana za november 2014 do redne 
zaposlitve s 1.12.2014. 

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

Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, župan v letu 2013 načrtuje imenovanje 1 podžupana. 
Fiksni letni znesek nadomestila znaša 3.500,00 €, variabilni - glede na dejanska pooblastila pa 
1.500,00 € 

9024029011 ŽUPAN - REPREZENTANCA 6.381 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Drugi operativni odhodki – reprezentanca (gostinski stroški ob raznih sprejemih in obiskih, 
darila ob obiskih, turistični aranžmaji za goste,...) 

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

Ocena glede na realizacijo in proračun preteklega leta. 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.904 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike0203 - Fiskalni nadzor 
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0203 Fiskalni nadzor 3.904 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora 
občine. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v 
občini. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z 
ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja .Število izvedenih nadzorov in delež 
priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta 
Občine Beltinci in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v 
preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se 
opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, 
materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora..... 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.904 € 

Opis realizacije podprograma 

Občina mora letno opraviti notranjo revizijo. Notranja revizija se izvaja z zunanjim pogodbenim 
izvajalcem. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Zakon o javnih financah 

Zakon o prostorskem načrtovanju 

Statut Občine Beltinci 

Poslovnik o delu nadzornega odbora 

Pravilnik o plačah in  drugih prejemkih občinksih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnost ter o 
povračilih stroškov v Občini Beltinci 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Notranja revizija obsega obvezni pregled zaključnega računa, proračuna in zadeve v dogovoru z 
županom. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Notranjo revizijo je v skladu s predpisi za leto 2013 izvedla Munera d.o.o. 

9024029020 ŽUPAN - NOTRANJI NADZOR 3.904 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški izvedbe notranje revizije za leto 2013 s strani izbranega pooblaščenega revizorja Munera 
d.o.o. Občina Beltinci spada v tisto skupino občin, ki zaradi višine občinskega proračuna mora 
opraviti notranjo revizijo vsako leto. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Realizacija prejšnjega leta. 

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

Ocena po realizaciji iz preteklega leta 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 31.106 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste 
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na 
različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih naročilih 

Zakon o javnih financah 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje 
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 – Kadrovska uprava0402 - Informatizacija uprave0403 - Druge skupne administrativne 
službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 31.106 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški 
upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za 
izvajanje izvedbe praznovanja krajevnega praznika, novoletne obdaritve in akcij v krajevnih 
skupnostih. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

- zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in 
tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja  

- ustrezno vzdrževani poslovni prostori - ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev  

- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter 
sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini po planu dela krajevnih skupnosti 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in 
tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja - izvedeni protokolarni in drugi 
dogodki in proslave - učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu 
občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in 
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grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine,04039002 - 
Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri 
prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in 
državnih praznikov,04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški 
izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje 
poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 31.106 € 

Opis realizacije podprograma 

Občinski svet županu s proračunom določi višino sredstev za sofinanciranje prireditev, 
sponzorstva in promocijo. 

Občina omogoča društvom in drugim neprofitnim organizacijam možnost pridobitve nepovratnih 
sredstev za prireditve, ki so spominske ali tradicionalne, za obletnice društev in drugih 
neprofitnih organizacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Občine Beltinci 

Zakon o lokalni samoupravi 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in 
neprofitnih organizacij. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Stroški tega podprograma so glede na realizacijo 2013 višji. 

9024029030 ŽUPAN - PROMOCIJA, SPONZORSTVA 11.832 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Drugi operativni odhodki - sponzorstva, promocija (dobrodelne donacije, donacije in darila ob 
raznih jubilejih, donacije društvom in posameznikom za izjemne dogodke in gostovanja, dotacije 
društvom, ki ne izpolnjujejo kriterijev za prijavo na razpis, pomoč domačim avtorjem in 
založbam ob izdaji knjig, ...) in stroški mednarodnega sodelovanja (sprejem tujih delegacij, 
nočitve, darila,...). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sprejeta s proračunom. 

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

Zniževanje v skladu s smernicami zaradi splošnega gospodarskega stanja in recesije 

9024029040 ŽUPAN - PRIREDITVE 19.274 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Drugi operativni odhodki – stroški prireditev ob občinskem prazniku, razne proslave in koncerti, 
dobrodelne prireditve, silvestrovanje, podelitve priznanj (materialni stroškli, cvetlični aranžmaji, 
izvajalci, pogostitve, ozvočevanje, operaterstvo, stroški s priklopi šotora, reportaže,...). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sprejeta z vsakoletnim proračunom. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zniževanje v skladu s smernicami zaradi splošne gospodarske situacije in recesije 

3 NADZORNI ODBOR 4 . 8 1 5  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.815 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike0203 - Fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor 4.815 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora 
občine. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v 
občini. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z 
ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja .Število izvedenih nadzorov in delež 
priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta 
Občine Beltinci in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v 
preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se 
opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, 
materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora..... 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.815 € 

Opis realizacije podprograma 

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in sproti seznanja občinski svet. Podprogram 
zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo 
izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo 
nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v 
občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s 
premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in 
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Zakon o javnih financah 
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Zakonom o prostorskem načrtovanju 

Statut Občine Beltinci 

Poslovnik o delu nadzornega odbora 

Pravilnik o plačah in  drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnost ter o 
povračilih stroškov v Občini Beltinci 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Nadzorni odbor si je za 4-letno obdobje postavil cilje - vsakoletni pregled zaključnega računa, 
kvartalni pregledi postopkov javnih naročil in postopkov z občinskimi nepremičninami, 
realizacija nadzorov v skladu s sprejetim letnim programom. 

Doseganje ciljev: 

V letu 2014 je NO poleg pregleda zaključnega računa za leto 2013 izvedel obdobne preglede 
javnih naročil in postopkov razpolaganja z nepremičnim premoženjem (do 30. 6. 2014). 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Doseganje ciljev: 

V letu 2014 je NO poleg pregleda zaključnega računa za leto 2013 izvedel obdobne preglede 
javnih naročil in postopkov razpolaganja z nepremičnim premoženjem (do 30. 6. 2014). 

9034029020 NADZORNI ODBOR - SEJNINE, NADOMESTILA 4.815 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sejnine se izplačujejo na podlagi občinskega pravilnika o izplačilih funkcionarjem in drugim 
udeležencem delovnih teles občinskega sveta do 5. v tekočem mesecu za prejšnji mesec po 
seznamu prisotnosti, ki ga potrdi komisija za mandatna vprašanja in sicer za seje nadzornega 
odbor, seje občinskega sveta, kamor je vabljen tudi nadzornik, saj na ta način zagotavljamo 
informiranje nadzornega odbora. Tudi nadomestila za izvajanje nadzora - urna postavka glede na 
zahtevnost nadzora (vključeno v občinski pravilnik). 

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

Nadzorni odbor je sprejel letni program dela in ocenil, da bodo za izvedbo le-tega zadostovala 
ista sredstva kot prejšnje leto. 

4 OBČINSKA UPRAVA 5 . 8 2 5 . 9 2 5  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.491 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike0203 - Fiskalni nadzor 
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0202 Urejanje na področju fiskalne politike 2.491 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo predpisov 
s področja pridobivanja ustreznih proračunskih prihodkov in pripravo predpisov za racionalno 
rabo proračunskih sredstev.  V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge upravljanja 
s proračunom, s finančnim premoženjem občine, z denarnimi sredstvi. Dejavnost je usmerjena v 
učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah proračunskega 
ciklusa. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu 
učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. 

Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem 
zmanjševanje možnosti javnofinančnega primanjkljaja, ter zniževanje stroškov financiranja 
upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. 
Strošek je vezan na finančne transakcije. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, 
stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija 
Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega 
prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz 
proračuna. 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 2.491 € 

Opis realizacije podprograma 

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške plačilnega 
prometa. 

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 DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Poravnava vseh stroškov terjatev ter kapitalskih deležev v skladu s sklenjenimi pogodbami in 
predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih. 

Doseganje ciljev: 

V letu 2014 je občina obveznosti poravnavala sprosti, ni bilo likvidnostnih problemov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.  

Doseganje ciljev: 
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Občina je obveznosti poravnavala sprosti. 

9044029020 OU - DRUGI ODHODKI - FISKALNE ZADEVE 2.491 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačila storitev Uprave RS za javna plačila, preko katere občina izvaja plačilni promet ter plačila 
drugih bančnih storitev (provizija Banki Slovenije, stroški storitev pologa pobranih upravnih 
taks,...). 

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

Ocena glede na realizacijo 2012 in stroški morebitnega likvidnostnega zadolževanja do višine 
pogodbenih zneskov za sofinanciranje določenih projektov, v kolikor ta sredstva ne bi bila 
tekoče nakazovana 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 61.880 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste 
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na 
različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih naročilih 

Zakon o javnih financah 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje 
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 – Kadrovska uprava0402 - Informatizacija uprave0403 - Druge skupne administrativne 
službe 

0402 Informatizacija uprave 29.307 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki 
temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za 
skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029001 Informacijska infrastruktura: vzpostavitev e-občina - infrastruktura;04029002 
Elektronske storitve: vzpostavitev e-občina - programska oprema. 
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04029001 Informacijska infrastruktura 12.782 € 

Opis realizacije podprograma 

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno 
posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za 
zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega 
omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter  
zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno 
izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o spremembah in dopolnitvah  

Zakona o državni upravi 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske 
opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili 
izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito 
poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji 
veljajo tudi za delo občinske uprave. 

Doseganje ciljev: 

Občina je z ustreznimi orodji zagotovila pregledno poslovanje. 

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

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. 

9044025040 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME
 6.557 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje računalniške opreme se je izvajalo po obstoječi pogodbi (Abak). 

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

Realizacija prejšnjega leta 

9044202040 OU - NAKUP RAČUNALNIKOV 6.225 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup potrebne računalniške in programske opreme za občinsko upravo. Polovica plačila za 
nadgradnjo programov poslovanje in plače podjetja Cadis (hitrejše delo, možnost vključitve 
skrbnikov v knjigovodsko aplikacijo, nadzor s strani nadrejenih) ter zamenjava in dograditev 
strežnika. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Predračuni. 

04029002 Elektronske storitve 16.525 € 

Opis realizacije podprograma 

Vzpostavitev e-občine – programska oprema - nabava in vzdrževanje. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Interna pravila o naročilih male vrednosti, sklenjene pogodbe. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje nemotenega dela uprave in organov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Občinska uprava in organi imajo dobro informacijsko podporo za delovanje. 

9044021041 OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - INFORMATIZACIJA 
- PROGRAMSKA OPREMA 1.599 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Programska oprema v vrednosti do 500 €, protivirusna zaščita (NOD), drugo. 

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

Pridobljeni predračuni. 

9044025041 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME
 14.925 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje programske opreme in nakup nove različice – pogodba s podjetjem Cadis  
d.o.o. Lendava , ki je avtor naših programov Poslovanje in Plače, pogodba s podjetjem Kaliopa 
(prostorske evidence), evidenca pisarniškega poslovanja s podjetjem Zaslon, H-COM povezave z 
državnimi sistemi, gostovanje spletnih storitev. 

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

Obstoječe pogodbe 

0403 Druge skupne administrativne službe 32.573 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški 
upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za 
izvajanje izvedbe praznovanja krajevnega praznika, novoletne obdaritve in akcij v krajevnih 
skupnostih. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

- zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in 
tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja  

- ustrezno vzdrževani poslovni prostori  

- ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev  

- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter 
sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini po planu dela krajevnih skupnosti 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in 
tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja - izvedeni protokolarni in drugi 
dogodki in proslave - učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu 
občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in 
grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine,04039002 - 
Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri 
prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in 
državnih praznikov,04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški 
izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje 
poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 25.917 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega 
sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je 
občina. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o medijih 

Uredba o upravnem poslovanju 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

Zakon o javnih uslužbencih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in 
tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja 

- zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter 
sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko 
različnih medijev.  

Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. Kazalci so vsako leto večje 
število zadovoljnih krajanov oz. obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost le teh sodelovati 
in se vključevati v dejavnosti. 

Cilj je dosežen. 

9044020040 OU - OGLAŠEVANJE SPLOŠNO 25.917 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Oglaševanje – splošno (objava predpisov, razpisov, člankov, obvestil, internetno oglaševanje, 
reportaže, radijske in tv oddaje, tiskovne konference). 

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

Ocena glede na realizacijo prejšnjega obdobja 
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04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 6.656 € 

Opis realizacije podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih 
postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti 
občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

S proračunom postavljeni cilji. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Izvršitev sprejetega proračuna. 

9044029044 OU - SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, 
NOTARJEV 6.656 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev (overitve, zastopanja, sodne takse), zavarovanje 
pravne zaščite ter brezplačna pravna pomoč za občane (Zavod PIP). 

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

Ocena 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 370.250 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali 
večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega 
premoženja in drugih skupnih zadev.  

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno 
urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni 
porabi proračunskih sredstev 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni0602 - 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin0603 - Dejavnost občinske uprav 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 5.029 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih 
aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, 
pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti 
občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z 
drugimi institucijami. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in 
regionalnem nivoju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska 
zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije). 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 5.029 € 

Opis realizacije podprograma 

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način 
so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega 
doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture 

- razvoj gospodarstva 

- razvoj človeških virov  

- krepitev identitete regije 

9044029060 OU - SKUPNOST OBČIN, ZDRUŽENJE OBČIN 2.637 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupnost občin, združenje občin – Občina Beltinci je članica obeh združenj občin, za kar plačuje 
letno članarino. Povezovanje na tem nivoju je nujno zaradi enotnih oz. skupinskih nastopov do 
države (članarine, kotizacije za posvete). 

9044135060 OU - TEKOČI TANSFERI AGENCIJAM - DROBNO 
GOSPODARSTVO 2.392 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje agencij in zvez, kjer je občina soustanovitelj na podlagi pogodb (RRA MURA, 
PTZ). 

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

Pogodbe. 

0603 Dejavnost občinske uprave 365.221 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z 
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo 
porabo proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za 
prijazno javno upravo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za 
odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti 
(upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov), 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s 
premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, 
plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v 
upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

06039001 Administracija občinske uprave 336.641 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo, krajevne 
skupnosti in skupno upravo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o javnih financah 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 

Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja 

Zakon o inšpekcijskem nadzoru 

Zakon o občinskem redarstvu 

Zakon o prekrških 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o varstvu javnega reda in miru 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Sistemizacija 

Odlok o notranji organiziranosti 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, 
materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega 
značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje 
občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih 
pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne 
opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, 
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zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega 
časopisja. 

Doseganje ciljev: 

Plače se izplačujejo skladno z zakonodajo. 

Pogoji dela so ustrezni. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

9044000060 OU -  OSNOVNE PLAČE IN DODATKI - OU 207.630 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovne plače, splošni dodatki (v skladu z predpisi, prevedba). 

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

 

9044001060 OU - REGRES ZA LD 5.774 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Regres za letni dopust (v skladu s predpisi). 

9044002060 OU - POVRAČILA 12.026 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- povračila stroškov prehrane med delom (na podlagi predpisov) 

- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (na podlagi predpisov 

9044003060 OU - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 1.993 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sprejeto zakonodajo se zaradi daljše odsotnosti oz. nezasedenosti delovnega mesta 
oblikujejo prihranki, ki jih je v višini 60 % možno razporediti kot sredstva za povečan obseg dela 
(daljše bolniške odsotnosti, porodniška). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Ta postavka se v proračunu ne načrtuje. 

9044010060 OU - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE 33.492 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 

- prispevek za poškodbe pri delu in poklicni bolezni 

- prispevek za zaposlovanje 

- prispevek za porodniško varstvo 

9044015060 OU - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO 
ZAVAROVANJE 1.375 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
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9044020060 OU - SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 15.628 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema: 

- pisarniški material in storitve (papir, tonerji, barva za fotokopiranje, tiskalnike, obrazci, 
registratorji, kuverte, položnice, mape, drobno orodje, pisala...) 

- čistilni material in storitve - uprava/ostalo, grad, gasilski dom 

- storitve varovanje zgradb in prostorov (občinska stavba, grad, dvorana) 

- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura. 

9044021060 OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - UPRAVA - OSTALO
 371 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Drobno orodje in naprave – uprava/ostalo – drobni inventar, ki se odpiše ob nabavi, ko vrednos 
posamičnega inventarja ne presega 500 €. 

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

Seznam potrebnih nabav 

9044022060 OU - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN 
KOMUNIKACIJE 34.295 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- električna energija – uprava/kulturni dom/grad/ostalo/GD/blok 

- poraba kuriv in stroški ogrevanja – uprava/kulturni dom/grad/GD (ogrevanje občinske stavbe 
Doum d.o.o.) 

- plin - grad/kulturni dom 

- vodarina, kanalščina, odvoz smeti - uprava/grad/kulturni dom 

- telefon, GSM, FAX, elektronska pošta  

- poštnina in kurirske storitve 

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

Realizacija prejšnjega leta 

9044023060 OU - VZDRŽEVANJE AVTOMOBILOV 8.149 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uprava ima 4 službena vozila. V postavko spadajo: 

- goriva in maziva za prevozna sredstva 

- vzdrževanje in popravilo vozil 

- pristojbine za registracijo vozil 

- zavarovalne premije za motorna vozila 

9044024060 OU - STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ - ZAPOSLENI1.468 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- dnevnice zaposleni – zaposlenim se izplačujejo dnevnice po zakonu o višini povračil, oziroma 
do višine po uredbi 
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- drugi izdatki za službena potovanja zaposleni – cestnine, parkirnine 

9044029061 OU - IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
ZAPOSLENIH 1.151 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih  - stroški seminarjev, posvetov, kotizacije. 

9044029062 OU - DRUGI OPERAT. ODHODKI - PV 916 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Drugi operativni odhodki – požarno varstvo, varstvo pri delu. 

9044029063 OU - DRUGI OPER. ODHODKI 12.373 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- rtv prispevek 

- praksa dijakov in študentov 

- promocijski material, novoletna darila (OS, uprava) 

- voda, živila (OS, drugo) 

- sanitetni material 

- šopki, aranžmaji 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 28.580 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za 
zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov ter za program modernizacije uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

Zakon o izvrševanju proračuna 

Zakon o javnih naročilih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

- ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil, 

- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, 

- zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Cilji so doseženi. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

- vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava 

- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo, 

- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko, 

- dobavljena voda in odvoženi odpadki, 
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- varovanje stavbe, 

- zavarovano premoženje občine. 

9044025060 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME26.981 
€ 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- tekoče vzdrževanje objektov – uprava/grad/kulturni dom/GD/VGD Dokležovje/drugih objektov 
v lastni občine 

- zavarovalne premije za objekte in komunalno infrastrukturo 

- tekoče vzdrževanje opreme (predvsem fotokopirnih strojev, klime,) 

- zavarovalne premije za opremo 

9044203060 OU - NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV - 
UPRAVA/OSTALO 1.599 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitve pri NRP 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NAČRT NABAV IN GRADEN 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 216.229 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike 
sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 
2015 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost 
poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnos 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 216.229 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 – Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo 
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj programa je zagotoviti ustrezno opravljenost civilne zaščite in zagotoviti ustrezno 
protipožarno varnost. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot 
civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini. Kazalec uspešnosti doseganje 
ciljev se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in 
drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih: 
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,07039002 - Protipožarna varnost: stroški operativnega delovanja organov, enot 
in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški 
dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, 
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s 
požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih 10.720 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja 
enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in 
opremljanje društev in drugih organizacij in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih 
nesreč ali izrednih dogodkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov 
in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob 
nesrečah. 

Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: 

- spremljanje nevarnosti; 

- obveščanje prebivalcev o nevarnostih; 

- izvajanje zaščitnih ukrepov; 

- razvijanje osebne in vzajemne zaščite; 

- izdelovanje ocen ogroženosti; 

- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja; 

- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč. 

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju 
ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč. 

Doseganje ciljev: 

Ob poplavah 2014 se je pokazala ustreznost opremljenosti in usposobljenosti civilne zaščite in 
gasilskih društev, pokazale pa so se tudi potrebe po dodatni opremljenosti za še večjo 
funkcionalnost. 
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9044021070 OU - TEKOČI ODHODKI ZA CZ 7.421 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči odhodki – civilna zaščita – izdelava načrta ukrepov v izrednih razmerah, plačila 
poveljniku CZ, tekmovalne ekipe, izobraževanje članov. 

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

V letu 2013 predvidevamo višje tekoče odhodke zaradi izobraževanja članov CZ 

9044310070 OU - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO 3.299 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup opreme za civilno zaščito - radijske postaje, višinski obrezovalec. 

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

 

07039002 Protipožarna varnost 205.510 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost 
občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s 
sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi 

Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi 

Pogodba o opravljanju javne gasilske službe 

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti 
prostovoljnih gasilskih enot na območju občine za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah 

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

Glavni cilj je zagotoviti ustrezno požarno preventivo in primerno izvajanje gasilske dejavnosti 
pri naravnih in drugih nesrečah. 

9044025070 OU - VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 4.371 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje hidrantnega omrežja po celotni občini. 

9044120070 OU - GASILSKA ZVEZA/DRUŠTVA 53.908 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gasilska zveza Beltinci koordinira delovanje prostovoljnih gasilskih društev v občini in z enim 
redno zaposlenim delno zagotavlja dežurstvo v primeru požara. Zveza opravlja tudi servis in 
prodajo gasilnih aparatov. V tej postavki so zajeti stroški rednega delovanja (plača zaposlenca, 
materialni stroški, zavarovalne premije za vozila, pregledi gasilskih vozil idr.) 
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9044310071 OU - INVESTICIJE V GASILSTVO - GASILSKA ZVEZA/PGD 
OBČINE BELTINCI 147.230 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gasilska zveza Občine Beltinci – sofinanciranje izgradnje GD Lipovci, sofinanciranje 
avtomobila PGD Beltinci, oprema za gasilska društva po planu GZ. Namenska poraba sredstev 
požarne takse. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

43100020 - Gasilska zveza - oprem 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.091 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 4.091 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje 
prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Z ustrezno politiko izobraževanja vseh udeležencev v prometu in ustreznim označevanjem 
zagotoviti čim višjo stopnjo varnosti v cestnem prometu. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število prometnih nesreč na območju občine 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

08029001 Prometna varnost 4.091 € 

Opis realizacije podprograma 

08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....) 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varnosti cestnega prometa 

- Zakon o policiji 

- Zakon o lokalni samoupravi 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji: zagotavljanje varnosti udeležencev v cestnem prometu 

Kazalci: število prometnih nesreč na območju občine 
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Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Isto kot dolgoročni cilji. 

9044029080 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM 
PROMETU 4.091 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sodelovanje v preventivnih akcijah - BODI (PRE)VIDEN, HITROST UBIJA, čistilna akcija, 
DAN MOBILNOSTI, TEDEN OTROKA - RISANJE NA CESTIŠČIH, SVETOVNI DAN 
SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ, sodelovanje pri pripravi propagandnih gradiv 
za potrebe šole in vrtca, in druge aktivnosti po predlogu SPVCP. 

Nabava, montaža in vzdrževanje merilcev hitrosti na kritičnih točkah v občini. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 208.848 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih 
delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zmanjševanje deleža brezposelnih oseb,- ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih 
skupin brezposelnih oseb in- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 - Aktivna politika zaposlovanj 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 208.848 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s 
ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na 
področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, 
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za financiranje 
projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda 
presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi: 

- razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov,  

- aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, 

- izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih, 

- uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih in 

- razvoj in uvajanje alternativnih programov preprečevanja in zmanjševanja neskladij na trgu 
dela. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: - nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno 
zakonodajo,- povečati število novih zaposlitev na območju občine,- zmanjšati socialno 
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ogroženost in stiske brezposelnih in- zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- število zaposlenih na območju 
občine 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 - Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe 
(javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev. 

10039001 Povečanje zaposljivosti 208.848 € 

Opis podprograma 

V okviru tega se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za 
povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so: 

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo, 

- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter 

- spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- število aktiviranih brezposelnih 
oseb in- število novih delovnih mest. 

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

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 

9044119100 OU - JAVNA DELA - DELEŽ NAROČNIKA 208.848 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 smo sofinancirali 15 % bruto II plač za javne delavce in v celoti regres za letni 
dopust. Postavka se je realizirala glede na odobrene programe in obstoječe pogodbe. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 130.457 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se 
nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o kmetijstvu 

Zakon o kmetijskih površinah 

Zakon o zaščiti živali 

Zakon o gozdovih 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno 
ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva1103 - Splošne storitve v kmetijstvu1104 - 
Gozdarstvo 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 118.749 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Zagotavljajo se sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer 

- intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki 
jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi 
pogoji, 

- razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja podeželja. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem 
prostoru, 

- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, 

- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, 

- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvesti planirane programe in projekte. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske 
proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje 
in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.)11029003 
Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih 
postopkov, melioracij). 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 118.749 € 

Opis realizacije podprograma 

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, 
podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo 
kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.) 

Izvedba komasacije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu 

Zakon o kmetijskih površinah 

Zakon o zaščiti živali 

Zakon o gozdovih 

Zakon o lokalni samoupravi 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Pomoč občanom v kmetijstvu in živiljstvu. 

V pravilnik smo uspeli vključiti sofinanciranje apnenja, ki je po mnenju pristojnih institucij 
pomemben ukrep za ohranjanje kvalitete rodovitne zemlje na območju občine. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak kot dolgoročnemu. 

9044102110 OU - UKREPI - KMETIJSTVO - SOS 38.883 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi občinskega pravilnika in javnega razpisa. 

Subvencioniranje spada v področje državnih pomoči. Pred izplačilom je bilo potrebno tudi 
pridobiti soglasje Agencije za kmetijske trge, ker ni dopustno da bi se kak ukrep subvencioniral 
istočasno iz državnega in lokalnega nivoja. 

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

Občinski pravilnik, razpis 

9044102112 OU - KOMASACIJA - IZVEDBA 79.866 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba komasacije v k.o. Dokležovje - geodetska dela. Občina plača samo DDV (tabela NRP). 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 7.956 € 

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- vzdrževanje dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali- število oskrbljenih 
zapuščenih živali 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, 
društev za zaščito živali. 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.956 € 

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 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji 

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo 

Kazalci 

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini 
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- izvedena akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk na območjih, kjer se le-te še 
pojavljajo ter s tem zmanjšanje števila zapuščenih živali. 

Cilji so doseženi. 

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

Zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali na območju občine 

9044021110 OU - VETERINARSKE STORITVE 7.956 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Veterinarske storitve – oskrba zapuščenih psov in mačk (obveznost po zakonu). In plačilo za eno 
stojno mesto (najem boksa) v zavetišču v Moravskih Toplicah. 

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

Ocena po realizaciji prejšnjega leta 

1104 Gozdarstvo 3.752 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z 
gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in 
uresničevanje vseh njihovih funkcij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, 
socialnih in proizvodnih funkcij,- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo 
gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne 
vlake). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak) 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih 
cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 3.752 € 

Opis podprograma 

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih 
cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gozdovih  

- Program razvoja gozdov v Sloveniji  

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest  

- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove  

- Pravilnik o gozdnih prometnicah 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest. 

Cilji so doseženi. 
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Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev 
in prizadetosti cestišča. 

Cilji so doseženi. 

9044025110 OU - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 3.752 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje gozdnih cest (iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest). 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 4.575 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Lokalni energetski koncept. 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
 4.575 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 4.575 € 

Opis realizacije podprograma 

Lokalni energetski koncept. 

9044208120 OU - LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT - SEAP - LEK4.575 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalni energetski koncept. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 677.227 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje 
železniške infrastrukture. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne 
infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

1302 Cestni promet in infrastruktura 677.227 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo 
občinskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno 
infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo. 
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Dolgoročni izidi glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi 
so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne 
varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov 
prometnega sistema na okolje. 

 

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:  

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem 
prometu 

- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 

- izboljšanje voznih pogojev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. 
Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov. Letni izvedbeni cilji na nivoju 
podprogramov so:- redno vzdrževanje občinskih cest- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti 
primerno prevoznost cest in varnost prometa- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost 
občinskih cest. Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje 
lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in 
zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine),13029002 - Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja 
in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za 
umirjanje prometa - grbine),13029003 - Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče 
vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in 
oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih 
podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, 13029004 - Cestna razsvetljava: 
upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne 
razsvetljave. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 218.459 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih 
cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in 
tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, 
ovire za umirjanje prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest  
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Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen 
promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in 
okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 

Doseganje ciljev: 

Občina je v skladu z letnim programom in možnostmi vzdrževala občinske ceste. 

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

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne 
infrastrukture in cestnih objektov. 

9044025130 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE - OBČINSKE CESTE 218.459 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje – občinske ceste – koncesija s CP.  

Postavka vključuje stroške rednega vzdrževanja občinskih cest po programu in preko koncesije s 
CP MS, poleg tega še izvajanje zimske službe (sol. pesek, pluženje, posipanje, ...) ter 
vzdrževanje brodov in okolice. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 334.634 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa 
- grbine). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in 
drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest  

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

- zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem  

- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema 

- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest 

- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega 

- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni ciliji so: 

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture, 
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- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, 

- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, 

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest, 

- sanacije podpornih in opornih zidov. 

 

Kazalci: 

- število obnovljenih cest in novozgrajenih cest 

Doseganje ciljev: 

V letu 2014 se je pričelo z obnovo šolske poti - Gregorčičeva ulica v Beltincih, investicija bo 
zaključena v 2015. 

 

V letu 2014 je bila izvedena dvosmerna kolesarska steza V naselju Lipovci, in sicer na delu med 
pokopališčem in regionalno cesto R2-443 v dolžini 220 m. Z investicijo se je vzpostavilo 
dodatno kolesarsko omrežje ter zagotovilo boljša prometna varnost kolesarjev in pešcev. v 
sklopu investicije se je uredilo meteorno odvodnjavanje. 

 

Izvedena je bila rekonstrukcija Gregorčičeve ulice v Beltincih. Rekonstruirala se je cesta v 
dolžini 660 m in širini 5 m. Zraven se je po celotni ulici na novo zgradil pločnik za pešce, širine 
2 m oz. do ograj parcel. Zgradila se je tudi meteorna kanalizacija. Prav tako se je v sklopu 
investicije izvedla rekonstrukcija dotrajanega mostu čez potok Črnec. Most je razširjeni in 
omogoča varen promet čez njega.  

 

V naselju Bratonci je pričelo z izvedbo pločnika za pešce v skupni dolžini 820 m in širine 1,60 m 
Na mestu kjer manjka urejeno odvodnjavanje meteornih vodá se je oz. se bo uredila meteorna 
kanalizacija. Investicija bo zaključena v letu 2015. 

9044204130 OU - INVESTICIJE - KOLESARSKE STEZE 27.427 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izgradnja Kolesarske steze Lipovci - Gančani - odsek od pokopališča Lipovci do križišča R2-
443. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

V letu 2014 je bila izvedena dvosmerna kolesarska steza V naselju Lipovci, in sicer na delu med 
pokopališčem in regionalno cesto R2-443 v dolžini 220 m. Z investicijo se je vzpostavilo 
dodatno kolesarsko omrežje ter zagotovilo boljša prometna varnost kolesarjev in pešcev. v 
sklopu investicije se je uredilo meteorno odvodnjavanje. 

9044204131 OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - 
CESTE 278.366 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rekonstrukcija Gregorčičeve ulice v Beltincih. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izvedena je bila rekonstrukcija Gregorčičeve ulice v Beltincih. Rekonstruirala se je cesta v 
dolžini 660 m in širini 5 m. Zraven se je po celotni ulici na novo zgradil pločnik za pešce, širine 
2 m oz. do ograj parcel. Zgradila se je tudi meteorna kanalizacija. Prav tako se je v sklopu 
investicije izvedla rekonstrukcija dotrajanega mostu čez potok Črnec. Most je razširjeni in 
omogoča varen promet čez njega. 

9044208130 OU - PROJEKTI/NADZORI - CESTE/KOLESARSKE STEZE
 28.841 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Koordinacija in gradbeni nadzor Cankarjeva, steza Lipovci, Gregorčičeva. 

Projektna dokumentacija za Pločnik Bratonci, cesta za igriščem Gančani, cesta Ogradi, cesta 
Ižakovci - Dokležovje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

42080101 - Investicijski nadzor - prometna infrastruktura 

4208042 - Projekti prometna infrastruktura 

13029003 Urejanje cestnega prometa 12.500 € 

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih 
postajališč, semaforskih krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih 
elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje 
parkirišč in avtobusnih postajališč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest  

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne 
varnosti 

- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil 
in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija 
ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti  

- zamenjava ali obnova delov in naprav, neprometnih znakov 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilji:  

- prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav,  

Doseganje ciljev: 
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V letu 2014 so potekale aktivnosti za posodobitev baze podatkov o občinskih cestah, kar bo v 
nadalje osnova za posege, usklajevanje knjižnega stanja z dejanskim ipd. 

9044204132 OU - PROMETNA SIGNALIZACIJA 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prometna signalizacija – zamenjave, postavitve prometnih znakov, talne označbe... 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

42040125 - Prometna signalizacija 

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

Postavka je zmanjšana zaradi prenos določenih aktivnosti na posebno postavko - sredstva za 
SPVCP. 

13029004 Cestna razsvetljava 111.635 € 

Opis podprograma 

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo stroškov tokovine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest  

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in 
udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede 
urejanja in varnosti v cestnem prometu. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z 
evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in 
učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za 
zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, poraba tokovine 
(kw), število novozgrajene javne razsvetljave. 

9044022130 OU - ELEKTRIČNA ENERGIJA - JAVNA RAZSVETLJAVA
 51.447 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Električna energija – javna razsvetljava za celotno občino. 

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

Realizacija prejšnjega leta 
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9044025132 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV 
- JR 60.188 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje omrežja javne razsvetljave za celotno občino, tudi uporabnina drogov. 

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

Predlagamo povišanje postavke na račun prenosa prisojnosti iz krajevnih skupnosti 

14 GOSPODARSTVO 114.781 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, 
neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato 
področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski 
dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega 
gospodarstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o razvoju malega gospodarstva 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva- prestrukturiranje tradicionalne 
industrije- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma- 
vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma)- 
razvoj lokalne turistične infrastrukture 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti1403 - Promocija Slovenije, razvoj 
turizma in gostinstva 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 10.818 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljajo se sredstva na različnih področjih za spodbujanje gospodarstva. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva 

- prestrukturiranje tradicionalne industrije 

- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma 

- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) 

- razvoj lokalne turistične infrastrukture 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji - uspešno izvedeni zastavljeni projekti. Kazalci- povečana dodana vrednost/zaposlenega v 
občini- znižana stopnja brezposelnosti- število podjetij, ki delajo v okviru poslovnih lokacij- 
število izvedenih podjetniških investicij 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih 
skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje 
projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega 
gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe 
v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 10.818 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključne so naslednje:  

- spreminjanje podobe mesta, 

- načrtno urejanje poslovnih lokacij 

- regeneracija in revitalizacija območja, 

- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, 

- razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva, 

- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov, 

- promocija podjetništva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Zakon o lokalni samoupravi 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji  

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju 
dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj 
podjetništva, 

- razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med 
starejšo populacijo), 

- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov, 

- razvoj turizma. 

Kazalci 

- izveden razpis o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva 

- število dodeljenih državnih pomoči 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Uspešno spodbujanje podjetništva in socialnega podjetništva. 

Doseženi cilji: 

Razpis je bil izveden, število prijav je zaradi določil predpisov sorazmerno nizko. 

Razpis za subvencije socialnega podjetništva je bil v letu 2014 prvič izveden, v prihodnjih letih 
pričakujemo boljši odziv. 
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9044102140 OU - SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO 10.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 smo na podlagi sprejetega občinskega pravilnika izvedli razpis za podelitev 
subvencij za spodbujanje investicij. Del realizacije v 2014, del prenesen v 2015. 

9044102141 OU - SUBVENCIJE - SOCIALNO PODJETNIŠTVO 818 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis v letu 2014. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 103.963 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Občina zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer: 

- razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma 

- spodbujanje razvoja turističnih prireditev 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

- razvoj turizma 

- uvajanje novih turističnih produktov 

- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji- uvajanje novih turističnih produktov,- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot 
turističnega območja. Kazalci- več turističnih nočitev in prihodov turistov- večji prihodek 
turistične takse 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze 
in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski 
centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture 
(turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, 
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje 
žičniških naprav za prevoz oseb. 

14039001 Promocija občine 9.000 € 

Opis realizacije podprograma 

Sofinanciranje največje kulturne prireditve v občini - mednarodnega folklornega festivala 
Beltinci. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sprejeti proračun. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Mednarodni folklorni festival je prireditev z najdaljšo tradicijo po kateri je občina prepoznavna v 
Sloveniji in tujini. 

Uspšna izvedba prireditve in veliko število udeležencev pomeni uspeh pri doseganju cilja. 
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9044029140 MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL BELTINCI 9.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Folklorni festival je največja prireditev v občini, ki občino promovira doma in širše. V proračunu 
2014 so se sredstva, ki jih občina nameni za ta dogodek izkazovala na posebni postavki. Plačila 
so se za dogovorjene stroške vršila direktno iz proračuna izvajalcem, deloma kot nakazilo 
organizatorju festivala. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 94.963 € 

Opis realizacije podprograma 

Ključna področja izvajanja podprograma so:  

- izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije 

- delovanje turističnih društev 

- izvajanje razvojnih projektov in programov 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji 

- uvajanje novih turističnih produktov, 

- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. 

Kazalci 

- več turističnih nočitev in prihodov turistov 

- večji prihodek turistične takse 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilji  

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe 

- izvajanje projektov  

- ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva 

 

Kazalci 

- število obiskovalcev v občini 

- število izdanih publikacij 

- več turističnih nočitev in prihodov turistov 

- večji prihodek turistične takse 

Doseženi cilji: 

Podatki o številu obiskovalcev občine so v poročilu ZTK. 

Prihodek od turistične takse nižji kot prejšnje leto. 
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9044120140 OU - TURISTIČNA DRUŠTVA 12.003 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dotacije turističnim društvom po javnem razpisu na podlagi obstoječega pravilnika. 

Razdelitev sredstev: 

TD Brod Melinci 1.125,19 

TD Sodar Gančani 1.110,09 

TD Bratonci 1.502,82 

TD Lipovci 1.493,54 

TD Büjraš Ižakovci 1.499,90 

TD Lipa 1.561,38 

TD Beltinci 1.489,30 

Društvo čolnarjev Dokležovje 1.524,28 

KTD Dokležovje 696,95 

9044133140 OU - TEKOČI TRANSFERI - ZTK 35.967 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči transferi – turizem Zavod za turizem in kulturo – sredstva za delovanje zavoda, katerega 
ustanovitelj je Občina Beltinci. Zavod pokriva področji turizma in kulture. 

9044204140 OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - 
TURIZEM 20.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sprejetim proračunom je občina sofinancirala turistični objekt v Bratoncih v višini, 
sprejeti s proračunom. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

42040161 - Turistični objekt Bratonci 

9044205140 OU - UREDITEV CENTRA BELTINEC 2.952 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijski program in izvedbeni akti za projekt Center Beltinec, uvrščen že v proračun 2013, 
plačilo v 2014. Izvedbe tega projekta občinski svet ni podprl. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

4205004 - Ureditev centra Beltinec 

9044205142 OU - UREDITEV VAŠKEGA JEDRA - DOKLEŽOVJE IN MV
 23.501 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gradbena dela in nadzor Mrliška vežica Dokležovje. 

9044208140 OU - PROJEKTI/NADZORI-SPODBUJANJE TURIZMA 539 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svetovanje projekt Gnjejzdo. 



 

 63 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 618.137 € 

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, spremljanje stanja okolja in informacije o 
okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z 
varstvom okolja povezana vprašanja. 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 

Nacionalni program varstva okolja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- izboljšanje stanja okolja - izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja- 
delovanje zbirnega centra za odpadki- gradnja kanalizacije 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 - Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzo 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 618.137 € 

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 onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje 
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi 
v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in 
odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem 
predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba 
obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja.  . 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in 
izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, opuščanje in 
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa 
pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati 
standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične 
vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se  deli 
okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne 
poslabša obremenjenost okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za 
odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, 
odškodnine (rente) za komunalno deponijo, 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in 
vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 
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15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 16.703 € 

Opis podprograma 

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter 
njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema 
zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, 
predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo 
zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa 
povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali 
vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na 
krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne 
dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Pravilnik o ravnanju z odpadki  

Pravilnik o odlaganju odpadkov  

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov 

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih 

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in 
zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi 
se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter 
zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in 
vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju 
uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov 
in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.  

Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč. 

9044022150 OU - ODVOZ ODPADKOV - KOSOVNI ODVOZ, KESONI10.038 
€ 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- odvoz iz zbirnega centra  Beltinci 

- odvoz, odlaganje odpadkov od očiščevalne akcije 

- odvoz smeti – ostalo (Romi) 

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

Ocena glede na realizacijo prejšnjega leta. 
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9044311150 OU - INVEST. TRANSFER - ZBIRNO SORTIRNI CENTER - 
CEROP 6.665 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijski transfer – zbirno sortirni center v Puconcih CEROP – medobčinski projekt, ki se je 
pričel že v prejšnjem mandatu.  

Namenska poraba sredstev takse za obremenjevanje okolja zaradi odpadkov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

4311005 - Invest. transfer - zbirno sortirni center CEROP 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 601.434 € 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja  

Zakon o vodah 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

- izboljšanje stanja okolja  

- povečanje in obnova vodovodnega omrežja 

- povečanje kanalizacijskega omrežja 

- gradnja čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode ter gradnja čistilne naprave.  

Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih in vodovodnih sistemov in čistilnih naprav. 

Doseganje ciljev: 

Zgrajeno je celotno kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava. V teku je priključevanje 
uporabnikov, v začetku leta 2015 se zaključuje poskusno obratovanje čistilne naprave. 

Ker je kanalizacija v občini na novo zgrajena, se je občinski svet odločil da subvencionira 
omrežnino, razen za DDV od najema komunalne infrastrukture. V fazi poskusnega obratovanja 
so stroški, predvsem električna energija za črpališča bili v breme občine. Z elaboratom cene za 
leto 2015 se bo ta strošek prevalil na uporabnike. 

 

V mesecu februarju 2015 je poteklo poskusno obratovanje za čistilno napravo na Melincih. 
Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje, tako da čistilna naprava nemoteno obratuje. 

9044025150 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV 
- KANALIZACIJA 61.404 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanja komunalnih objektov – kanalizacija (elektrika prečrpališča, elektrika 
čistilna, druga nujna vzdrževalna dela). 
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9044100150 OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - 
KANALIZACIJA 97.895 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Subvencioniranje cene v skladu s sprejetim proračunom in pravilnikom o oblikovanju cen 
komunalnih storitev. 

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

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev. 

9044204150 OU - NOVOGRADNJE-KANALIZACIJA 441.831 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izgradnja sekundarne in primarne kanalizacije s čistilno napravo - izplačilo dela zadržanih 
sredstev po situacijah iz prejšnjih let. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

V mesecu februarju 2015 je poteklo poskusno obratovanje za čistilno napravo na Melincih. 
Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje, tako da čistilna naprava nemoteno obratuje. 

9044208150 OU - PROJEKTI/NADZORI - KANALIZACIJA 304 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo nadzora nad izgradnjo kanalizacijskega omrežja. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

42080102 - INVESTICIJSKI NADZOR - KANALIZACIJA 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 609.774 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in 
razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in 
komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje).   

Naloga programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti 
pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za 
rekreacijo (otroška igrišča). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije  

Uredba o prostorskem redu Slovenije  

Nacionalni program varstva okolja  

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in 
ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina 
spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta 
in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija1603 - Komunalna dejavnost1605 - 
Spodbujanje stanovanjske gradnje1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna. 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 46.603 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 
urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema 
gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in 
dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za 
gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost 
izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih 
delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki 
poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo 
urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, 
prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje 
degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih 
pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, izvajanje 
in sprotno prilagajanje 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske 
opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geo-informacijskih sistemov 
občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi 
izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih 
aktov, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev 
potrebnih dokumente za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag 
za kasnejše prostorsko načrtovanje. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. Pri tem je 
potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih 
dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. Planirani kazalnik na podlagi 
katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov 
oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki 
priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno 
zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci 
postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter 
časovni okvir realizacije posameznega projekta. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, 
urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov,16029003 
- Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 8.876 € 

Opis realizacije podprograma 

Vsebina podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je urejanje 
mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. Poslanstvo 



 

 68 

predmetnega podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj 
informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom in varstvo okolja, s poudarkom na 
povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega 
komuniciranja. Ključne naloge so pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter 
zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju  

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti  

Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti  

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi 
sprejeti podzakonski akti 

Zakon o stavbnih zemljiščih 

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

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega 
sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih 
baz. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: 
posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in 
programske¸opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geo-informacijskih 
sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Kazalci, s 
katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska 
oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne 
zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede 
urgentnih ukrepov. 

V letu 2014 so se izvajale predvsem geodetske izmere za potrebe gradenj oz. vzdrževalnih del. 

9044021160 OU - GEODETSKE STORITVE 8.876 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Geodetske storitve – usklajevanje geodetskih evidenc, izmere, ureditev mej, parcelacije, 
geodetski načrti… 

16029003 Prostorsko načrtovanje 37.727 € 

Opis podprograma 

Poslanstvo podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave 
in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, 
ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri 
pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili 
ZPnačrt ZUreP in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali 
pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju Zakon o urejanju prostora Pravilnik o vsebini, obliki in načinu 
priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag 
Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine 
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ter njenih strokovnih podlag ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju 
prostora Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti Zakon o 
javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti Odlok o strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije Uredba o prostorskem redu Slovenije 

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema 
posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske 
ureditve. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je 
obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je 
potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega 
kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva 
dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno 
težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. Planirani kazalnik na podlagi 
katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov 
oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki 
priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno 
zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci 
postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter 
časovni okvir realizacije posameznega projekta. 

V letu 2014 so bili po sklepu SOS naročeni prostorski akti (OPN, OPPN) za vsa naselja, kjer jih 
še ni bilo. 

9044021161 OU - PROSTORSKO PLANIRANJE 37.727 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prostorsko planiranje – izdelava podlag v zvezi z OPN in OPPN, izdelava podlag za legalizacijo 
objektov. 

1603 Komunalna dejavnost 486.225 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in 
naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih 
dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno 
mrežo), 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje 
pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na 
primer: govor),16039003 - Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za 
rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje 
objektov za rekreacijo,16039004 - Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in 
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izobešanje zastav, 16039005 - Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne 
tržnice ipd.. 

16039001 Oskrba z vodo 270.463 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s 
hidrantno mrežo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah  

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o urejanju prostora 

Zakon o graditvi objektov 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Zakon o varstvu pred požarom 

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo  

Pravilnik o pitni vodi  

Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja 

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci 
oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni 
zagotovljena vodo-oskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. 
Kazalci: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih 
vodooskrbnih sistemov. 

 

V 1. fazi izvedbe pomurskega vodovoda je bilo v Občini Beltinci izvedenih 3726 m sekundarnih 
cevovodov, 2540 m primarnih cevovodov in 1185 m transportnih cevovodov. Zgrajen je bil 
stolpni vodo-hram kapacitete 414 m3. 

9044100160 OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - 
VODOOSKRBA 39.326 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Subvencioniranje cene v skladu s sprejetim elaboratom in pravilnikom o oblikovanju cen 
komunalnih storitev. 

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

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev. 

9044204164 OU - POMURSKI VODOVOD - IZGRADNJA 188.983 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Medobčinski projekt, sofinanciran s strani MOP in Kohezijskega sklada ter vodnega sklada. 
Nosilec projekta je Občina Grad. 

Plačilo pre-zaračunanega deleža. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

NRP - 42040153 - OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM B I. FAZ 

 

V 1. fazi izvedbe pomurskega vodovoda je bilo v Občini Beltinci izvedenih 3726 m sekundarnih 
cevovodov, 2540 m primarnih cevovodov in 1185 m transportnih cevovodov. Zgrajen je bil 
stolpni vodo-hram kapacitete 414 m3. 

9044205161 OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VODOVOD 42.154 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razlika med subvencijo in omrežninami, ki jih plačujejo občani - nujna investicijsko-
vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju (vodovod do ribiškega doma, pri Belem križu, 
vodovod nadvoz Lipovci, vodovod Pločnik Bratonci, popravilo defektov,...) 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Načrt najemnika javne infrastrukture. 

16039003 Objekti za rekreacijo 155.229 € 

Opis podprograma 

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo 
(zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za 
rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora  

Zakon o graditvi objektov  

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Zakon o varstvu okolja 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter 
zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev 
otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah. Kazalci: število 
urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin. 

Doseganje ciljev: 

V skladu s sprejetim proračunom je bila posodobljena mala telovadnica OŠ Beltinci, dokončno 
je odplačana inovativna trim steza z baliniščem v beltinskem ŠRC. 

9044204161 OU - OBJEKTI ZA REKREACIJO 92.523 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicije in investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih: strop in luči velika telovadnica 
OŠ, preureditev in oprema mala telovadnica OŠ, namakalni sistem Gančani. 

Projekt Športne zveze Beltinci, ki bo v letu 2015 s strani Fundacije za šport sofinanciran (4.500 
bo prihodek občinskega proračuna 2015). 



 

 72 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

42040130 - ŠRC - Beltinci 

9044204166 OU - INOVATIVNA TRIM STEZA Z BALINIŠČEM 56.323 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Začetek izvedba tega projekta je bil proti koncu leta 2013, zato je bil večji del plačil zamaknjen v 
leto 2014, ko je bil projekt dokončan. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

42040160 - Inovativna trim steza z baliniščem 

9044208163 OU - PROJEKTI/NADZORI - OBJEKTI ZA REKREACIJO6.383 
€ 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Študije, projektna naloga za novo večnamensko dvorano. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

42080410 - ŠTUDIJE/PROJEKTI - ŠPORTNI OBJEKT 

16039004 Praznično urejanje naselij 7.092 € 

Opis podprograma 

Podprogram Praznično urejanje naselij obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav 
ob praznikih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o izobešanju zastav in uporabi državnega grba  

Zakon o urejanju prostora  

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o graditvi objektov  

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in 

- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih 

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

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev 
novoletne okrasitve naselij v občini. 

9044029160 OU - DRUGI OPERAT. ODHODKI - PRAZNIČNO UREJANJE 
NASELIJ 7.092 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Drugi operativni odhodki – praznično urejanje naselij – novoletna razsvetljava, obešanje zastav, 
organizacija silvestrovanja. 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti 53.440 € 

Opis podprograma 

V podprogram spadajo tekoči trensferi podjetju Komuna Beltinci d.o.o. za izvajanje komunalne 
dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V letu 2014 je bila kanalizacija še vedno v poskusnem obratovanju, zato je v skladu s sprejetim 
proračunom občina sofinancirala strošek plače zaposlenega na ČN, odločila pa se je tudi za 
brezplačno plakatiranje za društva, kjer prireditve niso bile komercialnega značaja in je zato 
izvajalcu izbirne gospodarske javne službe nakazala znesek po ceniku. 

9044025161 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGO - KOMUNALA 
OBČINA 30.219 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Park, zelenice, obrezovanje drevja, košnja trave, sanacija gramoznic, defekti vodovod, 
vzdrževanje zbirni center, pregled transformatorskih postaj,... 

9044135160 OU - TEKOČI TRANSFERI KOMUNA BELTINCI 23.221 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči transferi – Komuna – sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za javna dela (JD-
segmet, ki ne temelji na fakturiranju storitev). 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 24.120 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje 
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju 
spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa 
občine, sodelovanje in povezovanje investitorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem 
področju, spodbujanje prenove stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo 
gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop ustreznejši kot novogradnja, v 
območju z visoko gostoto naselitve podpiramo prenovo stanovanjskih objektov, z naslednjimi 
cilji. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po planu vzdrževanja ter izgradnja novih 
stanovanjskih enot 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani 
kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije 
navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje 
in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. 
Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih 
najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih 
najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje 
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bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost 
občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada,16059003 - Drugi programi na 
stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih 
stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, 
upravljanje). 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 24.089 € 

Opis podprograma 

V okvir podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo gradnja, nakup in 
vzdrževanje neprofitnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj; gradnja, nakup in 
vzdrževanje namenskih najemnin stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva); nakup, 
gradnja in vzdrževanje bivalnih enot, za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno 
ogroženih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon  

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin  

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem  

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj  

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene 
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb  

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb  

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja 

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

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki 
ga bo občina obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim 
vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša 
energetska učinkovitost objektov. 

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. 

9044025163 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH 
OBJEKTOV 24.089 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje stanovanj, kjer je lastnik občina po sklepih hišnih svetov posamezne 
večstanovanjske stavbe. Upravljavca stanovanj sta Komunala Murska Sobota in FISA 
nepremičnine. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 31 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru navedenega podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
sodijo: prenos kupnin za prodana stanovanja na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje 
neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, 
upravljanje). 



 

 75 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon  

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin  

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem  

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj  

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene 
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb  

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb  

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja 

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

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od 
prodanih stanovanj na SSRS in SOD. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno 
vzdrževan stanovanjski fond občine, s čimer v osnovi ohranjamo njegovo vrednost. 

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

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Planiran kazalnik na 
podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije zastavljenih letnih 
ciljev tekočega vzdrževanja stanovanj. Z boljšim načinom gospodarjenja ter optimalno 
zasedenostjo stanovanj se posledično zmanjšujejo tudi stroški povezani z izpraznjenimi 
stanovanji. 

9044132160 OU - STANOVANJSKI IN ODŠKODNINSKI SKLAD 31 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- stanovanjski sklad 

- odškodninski sklad  

 

Še po starem stanovanjskem zakonu Občina Beltinci prejema po kupoprodajnih pogodbah 
obroke kupnin, od stanovanj, ki smo jih dobili po delitveni bilanci z bivšo Občino Murska 
Sobota. 20 % teh prihodkov po zakonu pripada stanovanjskemu, 10 % pa odškodninskemu 
skladu RS. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna 52.826 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in 
drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), 
gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna 
zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim). 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov 
izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, 
davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih 
stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta 
razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno 
upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in 
dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno alocirati stroške ter časovno 
opredeliti izvedbo postopkov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja 
zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)16069002 - Nakup zemljišč: nakupi 
kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč. 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 29.862 € 

Opis podprograma 

Poslanstvo podprograma 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč je urejanje občinskih zemljišč, 
katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer 
z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov 
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...). Ključne naloge so vodenje 
premoženjskopravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi 
sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin  

Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt 

Stvarnopravni zakonik  

Obligacijski zakonik  

Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

Zakon o denacionalizaciji  

Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

Zakon o prostorskem načrtovanju  

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin področni zakoni in na njihovi podlagi 
sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja 
premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir na podlagi katerih se bo merila 
uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko 
pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, 
lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno 
določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s 
stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine 
in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami. Letni kazalec pa predstavlja število 
izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve, cenitve, 
odvetniške storitve, i.d.), gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. 

9044204160 OU - PRIPRAVA ZEMLJIŠČ 29.862 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Komunalna oprema zemljišč – namenska porabo prihodkov v skladu s sprejemom odloka o 
komunalnem prispevku (vodovodni priključki, ...). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

NRP - 4204002 - KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ 

16069002 Nakup zemljišč 22.964 € 

Opis podprograma 

Poslanstvo podprograma 16069002 – nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko 
pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega 
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin  

Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

Stvarnopravni zakonik  

Obligacijski zakonik  

Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

Zakon o denacionalizaciji  

Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

Zakon o prostorskem načrtovanju  

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin področni zakoni in na njihovi podlagi 
sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja 
premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod 
čimbolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, 
in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja 
stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko 
pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva 
usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam odkup zemljišč v skladu z 
letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja. Letni kazalec pa predstavlja  število 
zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja skladno z letnim načrtom pridobivanja. 

9044206160 OU - NAKUP ZEMLJIŠČ 22.964 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup zemljišč v skladu s sprejetim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM – pregled realizacije bo 
pripravljen do seje na kateri bo OS  sprejemal zaključni rač. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 95.384 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in na 
področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe 
na področju zdravstva. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni 
in- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 - Primarno zdravstvo1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 95.384 € 

Opis glavnega programa 

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in 
mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in  

- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj:- ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega 
zdravstvenega varstva in- ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- število zavarovanih oseb kot 
občani in število mrliških ogledov . 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na 
področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane 
osebe,17079002 - Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe. 
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17079001 Nujno zdravstveno varstvo 90.702 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki majo 
stalno bivališče v občini. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  

- Zakonu o zdravstveni dejavnosti 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so: 

- izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število izdanih upravnih odločb 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj:- zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez 
zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev:- število zavarovancev, ki jim občina krije zdravstveno zavarovanje 

Doseganje ciljev: 

Zaradi naraščanja brezposelnosti se število zavarovancev zvišuje. 

9044021170 OU - DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE 4.464 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obdobni zdravstveni pregledi, deratizacija romskih naselij in kanalizacije. 

9044131170 OU - PRISP. V ZZZS ZA ZDRAV. ZAV. OSEB, KI GA 
PLAČUJEJO OBČINE 86.238 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine  - za občane, ki 
nimajo kako drugače urejenega obveznega zdravstvenega varstva je občina dolžna plačati 
prispevek za obvezno zdravstveno varstvo. Center za socialno delo je po pogodbi tista strokovna 
inštitucija, ki uvršča upravičence na mesečne sezname prejemnikov tega prispevka. 

17079002 Mrliško ogledna služba 4.681 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški 
mrliškega oglednika, eventuelne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v 
primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakonu o zavodih  

- Zakonu o zdravstveni dejavnosti 

- Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč 

- Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 

- Zakonu o nalezljivih boleznih 
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- Pravilniku o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so: 

- ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj: 

- kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji 

9044021171 OU - ZDRAVSTVNE STORITVE-MRLIŠKI OGLEDI 4.681 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zdravstvene storitve – mrliški ogledi, obdukcije (zakonska obveza), plačila po dejanski 
realizaciji. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 243.160 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Kultura 

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z: 

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in 

- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 

 

Šport 

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da: 

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, 

- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, 

- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in 

- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

 

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj 
mladinske dejavnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 

Zakon o vojnih gradbiščih 

Zakon o knjižničarstvu 
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Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

Zakon o medijih 

Zakon o društvihZakon o pravnem položaju verskih skupnost 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno 
in mladinsko dejavnost. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine1803- Programi v kulturi1804 - Podpora posebnim 
skupinam1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.062 € 

Opis glavnega programa 

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne 
dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: - vzdrževati objekte na področju kulturne dediščine in- odplačilo finančnega 
najema (oprema za varovanje ter avdio in video oprema) za objekt Kasarna. Kazalci, s katerimi 
se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- število obnovljenih kulturnih spomenikov ,- povečan 
delež novega muzejskega gradiva in- odplačan finančni najem (oprema za varovanje ter avdio in 
video oprema) za objekt Kasarna. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih 
spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za 
gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, 
odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in 
spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij. 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.062 € 

Opis podprograma 

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, 
vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko 
izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup 
nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki 
lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskega obeleženja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih  

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine 

- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so: 

- zaščita in vzdrževanje spomenikov 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- obseg zaščitenih in vzdrževanih kulturnih spomenikov 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji: 

- vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena, 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število vzdrževanih spomenikov. 

V letu 2014 ni bilo razpisa za obnovo sakralnih objektov, realizacija prikazuje obvezo po razpisu 
2013. 

9044310180 OU - INVESTICIJSKI TRANSFERI - OBNOVA KULTURNO-
ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV 2.062 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnova sakralnih objektov po izvedenem razpisu v letu 2013 - realizacija v 2014. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

4310003 - Investicijski transferi - obnova kulturnozgodovinskih spomenikov 

1803 Programi v kulturi 160.250 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, 
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v 
kulturi. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti  

- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov 

- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture 

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj:- ohranjanje ali povečevanje knjižničarke dejavnosti- ohranjanje ali 
povečevanje gledališke dejavnosti- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje 
ljubiteljske kulture- ohranjanje ustreznega označevanja (označevalne table)Kazalci, s katerimi se 
bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju 
knjižničarstva- delež lastne produkcije gledališča- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih 
društev na javnem razpisu- število obnovljenih in novo postavljenih označevalnih tabel 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, 
bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij 
ipd.,18039003 - Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske 
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kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in 
organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi 
kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke,18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura: 
lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil. 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 90.576 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v 
knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o knjižničarstvu 

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 

Kolektivna pogodba za javni sektor 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so:  

- zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter 
dostopa do čim večjega obsega storitev 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število članov in uporabnikov knjižnice. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj:  

- ohraniti pogoje za delovanje javnega PIŠK Murska Sobota 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in 

- število izposojenih knjig. 

9044133180 OU - TEKOČI TRANSFERI - PIŠK MURSKA SOBOTA90.576 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči transferi – Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota – Občina Beltinci je 
soustanovitelj knjižnice v Murski Soboti. Sofinancirani zneski  za pokrivanje plač, materialnih 
stroškov ter nabave knjig. 
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18039003 Ljubiteljska kultura 15.001 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, 
programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Zakon o društvih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so: 

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in 

- povečati zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj: 

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe, 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu na področju kulture 

- število kvalitetno izvedenih projektov 

9044120180 OU - KULTURNA DRUŠTVA 15.001 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dotacije kulturnim društvom po javnem razpisu in pravilniku. 

Razdelitev sredstev: 

KUD Bratonci 808,17 

KD Marko Beltinci 1.552,03 

KUD Melinci 1.063,65 

KUD Lipovci 1.885,73 

KUD Beltinci 4.456,23 

KUD Gančani 921,14 

KUD Lipa 921,14 

Aquila Lipovci 1.689,33 

KTD Dokležovje 504,02 

DKLI Ižakovci 1.199,22 
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18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 44.673 € 

Opis podprograma 

V podprogram spadajo sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno televizijo. Tako spadajo 
sem sejnine za uredniški odbor občinskega glasila. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o medijih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno obveščenost občanov z pomočjo lokalnih 
medijev. 

Kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji je število izdaj lokalnega časopisa letno. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji podprograma so zagotoviti obveščenost občanov z lokalnimi mediji (izdajo 
občinskega glasila) 

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje ciljev je število izdaj lokalnega časopisa letno. 

Doseganje ciljev: 

Občinsko glasilo se je v 2014 izdajalo dvomesečno. 

V skladu s pogodbo so se izvajala snemanja prireditev, sej občinskega sveta in predvajanja na 
internem kanalu K-3. 

9044020180 OU - ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE 19.394 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Založniške in tiskarske storitve – stroški glasila Mali Rijtar in druge založniške/tiskarske 
storitve. 

9044020181 OU - PROGRAM - INTERNI KANAL 23.790 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Oglaševanje interni kanal – pogodbena obveza za informiranje občinske javnosti, snemanje 
javnih prireditev, predvajanje (kanal K-3). 

9044029180 OU - PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV 1.489 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačila avtorskih honorarjev – lektoriranje občinskega glasila. 

18039005 Drugi programi v kulturi 10.000 € 

Opis podprograma 

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov s strani javnih 
zavodov na področju kulture, obnove usmerjevalnih in označevalnih tabel. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o knjižničarstvu 

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 
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Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so: 

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi in 

- postavitev in obnova usmerjevalnih tabel za potrebe označevanja razglašenih spomenikov 
lokalnega pomena. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število obnovljenih in novo postavljenih označevalnih tabel 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj: 

- posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih 
zavodov na področju kulture in 

- postavitev in obnova usmerjevalnih tabel za potrebe označevanja razglašenih spomenikov 
lokalnega pomena.  

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- obseg obnovljenih prostorov in opreme- število obnovljenih usmerjevalnih tabel 

9044133181 OU - TEKOČI TRANSFERI - KULTURA - ZTK 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokrivanje stroškov prireditev v kulturnem domu v Beltincih. Vstopnine namreč še zdaleč ne 
pokrivajo stroškov prireditev. 

1804 Podpora posebnim skupinam 15.000 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje 
programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske 
skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so: - zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih 
skupin na območju občin 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedeni cilji so:- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin/društev, 
kot so upokojenska, humanitarna ipd. Kazalnik, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
cilje so:- gibanje članstva v društvi 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049004 - Programi drugih društev: sofinanciranje programov upokojenskih društev. 
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18049004 Programi drugih posebnih skupin 15.000 € 

Opis podprograma 

Za delovanja drugih posebnih skupin se namenjajo sredstva, za njihovo delovanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji glavnega programa so:  

- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin na območju občin 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Glavni letni izvedeni cilji so: 

- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin/društev, kot so upokojenska, 
humanitarna ipd.  

 

Kazalnik, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih cilje so: 

- gibanje članstva v društvi 

9044120181 OU - DRUGA DRUŠTVA/SKUPINE 15.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dotacije drugim društvom in skupinam na podlagi javnega razpisa in pravilnika (društva, ki po 
vsebini delovanja ne spadajo med kulturna, turistična, socialna, športna). 

Razdelitev sredstev 2014: 

Združenje borcev 480,64 

DGMŽ Beltinci 600,39 

DPM Dokležovje 815,46 

Društvo Slavček 860,26 

DU Beltinci 1.523,38 

DU Melinci 681,04 

Dimek Beltinci 1.093,25 

Društvo Jarica Lipovci 757,62 

KK Tim-Mlin Beltinci 969,42 

Društvo Pufkači 700,59 

Društvo Perika Gančani 464,35 

Društvo za kolesarstvo in umetnost 627,27 

Vinogradniško društvo 757,62 

Filatelistično društvo 540,46 

Sokolarsko društvo 448,05 

DPM Beltinci 905,07 

Skavti Steg Beltinci 586,54 
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Društvo iniciative mladih 529,52 

Kinološko društvo Smrček 505,08 

Sokolarsko društvo 382,88 

Čebelarsko društvo 659,86 

Lovska družina Lipovci-Bakovci 651,71. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 65.848 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju 
športne in mladinske dejavnosti. Za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, 
urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Šport 

- obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo, 

- pospeševati športno – rekreacijsko dejavnost, 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji na področju športa:- vzdrževati javne športne objekte in- povečati število 
športnih rekreativcev. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju 
športa:- obnovljene in vzdrževane površine v m2 in- število športnih rekreativcev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Program športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in 
organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, 
strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska 
mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni 
šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje 
športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine 
športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih 
objektov, 

18059001 Programi športa 65.848 € 

Opis realizacije podprograma 

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz zagotavljajo sredstva 
za:  

- opravljanje in razvoj športnih dejavnosti 

Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni program športa v RS 

Zakon o športu 

Zakon o zavodih 

Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju  

Zakon o društvih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so: 
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- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- m2 obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in 

- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji: 

- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, 

- povečati število rekreativcev in 

- izvedba javnega razpisa za športne programe. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- odstotek zasedenosti/ izkoriščenosti športnih objektov in 

- število vključenih v organizirane športne aktivnosti. 

9044120182 OU - ŠPORTNA DRUŠTVA 65.848 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dotacije športnim društvom na podlagi letnega programa športa, javnega razpisa in pravilnika, 
tudi refundacija stroškov najema telovadnice OŠ Beltinci. 

Razdelitev 2014: 

Stroški telovadnice 7.848,38 

NK Dokležovje 2.174,11 

NK Gančani 5.904,65 

NK Lipa 3.024,34 

ŠD Ižakovci 3.024,34 

ND Beltinci 9.137,57 

KMN Beltinci 576,06 

ŠD Meteor Melinci 792,09 

KMN Lipovci 360,04 

HK Lipovci 8.928,99 

SD Gančani 1.663,58 

KK Prekmurje Beltinci 921,70 

Pikado klub Dokležovje 360,04 

ŠZ Beltinci 5.328,59 

PD Matica 653,38 

Vrtec Beltinci 950,51 

Horobek Fčele 1.224,14 

Društvo Labda 583,38 

Judo klub Beltinci 2.916,32 
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ŽNK Pomurje Beltinci 7.884,87 

ŠD Sloparca 295,23 

Koš. klub Beltinci 540,06 

ŠŠD Beltinci756,08. 

19 IZOBRAŽEVANJE 2.041.333 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina na 
področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo 
osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole, osnovnošolsko 
izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Murska Sobota. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne 
dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, izobraževanja odraslih in 
visokošolskega izobraževanja, - ohraniti programe izobraževanja, ki omogočajo večjo 
zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, izobrazbeni primanjkljaj),- ohraniti oz. zagotavljati 
sredstva za štipendije in - ohraniti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih 
programov, pomembnih za rast in razvoj občanov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje1905 - 
Drugi izobraževalni programi1906 - Pomoči šolajoči 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.126.442 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim 
večjega števila otrok v vrtce. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:- ohranjati in 
zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok- subvencioniranje plačila 
programov vrtca 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 - Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in 
plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja 
in vzdrževanje vrtcev. 
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19029001 Vrtci 1.126.442 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in 
plačili staršev ter gradnja in vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o vrtcih 

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam 
otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in 
prilagajanje  prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalnik na podlagi katerega se bo 
merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok: 

- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,  

- vključitev novih varovancev. 

V letu 2014 je bilo v Vrtcu Beltinci oblikovanih 18 oddelkov in vključenih 302 otrok, od tega 16 
iz drugih občin. Vse načrtovane investicije so bile tudi izvedene. 

9044119190 OU - PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV  V 
VRTCIH IN PLAČILI 847.963 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev izhaja iz zakona o vrtcih in 
pravilnika o plačilih staršev. Normative glede izobrazbe zaposlenih v vrtcih, glede števila otrok v 
oddelkih predpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport, plačnik vseh stroškov vrtcev (za plače, 
prispevke, materialne stroške) pa je ustanovitelj, ki s sklepom določa višino ekonomske cene. 
Razmerje plačil staršev za otroke, ki so vključeni v vrtce in ustanoviteljem je približno 20:80. V 
tej postavki po navodilih ministrstva izkazujemo 80 % plačil za vrtce, 20 % pa v postavki tekoči 
transferi – predšolska vzgoja. V tej postavki so zajeti transferi Vrtcu Beltinci in ostalim vrtcem v 
katere so vključeni otroci, katerih starši imajo stalno bivališče v Občini Beltinci. Pristojnost za 
izdajo odločb o višini plačila staršev je prevzel CSD.  

V letu 2014 so bili otroci staršev s stalnim bivališčem v Občini Beltinci vključeni v vrtce v 
naslednjih krajih: Beltinci, Murska Sobota, Ljutomer, Lendava, Dobrovnik, Maribor, Mala 
Nedelja, Srednja Bistrica, Puconci, Moravske Toplice, Slovenska Bistrica, Vodice in Odranci. 

9044133190 OU - TEKOČI TRANSFERI - PREDŠOLSKA VZGOJA224.865 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki po navodilih ministrstva izkazujemo 20 % plačil za vrtce, 80 % pa v postavki 
plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev.. 
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V tej postavki so zajeti transferi Vrtcu Beltinci in ostalim vrtcem v katere so vključeni otroci, 
katerih starši imajo stalno bivališče v Občini Beltinci. 

Pristojnost za izdajo odločb o višini plačila staršev je prevzel CSD. 

V letu 2014 so bili otroci staršev s stalnim bivališčem v Občini Beltinci vključeni v vrtce v 
naslednjih krajih: Beltinci, Murska Sobota, Ljutomer, Lendava, Dobrovnik, Maribor, Mala 
Nedelja, Srednja Bistrica, Puconci, Moravske Toplice, Slovenska Bistrica, Vodice in Odranci. 

9044323190 OU - INV. TRANSFERI - VRTEC BELTINCI 53.614 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijski transfer Vrtcu Beltinci po pogodbi in letnem programu investicij - nakazila 
izvajalcem (rekonstrukcija kuhinje, računalniki, klima Lipovci, ograja Dokležovje, snegolovi,...). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

4323001 - Inv. transferi Vrtec Beltinci 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 652.297 € 

Opis glavnega programa 

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim 
programom in sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami 
okolja. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, 
razširjenega in obogatitvenega šolskega programa, 

- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in 
razvoj celotne občine ter 

- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji:- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,- z 
dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in 
standard vzgojno izobraževalnega procesa in- tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in 
opreme v šolah. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- delež učencev, ki 
so pridobili dodatna znanja,- obnovljene in vzdrževane površine v m2 in 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 - Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo 
osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, 
varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih 
šol,19039002 - Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo 
glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v 
skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje 
glasbenih šol. 

19039001 Osnovno šolstvo 620.467 € 

Opis realizacije podprograma 

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za: 

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,  
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- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,  

- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, 

- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam, 

- dodatne dejavnosti osnovne šole in 

- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o zavodih 

Zakon o osnovni šoli 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je:  

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- izvedeni programi na osnovnih šolah 

 

V šol. letu 2013/2014 je bilo na OŠ Beltinci (skupaj z POŠ Melinci) 28 oddelkov rednega pouka, 
9 oddelkov podaljšanega bivanja in 1 oddelek jutranjega varstva. Šolo je obiskovalo 609 
učencev. Zaposlenih je bilo 62 strokovnih delavcev in 15 tehničnih delavcev. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji: 

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev, 

- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, 

- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah  

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja, 

- obnovljene in vzdrževane površine v m2 

 

Učenci OŠ Beltinci so bili v letu 2014 uspešni na številnih različnih državnih in mednarodnih 
tekmovanjih.  

Občina Beltinci je v letu 2014 direktno financirala adaptacijo zgradb, nabavo osnovnih sredstev 
in nabavo drobnega inventarja osnovnih sredstev. 
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9044133191 OU - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA 
ZA PLAČE - OŠ BELTINCI 96.044 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače  

OŠ sistem financiranja osnovnega šolstva je različen od financiranja vrtcev. Sredstva za plače 
zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, ustanovitelj pa zagotavlja sredstva za materialne 
stroške, investicije in investicijsko vzdrževanje. Ministrstvo daje sredstva za plače na podlagi 
normativov – npr. vzdrževalec je zaposlen kot 0,6 osebe… V kolikor je na takšnem »delnem« 
delovnem mestu zaposlen cel delavec, razliko plače financira ustanovitelj na podlagi potrditve 
sistemizacije. 

9044133192 OU - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA 
ZA PLAČE - OŠ DOKLEŽOVJE 24.160 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače  

OŠ sistem financiranja osnovnega šolstva je različen od financiranja vrtcev. Sredstva za plače 
zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, ustanovitelj pa zagotavlja sredstva za materialne 
stroške, investicije in investicijsko vzdrževanje. Ministrstvo daje sredstva za plače na podlagi 
normativov – npr. vzdrževalec je zaposlen kot 0,6 osebe… V kolikor je na takšnem »delnem« 
delovnem mestu zaposlen cel delavec, razliko plače financira ustanovitelj na podlagi potrditve 
sistemizacije. 

9044133193 OU - TEKOČI TRANSFERI - OSNOVNA ŠOLA BELTINCI
 109.716 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči transferi iz te postavke se vršijo kot mesečna nakazila šolama za pokrivanje tekočih 
materialnih stroškov in razširjene dejavnosti. Med materialne stroške šole prištevamo stroške 
ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ipd. Med stroške razširjene dejavnosti 
prištevamo razne stroške, ki niso vezani izključno na izvedbo osnovnega programa (organizacija 
raznih tekmovanj, posvetov, predavanj, udeležba na tekmovanjih, sodelovanje med šolami, 
mednarodno sodelovanje, razni projekti,...) 

9044133194 OU - TEKOČI TRANSFERI - OŠ DOKLEŽOVJE 16.768 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči transferi iz te postavke se vršijo kot mesečna nakazila šolama za pokrivanje tekočih 
materialnih stroškov in razširjene dejavnosti. Med materialne stroške šole prištevamo stroške 
ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ipd. 

9044323191 OU - INV. TRANSFERI - OŠ BELTINCI 346.529 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijsko vzdrževanje OŠ Beltinci v skladu z letno pogodbo in sprejetim proračunom: 
popolna energetska sanacija javnih objektov (OŠ, vrtec-267,5 tisoč €), oprema kuhinje, ureditev 
stopnišča in skladišča, soboslikarska dela,.... 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

4323002 - Inv. transferi OŠ Beltinci 

4323008 - Energetska sanacija OŠ Beltinci 
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9044323192 OU - INV. TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE 27.250 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijsko vzdrževanje, investicije POŠ Dokležovje: obnova sanitarij, rekonstrukcija 
elektroinštalacij,... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

4323003 - Inv. transferi POŠ Dokležovje 

19039002 Glasbeno šolstvo 31.830 € 

Opis podprograma 

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o zavodih 

Zakon o glasbeni šoli 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji:  

- ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti 
učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- število ohranjenih in vzdrževanih površin v m2 in 

- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji: 

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega 
programa 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število ohranjenih in vzdrževanih površin v m2 in 

- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje. 

9044135190 OU - TEKOČI TRANSFERI - GLASBENO OSNOVNO 
ŠOLSTVO 31.830 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delno kritje materialnih stoškov za vse inštitucije, ki izvajajo osnovno glasbeno izobraževanje, 
glede na število vpisanih s stalnim bivališčem v Občini Beltinci (GŠ Beltinci, GŠ Murska 
Sobota). 

1905 Drugi izobraževalni programi 3.000 € 

Opis glavnega programa 

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene 
predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v 
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pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje 
programov funkcionalnih in specifičnih znanj. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in 

- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji:- večji nivo znanja v družbi in- povečanje izobrazbene ravni odraslih 
oseb. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- število odraslih, ki so 
pridobili višjo stopnjo izobrazbe 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 - Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih 
(materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna 
skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih. 

19059001 Izobraževanje odraslih 3.000 € 

Opis podprograma 

Občina (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto 
izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela 
vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi 
pogoji. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni program izobraževanja odraslih 

Zakon o izobraževanju odraslih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji:  

- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev, 

- zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za 
usposabljanje. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- delež odraslih, ki so pridobili z višjo izobrazbo 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji: 

- zviševanje izobrazbene ravni 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- delež odraslih, ki se izobražujejo 

9044133195 OU - TEKOČI TRANSFERI - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 3.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje izobraževanja odraslih preko ustreznih institucij  – Ljudska univerza Murska 
Sobota. 
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1906 Pomoči šolajočim 259.594 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za: 

- kritje prevoznih stroškov učencem, 

- regresiranje prehrane (kosil) in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah ter 

- dodeljevanje študijskih pomoči. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, 

- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih in 

- ohranjati študijskih pomoči. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji:- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne 
zakonodaje in- izvedba javnega razpisa za študijskih pomoči. Kazalci, s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev- število občanov, ki so upravičeni do proračunskih sredstev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje 
nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz 
kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj19069004 - Študijske pomoči: sofinanciranje študija na 
višjih in visokih šolah (na primer: na fakulteti za šport za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža 
fakultete). 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 215.864 € 

Opis podprograma 

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in obveznih 
dejavnosti učencev v osnovnih šolah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o osnovni šoli 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji: 

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji: 

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda 
v skladu z veljavno zakonodajo 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči 

V skladu s sklepo OS občina 100 % zagotavlja prevoz osnovnošolskih otrok. 



 

 98 

9044119191 OU - REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO 215.864 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Regresiran prevoz v šolo – ta postavka je delno zakonska obveza (občina plača prevoze v kolikor 
je stalno bivališče učenca od šole oddaljeno več kot 4 km, po sklepu občinskega sveta pa 
sofinanciramo tudi 100 % stroškov za tiste, ki so oddaljeni manj.  Občina med letom plačuje vse 
račune  izvajalcu prevozov, izbranem na razpisu. Poleg prevozov v OŠ Beltinci občina krije tudi 
stroške prevozov otrok, ki se šolajo v M. Soboti (šola s prilagojenim programom). 

19069004 Študijske pomoči 43.730 € 

Opis podprograma 

Podprogram Študijske pomoči je projekt, prek katerega občina na podlagi pravilnika stimulira 
študij občanov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah denarnih pomoči za izobraževanje v Občini Beltinci 

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

Zagotoviti študijske pomoči za občane. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj: 

- zagotoviti denarno pomoč občanom pri študiju.  

Kazalci: 

- število prijavljenih oseb na objavljen razpis. 

9044119192 OU - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - 
IZOBRAŽEVANJE 43.730 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Drugi transferi posameznikom – izobraževanje – Občina ima pravilnik, po katerem se izplačujejo 
študijske pomoči rednim študentom in kadrovske štipendije. 

20 SOCIALNO VARSTVO 390.001 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe 
pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in 
invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih 
oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o 
socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide 
in ostarele občane. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, - uvajanje novih programov 
socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,- razvoj strokovnih oblik pomoči,- vzpostavitev in 
razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk,- 
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reševanje problematike brezdomcev,- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov 
socialnega varstva, 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 - Varstvo otrok in družine2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 Varstvo otrok in družine 22.795 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. 
Občina želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete na ter slediti družinski politiki celotne 
države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, 
ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini in je državljan Republike 
Slovenije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa in spodbujanje 
rodnosti na področju družinske politike. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji: - spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za 
novorojence. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- število podeljenih 
pomoči za novorojence 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje 
nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov. 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 22.795 € 

Opis podprograma 

Ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh 
družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po 
katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od 
staršev, stalno bivališče v občini in je državljan Republike Slovenije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Beltinci 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji:  

- spodbujanje rodnosti, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število podeljenih pomoči za novorojence. 

Doseganje ciljev:  

- število upravičencev je za 5 nižje od leta 2013, kar je odraz splošne slabe ekonomske situacije 
v RS 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji: 

- zagotoviti rodnost  
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Kazalniki: 

- število podeljenih pomoči za novorojence 

Število upravičence  2013 - 79; 2014 - 74 

9044119200 OU - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - OSTALO 
(LETOVANJE,..) 11.695 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Drugi transferi posameznikom – ostalo (letovanje, obdaritev) –občina sofinancira letovanje otrok 
ki odraščajo v slabših socialnih razmerah (organizira župnijska Karitas).Tudi obdaritev otrok ob 
novem letu (slikanice, sladkarije, igrače...) 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Realizacija prejšnjega leta. 

9044119201 OU - POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA 11.100 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč staršem ob rojstvu otrok – enkratna pomoč na podlagi občinskega pravilnika. Plačila se 
vršijo po dejanskem številu rojstev - v letu 2014 je pravico uveljavljalo 74 upravičencev. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Realizacija prejšnjega leta. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 367.206 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za 
socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči 
materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih 
oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za 
obvladovanje socialnih stisk. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji: - preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav 
posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje, 
občanom v času prestajanja kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase. Kazalci, s 
katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- število oseb, ki so bili deležni takšne 
pomoči 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 - Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in 
mladostnike, programi za Rome in za rejnike),20049002 - Socialno varstvo invalidov: 
financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, 
financiranje družinskega pomočnika,20049003 - Socialno varstvo starih: financiranje bivanja 
starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na 
domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre 
in centre za pomoč na domu, 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne 
socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje 
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najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez 
dedičev,20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, 
Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov 
ipd.). 

20049001 Centri za socialno delo 28.930 € 

Opis podprograma 

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz 
socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju 
socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si 
sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu  

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji: 

- izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju 
pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti 

- zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk 
uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči (vladne in nevladne organizacije, 
razvoj društev ….) 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število oseb, ki aktivno sodeluje pri zagotavljanju lastne socialne varnosti 

- število programov, ki zagotavljajo strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in reševanju 
socialnih stisk. 

Doseganje ciljev: 

- v letu 2014 je občina zagotovila za cca 5.000,00 več storitev kot 2013, kar je odraz splošno 
slabe ekonomske situacije v državi. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji: 

- zagotoviti sredstva za izvajanje nalog po javnem pooblastilu 

- zagotavljanje odpravljanja socialnih stisk občanov 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- kakovostno izvedeni programi Centrov za socialno delo in 

- število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialno pomoč. 

Doseganje ciljev: 

- v letu 2014 je občina zagotovila za cca 5.000,00 več storitev kot 2013, kar je odraz spložno 
slabe ekonomske situacije v državi. 
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9044133200 OU - TEKOČI TRANSFERI - SOCIALA 28.930 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči transferi – sociala – izvajanje pomoči na domu z izbranim izvajalcem (Dom starejših 
Rakičan), delno sofinanciranje CSD za pogodbeno dogovorjene storitve. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Realizacija prejšnjega leta. 

20049002 Socialno varstvo invalidov 38.566 € 

Opis realizacije podprograma 

Institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne 
starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba: 

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki 
je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek; 

- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje 
pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali 

- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s 
težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih 
potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 
življenjskih potreb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji: 

- zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim 
rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti 
invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost 
njihovega življenja. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe 

Doseganje ciljev: 

- v letu 2013 - 3 družinski pomočniki 

- po stanju na dan 31. 12. 2014 - 5 družinskih pomočnikov 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji: 

- zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko 
varstvo za družinskega pomočnika  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  

- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe. 

Doseganje ciljev: 
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- v letu 2013 - 3 družinski pomočniki 

- po stanju na dan 31. 12. 2014 - 5 družinskih pomočnikov. 

9044119202 OU - IZPLAČILA DRUŽINSKIM POMOČNIKOM 38.566 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izplačila družinskim pomočnikom se na podlagi odločbe CSD vršijo iz občinskega EZR. Do 
plačila za izgubljeni dohodek so upravičeni tisti brezposelni, ki oskrbujejo invalidno osebo. V 
letu 2014 je bilo povprečno 3,85 družinskih pomočnikov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Realizacija prejšnjega leta, določena višina plačila za izgubljeni dohodek. 

20049003 Socialno varstvo starih 253.751 € 

Opis podprograma 

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški 
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti 
oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni 
in  dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in 
sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji: 

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja 
pravic uporabnikov. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih. 

Doseganje ciljev: 

Stroški oskrbnin v domovih za ostarele in drugih inštitucijah so nižji od realizacije 2013. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji: 

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna 
sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja 
uporabnikom teh storitev 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih. 

Doseganje ciljev: 

Stroški oskrbnin v domovih za ostarele in drugih inštitucijah so nižji od realizacije 2013. 
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9044119203 OU - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH 253.751 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Regresiranje oskrbe v domovih je še ena z zakonom naložena obveza občine. Koncesijo za 
opravljanje tovrstnih storitev podeljuje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki tudi 
daje soglasje k ceni domske oskrbe. Občina pokriva razliko, v kolikor oskrbovančevi prejemki 
ne zadoščajo za plačilo storitev. Kot plačnik storitev sicer ima občina pri dedovanju prednostno 
pravico za vplačila, vendar je veliko primerov, ko oskrbovanci nimajo premoženja iz katerega bi 
se vplačila občine pokrila. V letu 2013 občani Občine Beltinci kot oskrbovanci v naslednjih 
domovih: CUDV Črna, CUDV Draga, Dom Lukavci, Dom starejših Rakičan, DSO Gornja 
Radgona, SVZ Hrastovec, Dom JŠ Beltinci, ZUDV Dornava in Želva Ljubljana. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Realizacija prejšnjega leta. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 31.419 € 

Opis realizacije podprograma 

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu 
financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja 
socialno ogroženih.  

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa:  

- občinske denarne socialne pomoči, 

- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in 

- pomoč brezdomcem 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju kopališč 

Stanovanjski zakon  

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji:  

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v 
občini.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  

- število materialno ogroženih oseb v občini. 

Doseganje ciljev: 

- zaradi splošne, slabe ekonomske situacije se je število brezposelnih v letu 2014 povečalo, s tem 
se je povečalo tudi število upravičencev do denarne pomoči po občinskem pravilniku. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji:  

- na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje sredstev socialno 
ogroženim, 
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- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega 
socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati je v veljavni zakonodaji, 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialo pomoč, 

Doseganje ciljev: 

- plačilo pogrebnin se je v primerjavi z letom 2013 skoraj podvojilo. 

- zaradi splošne, slabe ekonomske situacije se je število brezposelnih v letu 2014 povečalo, s tem 
se je povečalo tudi število upravičencev do denarne pomoči po občinskem pravilniku. 

9044110200 OU - DENARNA POMOČ 24.650 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna pomoč – izplačila na podlagi občinskega pravilnika v sodelovanju s Centrom za 
socialno delo MS. V letu 2014 so se izplačila iz te postavke vršila tudi na podlagi dodatnega 
sklepa OS (Mura - stečaj). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Realizacija prejšnjega leta, sklep OS. 

9044119205 OU - PLAČILO POGREBNIN 6.769 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo pogrebnin za osebe brez prejemkov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Realizacija prejšnjega leta. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 14.539 € 

Opis podprograma 

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na 
primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki 
so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem 
položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih 
okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša 
sodobna družba. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Zakon o društvih 

Zakon o Rdečem križu Slovenije 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji: 

- izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih 
programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb 
posameznikov in 
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- preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s 
tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost. 

Doseganje ciljev: 

- občina je društva sofinancirala v istem obsegu kot 2013. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji: 

- zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za 
socialno varstvo drugih ranljivih skupin in 

- objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s 
tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati 
socialne razlike med občani. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za 
reševanje socialnih stisk in- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo 
humanitarno dejavnost. 

Doseganje ciljev: 

- občina je društva sofinancirala v istem obsegu kot 2013. 

9044119204 OU - DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM - SOCIALA 5.539 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Drugi transferi posameznikom – sociala – subvencioniranje najemnin. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Realizacija prejšnjega leta. 

9044120201 OU - HUMANITARNA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE 9.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dotacije humanitarnim in socialnim društvom po javnem razpisu in pravilniku. 

Razdelitev sredstev 2014: 

SLOV. DRUŠTVO ZA CELIAKIJO -199,75 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV 2014 -102,20 

MED. DRUŠTVO INVALIDOV 2014 -153,30 

NOVA POT -- DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE RADENCI - 106,8 

MED. DRUŠTVO SLEPIH -199,75 

ZDRUŽ. MULTIPLE SKLEROZE - 148,65 

DRUŠTVO BOLNIKOV S KRON. BOLEČINO -185,82 

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ - 812,95 

ŽUPN. KARITAS BELTINCI - 2.653,45 

DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV - 171,88 
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REJNIŠKO DRUŠTVO - 125,43 

SLOVENSKA FILANTROPIJA HIŠA SADEŽI DRUŽBE MS- 176,53 

OZARA - 139,36 

DRUŠTVO GLUHIH - 260,14 

DRUŠTVO VITA - 120,78 

DRUŠTVO PARPLEGIKOV - 148,65 

ŽUPNIJSKA KARITAS DOKLEŽOVJE - 641,07 

RDEČI KRIŽ - 2.467,64 

DRUŠTVO DIABETIKOV - 185,82 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 37.308 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega 
proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na 
nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in 
prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in 
cenovno ugodnih virov financiranja 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolg 

2201 Servisiranje javnega dolga 37.308 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova 
zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na 
način, kot je določeno s pravnimi posli. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno 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 rednega in 
pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,- zagotavljanje ustrezne 
strukture portfelja dolga,- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju- 
zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - 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, obresti od kratkoročnih kreditov, 
najetih na domačem trgu kapitala. 
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 37.308 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v 
okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

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 cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine. Uspešnost 
zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v 
skladu s kreditnimi pogodbami. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi 
občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. 
Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti 

9044030220 OU - OBRESTI OD KREDITOV IN DRUGI STROŠKI 
POVEZANI S FINANCIRANJEM 37.308 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obresti od kreditov, najetih v letih 2008 in 2013 po amortizacijskem načrtu. 

 

5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 3 9 . 7 9 5  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 39.795 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali 
večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega 
premoženja in drugih skupnih zadev.  

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno 
urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni 
porabi proračunskih sredstev 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni0602 - 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin0603 - Dejavnost občinske uprav 
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0603 Dejavnost občinske uprave 39.795 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z 
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo 
porabo proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za 
prijazno javno upravo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za 
odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti 
(upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov), 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s 
premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, 
plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v 
upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

06039001 Administracija občinske uprave 39.795 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo, krajevne 
skupnosti in skupno upravo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o javnih financah 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaj 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 

Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja 

Zakon o inšpekcijskem nadzoru 

Zakon o občinskem redarstvu 

Zakon o prekrških 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o varstvu javnega reda in miru 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Sistemizacija,  

Odlok o notranji organiziranosti 



 

 110

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, 
materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega 
značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje 
občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih 
pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne 
opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, 
zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega 
časopisja. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

9054000060 INŠPEKCIJA - OSNOVNE PLAČE IN SPLOŠNI DODATKI
 26.255 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 je sedežna občina inšpektorata (Občina Beltinci) izkazovala celotne stroške na 
odhodkih, v okviru prihodkov pa deleže sofinanciranja ostalih občin soustanoviteljic. 

9054001060 INŠPEKCIJA - REGRES ZA LETNI DOPUST 100 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s predpisi. 

9054002060 INŠPEKCIJA - POVRAČILA ZAPOSLENIM 1.374 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prevoz na delo, prehrana. 

9054010060 INŠPEKCIJA - INŠPEKCIJA - PRISPEVKI DELODAJALCA 
NA PLAČE 4.227 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prispevki po zakonu na plače, ki jih je dolžan plačevati delodajalec – PIZ, ZZ, poškodbe pri 
delu, zaposlovanje in starševsko varstvo. 

9054015060 INŠPEKCIJA - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO 
ZAVAROVANJE 86 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

KAD – obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence. 

9054029060 INŠPEKCIJA - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - MS 
INŠPEKCIJA 7.753 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Telefon, stroški GPS sistema, pisarniški material, poštnine, gorivo, vzdrževanje avtomobila, 
cepljenje, kotizacije, članarina stanovsko društvo, oprema, sorazmerni stroški poslovnih 
prostorov. 
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RAČUNOVODSKE INFORMACIJE IN POSLOVNO POROČILO INŠPEKTORATA: 

 
Obrazložitve Poročila o realizaciji finančnega načrta medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, 
Odranci, Turnišče in Velika Polana za leto 2014 (tabela 1): 
V skladu z 8. členom Sporazuma o pravicah in obveznostih tajniki občin ustanoviteljic opredelijo potrebna 
finančna sredstva za delo inšpektorata (kolona 2). 
V skladu s 7. členom Sporazuma o pravicah in obveznostih se finančno poslovanje medobčinskega 
inšpektorata vodi preko EZR Občine Beltinci (kolona 3). 
Odstotki realizacije v primerjavi s planom  (kolona 4) prikazujejo realizacijo zastavljenih ciljev (97,87 %). Za 
materialne stroške je župan s sklepom zagotovil dodatna sredstva od sprejetega rebalansa. Stroški so bili višji 
od načrtovanih zaradi plačil malice in prevoza na delo in z dela za volontersko pripravnico. 
Neposredni proračunski uporabnik nima svojega podračuna. Po interni institucionalni klasifikaciji ima NPU v 
proračunu Občine Beltinci šifro 5. V proračunu posamezne občine ustanoviteljice se zagotovijo vsa sredstva 
potrebna za delovanje SOU. Ključ delitve je opisan v 6. členu omenjenega sporazuma (število prebivalcev). 
Vsi odhodki se občinam soustanoviteljicam zaračunavajo mesečno. Pri materialnih stroških za posamezne 
odhodke veljajo naslednji ključi: 
- telefon, prenosni telefon (zagotavljamo samostojni račun tako za stacionarni, kot za mobilni telefon), 
- občine ustanoviteljice, so v letu ustanovitve za potrebe inšpektorata kupile avtomobil C3, zato tudi za 
vzdrževanje le-tega zagotavljamo samostojne račune (tudi za gorivo - posebna kartica), 
- dnevnice, izobraževanja – posebni računi, ki se nanašajo na zaposleno inšpektorico, 
- pisarniški material in poštnine – interni ključ glede na število zaposlenih v OU Občine Beltinci je delež, ki 
odpade na inšpektorat, 
- vzdrževanje objektov – 4 % - ključ izračunan na podlagi površine, ki jo od skupne površine občinske stavbe 
Občine Beltinci uporablja inšpektorica. 
Kolone 5-9 razvrščajo dejanske odhodke po občinah ustanoviteljicah. Namenski prihodki inšpektorata so 
prihodki od drugih občin ustanoviteljic – plačila zahtevkov iz leta 2014 – 20.580,44 € in zahtevkov iz leta 2013 
– 2.643,63 € (tabela 1A in tabela 2) – skupaj 23.224,07 € ter sofinanciranje SVLR za leto 2012  8.463,10 € 
(plačano 17. 1. 2014), za leto 2013 pa delno – 3.266,38 (plačano 1/7-2014). 
 
V posebnem delu proračuna Občine Beltinci se s proračunom zagotavljajo potrebna sredstva za delovanje 
medobčinskega inšpektorata, na Občino Beltinci odpade delež 43,73 %. 
Tabela 2 prikazuje odhodke po ekonomski klasifikaciji – bilanca ABC. 
Tabela 3 prikazuje odhodke po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in kontih iz ekonomske 
klasifikacije. Nivo sprejemanja občinskega proračuna Občine Beltinci je proračunska postavka.  To je 
govoreča šifra-prvi dve mesti EZR iz katerega je odhodke plačan (90-Občina Beltinci), šifra NPU iz 
institucionalne klasifikacije (5), 4 mestni konto iz ekonomske klasifikacije javnofinančnih odhodkov, 2 mesti 
programske klasifikacije in 10 mesto za zagotavljanje enoličnosti postavke. 
PODATKI IZ BILANCE STANJA 
Iz seznama odprtih postavk na dan 31. 12. 2014 izhaja, da je bilo za inšpektorat skupaj obveznosti v višini 
337,49 € (drugi tekoči odhodki), zapadlih obveznosti od tega 0,00 €. 
Iz tabel 1 in 1A je razvidno, da so občine soustanoviteljice sedežni občini na dan 31. 12. 2014 za 
sofinanciranje dolžne še 2.961,60 € (rok plačila v letu 2015). Terjatev do SVLR za sofinanciranje 50% tekočih 
odhodkov skupnega organa za leto 2014 pa je 8.701,19 €. Ostanek terjatev iz let 2013 je 4.899,57.  
Vse opisane postavke so evidentirane po načelu denarnega toka. Zaključni račun Občine Beltinci in s tem tudi 
postavke inšpektorata letno pregleda notranja revizija. 
 
Računovodja OU:                                              Predstojnik: 
Štefan Činč                                                Venčeslav Smodiš 
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_________________SKUPNA OBČINSKA UPRAVA_________________ 
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN 

Beltinci, Črenšovci,Odranci, Turnišče in Velika Polana 
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci 

                    Tel:  (02) 541-35-64; Fax: (02) 541-35-70; E-mail: medobcinski.inspektorat@beltinci.si 
 
Štev.:  357- 2 / 2014                                                                                       
Datum: 22.12.2014                                                                                                   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L E T N O   P O R O Č I L O 
 

MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 
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Delo inšpekcijskih služb je usmerjeno predvsem v preverjanje skladnosti ravnanja fizičnih in 
pravnih subjektov z občinskimi predpisi in s tem zagotavljanje, vzdrževanje in izboljšanje 
standardov izvajanja dejavnosti. 

Nespoštovanje predpisov pooblašča inšpektorja, da sprejme ukrepe, ki naj zagotovijo zakonito 
stanje. Cilj inšpekcijskega nadzora je usmerjen predvsem k preprečevanju kršitev in k 
preprečevanju situacij pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko imele 
škodljive posledice za ljudi, premoženje, skupnost oziroma javno korist. Zakoni niso namenjeni 
sami sebi, ampak urejanju odnosov med ljudmi. 
 
Po določbah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« ter 
Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih in drugih razmerjih,  
Skupna občinska uprava opravlja tudi vse naloge v zvezi z zagotavljanjem inšpekcijskega nadzora 
ter vse tekoče upravne in druge naloge za svoje potrebe. 
 
Medobčinska  inšpekcija je v letu 2014 izvajala nadzor iz stvarne pristojnosti, opredeljene v 
občinskih odlokih na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda, vzdrževanja in varstva občinskih cest, vzdrževanje snage na javnih 
površinah ter vzdrževanje stavbnih zemljišč. 

Potrebno je poudariti, da vsega, kar je značilno za delo inšpektorata, ni možno zajeti v letnem 
poročilu.  

   

2. ORGANIZIRANOST  MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 

Medobčinski Inšpektorat (v nadaljevanju MI) ima sedež  v prostorih Občine Beltinci. Ostale občine 
ustanoviteljice pa zagotavljajo prostore, namenjene za opravljanje razgovorov s strankami, za 
izvajanje uradnih ur  ali kot informacijsko pisarno. 

V Medobčinskem inšpektoratu je v poročevalskem obdobju bila zaposlena ena inšpektorica, ki je 
nadzorstvo izvajala v obliki: 

- rednih in izrednih pregledov, 

- kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti, 

- koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo. 
Uradne ure se izvajajo na sedežih posameznih občin, in sicer v Občini Beltinci vsako sredo od 
14.00-16.00 ure, v Občini Črenšovci vsako sredo od 8.00-10.00 ure, v Občini Turnišče vsaki 
ponedeljek od 10.30- 12.30 ure in vsako sredo od 10.00-12.00 ure, v Občini Velika Polana vsaki 
ponedeljek od 8.00 – 10.00 ure. Vloge se sprejemajo tudi neposredno na sedežu občine, po telefonu 
ali po elektronskih medijih in po pošti.  

 

3.INŠPEKCIJSKI NADZOR V LETU 2014 

Z opredelitvijo načina in časa inšpekcijskega nadzora določimo inšpekcijski postopek. Postopek pri 
opravljanju inšpekcijskega nadzora je predpisan z: 

- materialnim predpisom (zakon, odlok lok.skupnosti) 
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- Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in 

- Zakonom o splošnem upravnem postopku. 

Po naravi stvari gre pri inšpekcijskem nadzoru za merjenje in vrednotenje. Pri presoji oziroma merjenju dela 
in poslovanja tako inšpektor, ki nadzira, primerja ugotovljeno stanje z normiranim oziroma zapovedanim, 
torej z veljavnimi zakonskimi določbami. Očitno je, da je takšen nadzor v veliki meri tog in neprilagodljiv, 
toda to pomeni doslednost pri merjenju s postavljenimi standardi. Poudarili bi, da samo merjenje vnaprej in 
delno sprotno merjenje omogočata preprečevanje; sprotno merjenje in merjenje kasneje omogočata le 
popravljanje. Glede na to lahko inšpekcijski nadzor delimo na preventivni in kurativni inšpekcijski nadzor. 

Inšpekcija s ciljem preventivnega ukrepanja: 

- odgovarja na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje 
inšpekcije, 

- prek medijev obveščajo javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah kršitev zakonov in 
drugih predpisov, 

- na druge načine delujejo v smislu ozaveščanja javnosti. 

Inšpektor začne postopek po uradni dolžnosti, ko v okviru svoje pristojnosti v ta namen opravi 
kakršnokoli dejanje. 

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora odkrije nepravilnosti in oceni, da je glede 
na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep, ima pravico, da najprej le ustno opozori na 
nepravilnosti ter na njihove posledice in določi rok za njihovo odpravo. 

Svoje ugotovitve, izrečeno opozorilo ter rok za odpravo pomanjkljivosti navede v zapisniku. Če 
nepravilnosti niso odpravljene v določenem roku, izreče inšpektor druge ukrepe v skladu z 
zakonom. 

 

3.1. INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

Iz tabele 1 je razvidno število obravnavanih zadev (nepravilnostih) po posameznih občinah v letu 
2014, na podlagi katerih so bili uvedeni inšpekcijski postopki in prekrškovni postopki. 

TABELA št. 1: Število obravnavanih zadev po posameznih krajih 
 

BELTINCI 

 

ČRENŠOVCI 

 

TURNIŠČE 

 

ODRANCI 

VELIKA 

POLANA 

 

SKUPAJ 

 

192 

 

68 

 

78 

 

12 

 

26 

 

376 

INŠPEKCIJSKI  IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI SKUPAJ:      439 zadev 
 

Iz tabele 2 je razvidno število opravljenih inšpekcijskih pregledov po posameznih področjih. 

TABELA št.2:  Inšpekcijski in prekrškovni postopki po posameznih področjih 
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V nadaljevanju bomo opisali posamezna področja dela ter navedli najpogosteje ugotovljene 
nepravilnosti. 

              3.1.1.  RAVNANJA Z ODPADKI  

Nadzor zajema: 

- Kurjenje odpadkov, 

- nabava zabojnika ali vreč, 

- odlaganje odpadkov  izven zabojnikov, 
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1.NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE 
 

6 

 

15 

 

9 

 

 

 

2 

  

32 

 

2. CESTE 

 

 

97 

 

26 

 

19 

 

3 

 

8 

  

153 

 

3. RAVNANJE Z ODPADNO VODO 

 

 

9 

 

7 

 

2 

 

 

 

4 

  

22 

 
4. RAVNANJE Z ODPADKI 

 

 

72 

 

26 

 

 

17 

 

8 

 

15 

  

138 

 

5. NEPRISTOJNOST, ODSTOP   

  DRUGIM  INŠP. SLUŽBAM 

 

14 

 

7 

 

5 

 

2 

 

1 

  

29 

 

6. PRODAJA BLAGA NA JAVNIH 

POVRŠINAH 

 

2 

  

29 

    

31 

 

7. OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE 

 

23 

  

 

    

23 

 

8. RAVNANJE S PITNO VODO 

 

3 

   

1 

   

4 

 

9. PSI NA JAVNI POVRŠINI  

   

7 

    

7 

        

 

SKUPAJ 

 

226 

 

81 

 

88 

 

14 

 

30 

  

439 
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- sortiranje odpadkov, 

- odkrivanje divjih odlagališč. 
 

Pravne podlage za nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki so: Odlok o izvajanju GJS 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občin, Uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, Zakon o varstvu okolja. 

Aktivnosti inšpekcije so v letu 2014 bile  predvsem usmerjene na področje ravnanja s komunalnimi 
odpadki.  
 
Divja odlagališča komunalnih odpadkov se še vedno pojavljajo. Ugotovljenih je bilo več kršiteljev, 
ki so morali odpadke pospraviti ter predati na odlagališče, nekaj odpadkov pa so morali očistiti 
lastniki nepremičnin, kar določa 157.a člen Zakona o varstvu okolja. 

Kljub opozarjanju v medijih, da je kurjenje odpadkov prepovedano, je bilo ugotovljeno, da nekateri 
občani še vedno kurijo komunalne odpadke predvsem plastično embalažo, gume ipd. ter tako 
onesnažujejo zrak in zadimijo in zasmradijo okolico.  

Sortiranje odpadkov na izvoru nastanka je še vedno tabu tema za nekatere povzročitelje. Kljub 
nenehnemu opozarjanju o obveznem sortiranju odpadkov še vedno odkrijemo  veliko kršiteljev, ki 
predvsem iz malomarnosti nesortirane odpadke odvržejo v zabojnike v zbirnih centrih, na 
pokopališčih in v zabojnike za ostale odpadke. 

 

              3.1.2.NADZOR NAD OBČINSKIMI CESTAMI  

Nadzor zajema: 

- Preglednost cestnih priključkov in cestnih krivin, pregledna berma, 

- ovire v cestnem svetu, 

- onesnažene ceste, 

- dela v varovalnem pasu ceste (ograje, cestni priključki), 

- zavarovanje del na cesti v času izvajanja del na cesti, 

- poškodbe na javni prometni infrastrukturi, 

- prometna signalizacija, 

- odvajanje padavinskih voda na javno površino, 

- nameščanje žlebov in snegobranov na strehe objektov, ki se nahajajo ob cesti. 
 

Pravna podlaga za nadzor nad občinskimi cestami je Zakon o cestah in Odlok o  občinskih cestah v 
Občini ter Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci. 

Na območju križišč in notranjih straneh cestnih krivin ob občinskih cestah je bila posebna pozornost 
usmerjena zoper lastnike nepremičnin, ki z rastjem zmanjšujejo pregledni trikotnik oz. pregledno 
bermo z namenom, da se zagotovi neovirana preglednost na in ob občinskih cestah. 
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Ovire v cestnem svetu so veje dreves, grmičevje, ki so rasle na in nad cesto in ovirale udeležence v 
prometu ter zakrivale prometno signalizacijo. 

Dela v varovalnem pasu ceste so se večinoma izvajala brez dovoljenja upravljavca ceste. Prav tako 
so se pogosto izvajala gradbena dela na cesti brez ustrezne prometne signalizacije. 

Vsi objekti, ki se nahajajo ob cesti morajo imeti na strehah nameščene snegobrane in žlebove. 
Padavinska voda ne sme odtekati na cesto ali pločnik, ponikati mora v tla.   

 

              3.1.3. NADZOR NAD RAVNANJEM Z ODPADNIMI KOMUNALNIMI   

                       VODAMI  

Nadzor zajema: 

- Priključitev objektov na izgrajeno kanalizacijsko omrežje, 

- odvajanje prepovedanih predmetov in voda v kanalizacijsko omrežje, 

- izlivanje komunalne odpadne vode v naravo. 
 
 

Pravna podlaga za nadzor je Odlok o odvajanju in češčenju odpadnih in padavinskih voda na 
območju Občin. 

Aktivnosti so bile usmerjene na nadzor nad nepriključenimi stanovanjskimi objekti na izgrajeno 
javno kanalizacijsko omrežje. Izdanih je bilo 22 odločb. Ugotavljamo, da so finančne situacije v 
nekaterih gospodinjstvih zelo slabe, kar vpliva na izvrševanje postopkov.  

 

               3.1.4. NADZOR NAD VZDRŽEVANJEM ZEMLJIŠČ  

Nadzor zajema: 

      -  Košnjo trave na stavbnih zemljiščih, 

      -  urejanje javnih površin. 

Odgovorni za vzdrževanje zemljišč in zgradb so lastniki, najemniki in uporabniki zgradb ter 
zemljišč, in so dolžni poskrbeti, da so te nepremičnine in zemljišča vzdrževana in urejena.  

 

              3.1.5. PRODAJA BLAGA NA JAVNIH POVRŠINAH 

Nadzor zajema: 

       - uporaba javnih površin za prodajo, prireditve, 

       - taksna obveznost, 
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       - preverjanje resničnosti podatkov na prijavah taksne obveznosti. 

Pravna podlaga za nadzor je Odlok o občinskih taksah v Občini. 

V občini se plačujejo občinske takse za uporabo javnih površin (prodaja, prireditve, oglaševanje, 
kampiranje in za druge oblike uporabe, ko tako določa zakon).  

Nadzor se je izvajal v Občini Beltinci in Turnišče. 

 

              3.1.6.  OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE 

Nadzor zajema: 

- oglaševanje in plakatiranje z dovoljenjem upravljavca oglasnih mest, 

- oglaševanje v varovalnem pasu ceste s soglasjem upravljavca ceste, 

- plakatiranje na javnih površinah in drugih površinah in zgradbah v lasti občine ali krajevne 
skupnosti, 

- plakatiranje in oglaševanje je predmet plačila občinske takse. 
Nadzor nad zakonitostjo oglaševanja in plakatiranja se je v letu 2014 izvajal v Občini Beltinci. 
Izdanih je bilo 23 odločb o prekršku in opozoril. 

 

              3.1.7. RAVNANJE S PITNO VODO 

Nadzor zajema: 

- priključitev na javni vodovod s soglasjem upravljavca javnega vodovoda, 

- merjenje porabe vode iz javnega vodovoda z obračunskim vodomerom, 

- en objekt le en priključek na javni  vodovod. 
V letu 2014 je bil na podlagi vlog upravljavcev vodovoda, opravljeni inšpekcijski pregled v treh 
objektih, ki so  uporabljali javni vodovod brez obračunskega vodomera in v enem objektu, ki je 
imel dva priključka na javni vodovod. 

 

               3.1.8. . PSI NA JAVNI POVRŠINI 

Pristojnosti za nadzor nad lastniki psov, ki se po javnih površinah gibljejo brez skrbnika in brez 
povodca ima po Zakonu o zaščiti živali policija in veterinarska inšpekcija. Medobčinski inšpektorat 
je nekatere lastnike živali opozoril na nepravilnosti in jih pozval, da morajo imeti pse na povodcih 
in morajo iztrebke za njimi počistiti.  

Na spletnih straneh občin in na internih TV kanalih smo lastnike oz.skrbnike psov in drugih živali 
opozarjali na nedovoljena ravnanja.  
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4. PREKRŠKOVNI POSTOPKI 

Po Zakonu o prekrških, o prekrških odločajo prekrškovni organi (policija, carina, inšpektorati, nadzorniki) in 
sodišča. Zakon deli postopek na hitri postopek, ki ga vodijo prekrškovni organi, in redni postopek, ki ga 
vodijo sodišča za prekrške prve in druge stopnje. Postopek pred prekrškovnim organom vodi z zakonom ali 
podzakonskim aktom pooblaščena uradna oseba tega organa (inšpektor, ki je zaposleni v inšpektoratu). 

Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade ali odloka samoupravne lokalne  
skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. Glede na 
določila Zakona o prekrških  in Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat« je MI  prekrškovni organ. 
 
 
Število prekrškovnih postopkov po občinah prikazuje tabela 3: 
Tabela 3: 
 

BELTINCI 

 

ČRENŠOVCI 

 

TURNIŠČE 

 

ODRANCI 

VELIKA 

POLANA 

 

SKUPAJ 

 

34 

 

13 

 

10 

 

2 

 

4 

 

63 

 
Na podlagi ZP-1 je bilo v letu 2014  skupno začetih 63 postopkov o prekršku, ki so bili vsi uvedeni 
po uradni dolžnosti.  Izdane so bile odločbe o prekršku z izrečeno globo in plačilom sodne takse  ter   
plačilni nalogi z izrečenimi globami. Izrečenih je bilo tudi nekaj opominov, predvsem s področja 
plakatiranja in oglaševanja. 
 
Prekrškovni postopki so bili uvedeni  na področju cest,  ravnanja z odpadki,  nevzdrževanih 
zemljišč in plakatiranja. 
 
Zoper izrečeni ukrep lahko kršitelj, ki mu je bil ukrep izrečen, vloži ugovor ali zahtevo za sodno 
varstvo.  
 
Izdanih je bilo 11 170 eurov glob in 780 eurov sodnih taks. Plačanih glob je bilo 2 925 eurov, kar 
predstavlja 52,3% (plačano v zakonitem roku - polovični zneski), sodnih taks pa 580 eurov. Nekaj 
postopkov še ni zaključenih. Pravnomočne odločbe z neplačanimi globami in sodnimi taksami se 
izterjajo prisilno, poslane so v izvršbo na CURS. 
 
 
5.ANALIZA OPRAVLJENEGA DELA 

Graf 1 prikazuje procent opravljenih nadzorov po področjih. 

Graf 1: Grafični prikaz  opravljenih nadzorov po področjih v letu  2014 
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1- RAVNANJE S PITNO VODO  --------------------1% 

2- RAVNANJE Z ODPADNO VODO-------------------5% 

3- OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE----------------5% 

4- NEPRISTOJNOST-------------------------------------7% 

5- PRODAJA BLAGA NA JAVNIH POVRŠINAH-----7% 

6- VZDRŽEVANJE ZEMLJIŠČ---------------------------8% 

7- RAVNANJE Z ODPADKI-----------------------------32% 

8- CESTE-------------------------------------------------- 35% 

 

Kakor prikazuje slika 1, je bilo največ vodenih inšpekcijskih zadev v letu 2014 s področja cest  in sicer 153 
obravnavanih zadev oziroma 35 % vseh zadev. 

Inšpektorat je v letu 2014 obravnaval 138 (32%) zadev s področja ravnanja z odpadki, v letu 2013 
pa 364 zadev. Vzrok za manj obravnavanih zadev v  letu 2014 je v tem, da  v tem letu nismo 
opravljali analize vključenosti gospodinjstev v organizirani odvoz odpadkov, ker smo to opravili v 
letu 2013.  
 
Na tretjem mestu je bilo obravnavanih 32 nepravilnosti v zvezi z nevzdrževanjem zemljišč,  kar je 
predstavljalo 8 % . 
 
Na področju prodaje blaga na javnih površinah je bilo obravnavanih 31 zadev (7%), manj kot v 
predhodnem letu, saj so vsi zavezanci, ki so bili obravnavani v letu 2013, plačali občinsko takso in 
pridobili soglasje pristojnega organa občine. 
 
Oglaševanje in plakatiranje je bilo obravnavano 23 krat na območju Občine Beltinci. 
 
Na področju ravnanja z odpadnimi vodami je bilo obravnavanih 22 nepravilnosti, kar predstavlja 
5% vseh zadev. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8



 

 122

Po izvedbi ugotovitvenega postopka, smo v 29 ugotovljenih nepravilnostih veljavne zakonodaje, 
odstopili zadeve pristojni inšpekciji za okolje in prostor, ceste, kmetijski  inšpekciji in fitosanitarni 
inšpekciji, kar predstavlja 7 % vseh obravnavanih zadev. 
 
 
Tudi v letošnjem letu smo, izven inšpekcijskega nadzora, predlagali občinam in opozarjali občine o 
nepravilnostih na področju ravnanja z odpadki, prometne signalizacije, sodelovali z izvajalci 
obveznih gospodarskih javnih služb. Z namenom preventivnega delovanja smo preko medijev 
opozarjali občane o nedovoljenih ravnanjih. V nekaterih občinah smo sodelovali s Sveti za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugimi odbori in komisijami. Odgovarjali smo na 
vprašanja svetnikov občinskih svetov občin, občanom, novinarjem. 
 
Tudi v  letu 2014 je bilo opravljenih precej ponovnih inšpekcijskih pregledov zadev, ki so se začele 
obravnavati proti koncu leta 2013. Izdanih je bilo nekaj nadalnjih inšpekcijskih ukrepov. 
 
 
6. SLIKOVNI  PRIKAZ  PREPOVEDANH  RAVNANJ: 
 
POŠKODOVANA  CESTA                              NEUSTREZNA PROMETNA 
                                                                            SIGNALIZACIJA 

      
 
 
NEPREGLEDNO KRIŽIŠČE                             ONESNAŽENA CESTA 
 

             
     POŠKODOVANA BANKINA                  ONESNAŽENA CESTA   
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NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE                             
 

  
 
          
ODVRŽENI ODPADKI V GOZDU                        ODVRŽENI ODPADKI  
 

             
 
 
 
ODVRŽENI ODPADKI  NA BREŽINI VODOTOKA 
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KURJENJE  KOMUNALNIH  IN  NEVARNIH  ODPADKOV 
 

      
 
7.ZAKLJUČEK 

Ocenjujemo, da je izvajanje inšpekcijskega nadzora potekalo dobro. Občani, več ali manj, 
nadzor sprejemajo pozitivno. Kršitelji, v primerih, ko jih opozorimo na napake ali jim naložimo 
odpravo pomanjkljivosti, le te v dogovorjenih oziroma odrejenih rokih praviloma tudi odpravijo.  
Kolikor je bilo mogoče smo skušali pri svojem delu s pogosto prisotnostjo na terenu, opozarjanjem, 
svetovanjem, nasveti in sodelovanjem s pristojnimi službami delovati preventivno. V veliko 
primerov se je tak način izkazal uspešen. 
Na vprašanja in kritike, ki so jih občani naslovili na nas ali preko lokalnih medijev, smo sproti odgovarjali in 
tudi skušali poskrbeti za odpravo pomanjkljivosti na katere so nas opozorili. 

Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti namenili predvsem ozaveščanju ljudi in preventivnem 
delovanju.  
  

                                                                                            Poročilo pripravila: 
                                                                                                  Alenka Maroša, inšpektor II 
                                                                                                  
Vročiti osebno: 

1. Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci 
2. Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci 
3. Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče 
4. Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci 
5. Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana 
6. Venčeslav Smodiš, vodja SOU Medobčinski inšpektorat 
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6 KRAJEVNE SKUPNOSTI 5 0 9 . 2 0 5  €  

Krajevne skupnosti so neposredni uporabniki občinskega proračuna in so fizično vključeni v 
proračun. V gradivu je opisan sistem nakazil in njihovo evidentiranje, v posebnem delu so v tabeli 
odhodkov po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji in proračunskih postavkah 
načrtovani in realizirani zneski. Postavk krajevnih skupnosti v tem poročilu ne opisujemo posebej, 
so pa na občinski spletni strani dostopna računovodska poročila in pojasnila, kakor so jih krajevne 
skupnosti oddale AJPES-u 28. 2. 2014. 
 

 

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA: 

Za vrednotenje računovodskih kategorij navajamo člene internega pravilnika o računovodstvu: 
 

1. Kategorije v bilanci stanja 
 

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva 
 
Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti oz. po 
ocenjeni vrednosti, če nabavna ni znana ali je iz drugih razlogov nerealna. Nabavna vrednost 
se sestoji  iz kupnine,  povečane za dajatve in druge  stroške, povezane z usposobitvijo 
osnovnega sredstva. 
Kasneje nastali stroški, ki povečujejo koristnost in življenjsko dobo osnovnega sredstva, 
povečujejo nabavno vrednost osnovnega sredstva. 
Osnovna sredstva se v knjigi osnovnih sredstev vodijo posamično. 
V višini nabavne vrednosti osnovnega sredstva se oblikuje vir sredstev. 
 
Do zmanjšanja vrednosti osnovnih sredstev prihaja zaradi rednih letnih popravkov vrednosti -
rednih odpisov in izrednih odpisov - prodaj, uničenja, odtujitev, znižanja tržnih cen in 
skrajšanja življenjske dobe. Temu sorazmerno se zmanjšujejo tudi viri sredstev. 
 
Enako kot osnovna sredstva se vodi tudi drobni inventar z življenjsko dobo več kot eno leto in 
posamično vrednostjo manjšo od 500 EUR, odpiše pa se z dnem oddaje v uporabo. 
 
Redni odpis se začne obračunavati s prvim dnem naslednjega meseca glede na mesec 
usposobitve osnovnega sredstva, ne glede na dejansko uporabo.  
Praviloma se redni odpis obračunava enkrat letno konec obračunskega obdobja preko 
popravkov vrednosti in v breme vira sredstev v skladu z Navodilom o načinu in stopnjah rednega 
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Za sredstva, ki jih je Občina Beltinci dala v upravljanje neposrednim ali posrednim proračunskim 
uporabnikom ali drugim izvajalcem javnih služb, izkazuje v podrazredu 09 terjatve in vir v okviru 
konta 9003 – Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje. Ta sredstva uporabnik 
evidentira v svojih poslovnih knjigah v podrazredih 00 – 05 in na obveznostih do sredstev prejetih v 
upravljanje, obračuna amortizacijo in Občini ob letnem popisu poroča o stanjih teh sredstev.  
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  V 1000 € 31.12.13 31.12.14 2014 
0 SKUPAJ RAZRED - 0 33.357,89 36.412,00 3.782,97 
  DOLGOROČNA SREDSTVA IN        
  SREDSTVA V UPRAVLJANJU       

00 USTANOVNA VLAGANJA, NEOPRED. OS 25,99 29,13 3,14 

  
KOMUNA, SINERGIJA, MODEUS, CERO, 
RAČ. PROG. 25,99 29,13 3,14 

02 NEPREMIČNINE, GRADBENI OBJEKTI       
  IN OBJEKTI V PRIDOBIVANJU 32.282,77 34.973,79 2.691,02 
  STAVBNA ZEMLJIŠČA 98,68 948,68 850,00 
  DRUGA ZEMLJIŠČA 624,79 275,14 -349,65 
  KMETIJSKA ZEMLJIŠČA   560,60 560,60 
  GOZDNA ZEMLJIŠČA   255,16 255,16 
  OBJEKTI UPRAVA 470,87 644,12 173,25 
  STANOVANJA 487,51 487,51 0,00 
  CESTE 3.502,74 4.061,45 558,71 
  KOLESARSKE STEZE 1409,77 1493,95 84,18 
  INFRASTRUKTURA - VODOVOD 3.533,73 3.761,69 227,96 
  INFRASTRUKTURA - KANALIZACIJA 20.391,71 20.712,17 320,46 
  MLIN NA MURI 72,29 72,29 0,00 
  VRTINA  106,45 106,45 0,00 
  GRAD BELTINCI 428,74 428,74 0,00 
  CERO PUCONCI 480,37 487,76 7,39 
  ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE, BELTINCI 15,88 15,88 0,00 
  DRUGO 68,72 71,68 2,96 
  INDUSTRIJSKA CONA 248,62 248,62 0,00 
  STARA ŽELEZNINA, VILA MONDE 113,51 113,51 0,00 
  BREŽNA HIŠA, DRUGI OBJEKTI MP 228,39 228,39 0,00 

03 POPRAVEK VREDN. NEPREMIČNIN -5.046,81 -5.400,42 353,61 
          

04 OPREMA IN DROBNI INVENTAR 639,22 609,99 -29,23 
05 POPRAVEK VREDN. OPREME -453,21 -464,03 10,82 
          

09 SREDSTVA V UPRAVLJANJU 5.909,93 6.663,54 753,61 
  VRTCI 1.576,92 1.593,48 16,56 
  RAZVOJNI SKLAD  0,00 0,00 0,00 
  ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA 95,81 95,81 0,00 
  ZDRAVSTVENA POSTAJA 842,29 842,29 0,00 
  OSNOVNOŠOLSKI OBJEKTI 1.905,78 2.584,20 678,42 
  GASILSKA DRUŠTVA 610,09 610,09 0,00 
  TRIBUNE BELTINCI 114,07 114,07 0,00 
  DVORANA BELTINCI 435,90 435,90 0,00 
  GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA 110,55 110,55 0,00 
  ZTK BELTINCI 52,10 50,66 -1,44 

  
PRESEŽEK PRIHODKOV - POSREDNI 
UPORABNIKI 166,42 226,49 60,07 

 
 

Razlogi sprememb v razredu 0 – nakup/prodaja/prevrednotenje zemljišč, investiranja v tekočem 
letu, amortizacija, investicijski transferi uporabnikom in uskladitve sredstev danih v upravljanje 
(investicijski del proračuna). V letu 2014 najvišji delež povečanja stanja osnovnih sredstev in 
opreme predstavlja:  

- izgradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo, 



 

 127

- energetska sanacija javnih objektov  
- obnova Gregorčičeve ulice v Beltincih,  
- del kolesarske steze Lipovci – Gančani 
- sofinanciranje izgradnje Pomurskega vodovoda 
- dokončanje inovativne trim steze z baliniščem v ŠRC Beltinci 
- obnova male telovadnice v OŠ Beltinci 
- uskladitev podatkov z GURS po popisu 2014 (zemljišča, objekti) 
-  

 
Denarna sredstva (s poročilom EZR Občine Beltinci) 

 
Kot denarna sredstva se izkazujejo evrska sredstva v blagajni (gotovina, čeki, vrednostni papirji), 
kratkoročni depoziti pri bankah in drugih finančnih organizacijah. 

 
 

GOTOVINA V BLAGAJANI 31/12-2014 
30,00 € 

 
SREDSTVA NA RAČUNIH 31/12-2014 

369.014,42 EUR 
OD TEGA:   

 € - STALNA REZERVA 328,80 
 € - REZERVIRANA SREDSTVA - RAZVOJNI SKLAD 75.798,34 

 
 
Poročilo o stanju in gibanju sredstev stalne proračunske rezerve: 
Na dan 1. 1. 2014 je bil saldo stalna proračunska rezerve 52.508,13 €. Po sklepu občinskega sveta z 
dne 18. 12. 2014 je bilo  52.179,33€ namenjenih za pokrivanje materialnih stroškov in storitev ob 
poplavah 2014. Saldo stalne proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014 je 328,80€. 

 
ENOTNI ZAKLADNIŠKI RAČUN 

 OBČINE BELTINCI (EZR) 
 

RAČUNOVODSKA POJASNILA IN POROČILO O UPRAVLJANJA 
LIKVIDNOSTI SISTEMA EZR 

 
V skladu s 15. čl. Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 
58/10, 104/10, 104/11) in Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna 
ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10) poleg obveznih prilog 
bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov (pregled stanja in gibanja neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter pregled stanja in gibanja dolgoročnih 
kapitalskih naložb in posojil za bilanco stanja, ter za izkaz prihodkov in odhodkov – izkaz računa 
finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja) dodajamo še naslednje računovodske 
informacije: 
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1. Kategorije v bilanci stanja 
 
Od leta 2013 dalje občina več nima sklenjene pogodbe s poslovno banko o nočnem deponiranju 
sredstev, ampak je sredstva navidezno združevala pri Banki Slovenije. Na podlagi dejanskih stanj 
podračunov posameznih proračunskih uporabnikov Banka Slovenije nakaže mesečne obresti (v letu 
2014 – 17,92 €), ki jih UJP razporedi posameznim proračunskih uporabnikom (pregled v poglavju 
2. Kategorije v bilanci prihodkov in odhodkov). Provizija UJP se plačuje iz Občinskega računa, za 
znesek zaračunanih provizij UJP na zakladniškem podračunu zadrži ta del prejetih obresti, ki se kot 
presežek po koncu obračunskega obdobja vrne na občinski račun. 
 
V bilanci stanja EZR Občine Beltinci izkazuje naslednja stanja: 
 
NAZIV KONTO AKTIVA PASIVA 
EZR – NAVIDEZNE VLOGE 1104 700.614,53   
OBRESTI EZR 1600 0,00  
OBRAČUNANI ODHODKI 1801 3,25   
OBVEZNOST PU - PRESEŽEK 2451   3,25 
OBVEZNOSTI DO PU-VLOGE* 2452   700.611,28 
OBVEZNOSTI DO PU – 
OBRESTI 2453  0,00 
OBRAČUNANI PRIHODKI – 
OBRESTI 2801  0,00 

SPLOŠNI SKLAD - PRESEŽEK 9007   3,25 
SKUPAJ:   700.617,78 700.617,78 
 
V EZR Občine Beltinci so vključeni naslednji proračunski uporabniki, ki so na dan 31. 12. 2014 
združevali naslednja sredstva (izkazano kot obveznost do PU – vloge*): 
 
 
 
 

Naziv proračunskega 
uporabnika 

Šifra 
PU 

ZNESEK V VALUTI 

OBČINA BELTINCI  75019 369.014,42 

ZTK BELTINCI  36595 5.477,10 

VRTEC BELTINCI  63339 39.759,27 

OŠ BELTINCI  64386 132.225,91 
KS BELTINCI 78263 6.922,40 

KS BRATONCI  78271 34.327,11 

KS DOKLEŽOVJE 78280 13.187,93 

KS GANČANI 78298 5.012,86 

KS IŽAKOVCI 78301 9.970,47 

KS LIPA 78310 40.919,61 
KS LIPOVCI 78328 31.291,86 

KS MELINCI 78336 12.502,14 
SKUPAJ:   700.611,28 
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2. Kategorije v bilanci prihodkov in odhodkov 
 

Prihodki in odhodki se priznavajo po načelu denarnega toka. 
Razčlenjujejo se v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava ter z določili Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta. 
Posebnosti evidentiranja izhajajo iz Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja 
denarnih sredstev sistema EZR in navodila izdanega na podlagi navedenega pravilnika.  
 
Prihodki EZR Občine Beltinci so obresti od vezanih depozitov: 
PREJETE OBRESTI  2014 
OBRESTI BANKA SLOVENIJA 17,92 
SKUPAJ: 0,00 
 
 
Odhodki so prenakazila obresti posameznim proračunskim uporabnikom: 
NAZIV PU-JA Šifra PU OBRESTI 2014 
OBČINA BELTINCI  75019 10,65 
ZTK BELTINCI  36595 0 
VRTEC BELTINCI  63339 0,25 
OŠ BELTINCI  64386 1,37 
KS BELTINCI 78263 1,80 
KS BRATONCI  78271 0,30 
KS DOKLEŽOVJE 78280 0 
KS GANČANI 78298 0 
KS IŽAKOVCI 78301 0 
KS LIPA 78310 0,30 
KS LIPOVCI 78328 0 
KS MELINCI 78336 0 
SKUPAJ PRENAKAZILA:   14,67 
 
Med odhodke se šteje vračilo presežka upravljalcu EZR (Občini Beltinci) – 0,00 € za leto 2013.  

3. Obračun presežka upravljanja 
 
Obračun presežka upravljanja za obdobje od 
01.01.2014 do 31.12.2014 ZNESEK  
1. Rezerva preteklega leta  0,00  

2. Presežek upravljanja preteklega obdobja (2.1. - 2.2 - 
2.3.) 0,00 
2.1. Prejete obresti 17,92 
2.2. Plačane obresti 14,67 
2.3. Plačani stroški upravljanja sistema EZR 0,00 
3. osnova za razporeditev presežka upravljanja (1+2) 3,25 
 

4. Predlog razporeditve presežka upravljanja 
 
Predlog razporeditve presežka upravljanja za obdobje 
01.01.2012 do 31.12.2012 ZNESEK 
1. Osnova za razporeditev presežka upravljanja  3,25 
2. Naložbe zakladniškega računa (= 2.1. + 2.2. + 2.3.) 0 
2.1. Glavnice nočnih depozitov 0 

2.2. Glavnice vezanih depozitov na rok in depozitov na 
odpoklic 0,00  
2.3. Glavnice posojil  0,00  
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3. 0,5 % naložb zakladniškega podračuna (0,5 % × 2) 0,00  
4. Minimalni znesek rezerve tekočega leta 0,00  

5. Predlog rezerve tekočega leta (zaokroženo navzgor na 
10 EUR) 0,00  
6. Predlog proračunu pripadajočega dela presežka (1 - 5) 3,25 
 

5. Ostalo 
 
Navidezni proračunski uporabnik - EZR Občine Beltinci je bil vpisan v PRS pri Ajpes-u dne 25. 9. 
2008 na podlagi veljavnih predpisov (kot posebni del Občine Beltinci – MŠ občine s končnico 001). 
Upravljavec EZR občine izvaja le nočno deponiranje. 2011. je bila zaradi neekonomičnosti 
prekinjena pogodba s poslovno banko NLB d. d. in se sredstva deponirajo pri Banki Slovenije. To 
poročilo je priloga zaključnega računa občine, s tem, da računovodsko poročilo EZR Občine ni 
vključeno v računovodsko poročilo proračuna Občine Beltinci. 
 

6. Predpisi, ki urejajo področje 
 
ZAKONODAJA 

- Zakon o javnih financah,  
- Zakon o plačilnem prometu  
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije  

PODZAKONSKI PREDPISI  

- področje vzpostavitev sistemov EZR države oziroma občine 
o Odredba o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 

54/02) 
- domače in tuje poslovanje proračunskih uporabnikov 

o Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, 
št. 126/07, 78/08, 126/08, 109/09, 59/10, 67/10)  

o Pravilnik o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
prek posebnega računa z ničelnim stanjem (Uradni list RS št. 89/02, 94/02, 117/07, 
109/09, 59/10), 

o Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za 
javna plačila (Uradni list RS, št. 109/12, 92/14)  

- upravljanje s prostimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR države oziroma 
občin 

o Pravilnik za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni 
list RS št. 18/04, 78/04, 22/10), 

o Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa 
(Uradni list RS št. 62/14 ), 

o Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju 
obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 
22/10 in 83/12)  

o Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13)  
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o Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države (Uradni list 
RS št. 18/04), 

o Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju 
obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 
22/10 in 83/12)  

o Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS št. 
62/14), 

o Pravilnik o poročanju o naložbah prostih denarnih sredstev (Uradni list RS št. 
62/14), 

o Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09). 

- način plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 
prihodkov 

o  Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10, 48/11, 51/11 - popr., 102/12 in 
110/13) 

o Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev 
in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11, 107/11, 52/12, 
85/12, 102/12, 10/13, 106/13, 94/14)  
 

EZR OBČINE BELTINCI 

 
Dolgoročne finančne naložbe in terjatve 

 
Dolgoročne finančne naložbe so dolgoročne kapitalske naložbe, dolgoročno dana posojila in 
dolgoročni depoziti. 
Dolgoročne terjatve so blagovna posojila, dolgoročne terjatve za unovčena poroštva, 
dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema in druge dolgoročne terjatve iz poslovanja. 
 
Dolgoročne finančne naložbe in terjatve so tiste , ki zapadejo v obdobju, daljšem od enega leta od 
datuma bilance stanja. 
Del dolgoročnih finančnih naložb in terjatev, ki zapade v plačilo v enem letu po datumu bilance 
stanja, je treba v njej izključiti iz dolgoročnih in izkazati med kratkoročnimi naložbami oz. 
terjatvami. 
 
Obračunane obresti in drugi donosi povečujejo vrednosti dolgoročnih finančnih naložb in terjatev, 
če je to pogodbeno dogovorjeno, sicer pa so samostojna terjatev, ki nastopi kot prihodek ob 
plačilu. 
 

Kratkoročne finančne naložbe in terjatve 
 
Kratkoročne finančne naložbe so naložbe v vrednostne papirje, kratkoročno dana posojila in druge 
kratkoročne finančne naložbe. 
Kratkoročne terjatve so terjatve do kupcev, dani predujmi in varščine. kratkoročne terjatve iz 
financiranja in druge kratkoročne terjatve. 
 
Kratkoročne finančne naložbe in terjatve so tiste, ki zapadejo v roku do enega leta od datuma 
bilance stanja. 
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Zneski obračunanih obresti kratkoročnih terjatev in finančnih naložb so samostojna terjatev in 
povečujejo prihodke od financiranja ob prilivu. 
 

KRATKOROČNE TERJATVE (12,14) 
503.462,38 

OD TEGA ZAPADLE 
192.696,43 

 TERJATVE - DAJATVE-POBIRA FURS 
103.907,84 

 TERJATVE DO KS - STANJA RAČUNOV KS (R1/R9) 
155.785,70 

  

IN DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE (13,14,17) 
 

 
V terjatvah do kupcev (12) Občina izkazuje v glavnem terjatve do občanov za prispevek za priklop 
na kanalizacijsko omrežje in terjatve do krajevnih skupnosti, ki še niso poravnale vodarine (iz 
starega sistema, ko je vodo občini prodajala Komunala Murska Sobota d.o.o.).  
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po pogodbi pobira Davčni urad, Izpostava Murska 
Sobota, ki tudi vrši izvršbo.  
Od 1. 1. 2006 dalje se v sintetiki 141 izkazujejo tudi sredstva na računih krajevnih skupnosti 
(transferni prihodki in razlika med prometom prihodkov in odhodkov). Protiutež tem sredstvom v 
bilanci stanja so analitični konti 9009. 
Druge kratkoročne terjatve: terjatve za vstopni DDV in druge kratkoročne terjatve. 
 

Dolgoročne obveznosti 
 
Dolgoročne obveznosti so dolgoročno prejeti krediti in dolgoročne obveznosti iz poslovanja 
ter druge dolgoročne obveznosti. 
Dolgoročne obveznosti so izkazane obveznosti, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od 
enega leta. 
Obračunane obresti in drugi stroški financiranja, ki izhajajo iz dolgoročnih obveznosti, so 
samostojne obveznosti in se vključujejo med odhodke ob plačilu, razen če je v pogodbi 
drugače določeno. 
 

Kratkoročne obveznosti 
 
Kratkoročne  obveznosti   so  obveznosti  do  zaposlenih,   obveznosti  za  prejete  predujme, 
varščine, kratkoročni krediti in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja. Kratkoročne obveznosti 
so tiste, ki zapadejo v roku, krajšem od enega leta od datuma bilance. Obračunane obresti in drugi 
stroški financiranja, ki izhajajo iz kratkoročnih obveznosti, so samostojne obveznosti in se 
vključujejo med odhodke ob plačilu na proračunsko postavko, na katero se nanaša odhodek. 
 

OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV (22, 24) 
1.606.767,95 

OD TEGA ZAPADLE - 844.448,65 
VEČINA-ZADRŽANA SREDSTVA PO POG. – kan.  
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IN DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
(23,24,26) 

 
 

Odprte obveznosti do dobaviteljev so posledica sorazmerno dolgih plačilnih rokov po ZIPRO in 
pogodbenega določila, po katerem se 10 % izvršenih del za izgradnjo primarnega kanalizacijskega 
omrežja in centralne čistilne naprave zadrži. Kot terjatve se tudi obveznosti do plačila evidentirajo 
na podrazrede 18 ali 19 – obračunani odhodki.  
 

Viri 
 

Med viri se izkazuje skupna neodpisana vrednost osnovnih sredstev (poslovni sklad), saldo sredstev 
danih v upravljanje (sklad sredstev danih v upravljanje) in saldo stanj presežkov prihodkov iz 
prejšnjih obdobij in tekočega obdobja. Stanja sredstev po proračunskih uporabnikih na dan 1.1. 
2014 in 31. 12. 2014 ter prihodki in odhodki v letu 2014 po proračunskih uporabnikih so razvidni iz 
tabele po institucionalni klasifikaciji. 
Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna: 
Iz tabele realizacije NRP je po projektih razvidno kateri so bili sofinancirani s strani državnega 
proračuna oziroma drugih namenskih sredstev. 
Neporabljena namenska sredstva so kot obveznost izkazana v bilanci stanja. 
 
Prevzete obveznosti v breme proračunov prihodnjih let – Občina Beltinci 
Pogodba s Sparkasse d.d. o dolgoročnem kreditu iz leta 2008 (10 let). 
Pogodba o izgradnji primarne kanalizacije in čistilne naprave s Pomgradom (2010). 
Pogodba z NLB d.d. o dolgoročnem kreditu (2013 – 10 let). 
 
ZAKLJUČEK 
S pripravo zaključnega računa v sedanji obliki, se skušamo približati navodilom Ministrstva za 
finance o pripravi občinskega zaključnega računa. Ciljno planiranje in spremljanje realizacije le-
tega je še v povojih. V bodočnosti, bomo slednjemu posvečali več pozornosti, manj pa opisom in 
zakonskim podlagam, ki se ponavljajo tako v obrazložitvah proračuna, kot zaključnega računa. 
 

SEZNAM PREDPISOV S PODROČJA JAVNIH FINANC IN 
RAČUNOVODSTVA 

 
1. Zakoni 
 

• Zakon o javnih financah ( v nadaljevanju: ZJF-UPB4; Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), 

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, 
št. 104/12, 46/13, 56/13 - ZŠtip-1, 61/13, 82/13, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr 
in 111/13 - ZOPSPU-A)  

• Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1; Uradni list RS, 123/2006, 57/2008, 
94/2010-ZIU, 36/2011, 40/2012-ZUJF ) 

• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C) 
 
2. Podzakonski akti, izdani na podlagi ZJF, ZIPRS in ZR 
 

• Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, ŠT. 46/03), 
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Priprava proračuna in finančnih načrtov uporabnikov 
 
• Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), 
• Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 

112/03, 56/05, 141/06, 58/09) 
• Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 
 

Zaključni račun in letna poročila 
 
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010 
(60/2010 popr.), 104/2010, 104/2011). 

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10).  
 

Računovodstvo 
 
• 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 in 108/13, 94/14)  
• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13)  
• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)  
• Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 

106/13, 94/14)  
• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 
97/12) 

 
 
 
Računovodja        Župan Občine Beltinci: 
Občine Beltinci:       Milan Kerman, l.r. 
Štefan Činč, l.r.        
 

 


