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 UVOD   

   

Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in 

realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v preteklem 

letu. Zaključni račun je sestavljen za proračun in za finančne načrte neposrednih 

uporabnikov. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta 

neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. 

Določbe o sestavljanju letnih poročil drugih uporabnikov kontnega načrta (državni in 

občinski proračuni in drugi državni in občinski organi…) vsebujejo:   

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 110/11 – ZDIU12),   

• 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 in 102/10)   

• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C),  

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Uradni list RS, 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 

124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11).   

   

Tako pri pripravi proračuna kot zaključnega računa proračuna Občine Sv. Andraž v 

Slovenskih goricah za leto 2015 je upoštevana metodologija, predpisana s Pravilnikom 

o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur.l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11).   

   

Poslovno in računovodsko poročilo je Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah že 

predložila na Ajpes do 28.02.2015, ki predstavlja datum oddaje le teh.   

   

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je pri pripravi proračuna za leto 2015 

upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen 

življenjskih potrebščin kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. 

Proračun za leto 2015 je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta, dne 05.03.2015.    

   

V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo potrebno 

proračun prilagoditi. To smo uredili z rebalansom proračuna, ki je bil sprejet na 9. 

redni seji občinskega sveta, dne 29.10.2015.    

   

Rebalans proračuna občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2015 je bil 

oblikovan na podlagi naslednjih temeljnih ekonomskih izhodišč (povzeto po globalnih 

makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije, Urada za makroekonomske analize in 

razvoj)    
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Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil je županja pripravila predlog 

zaključnega računa občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2015 in ga daje v 

sprejem Občinskemu svetu občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah. O sprejemu 

zaključnega računa bo županja obvestila Ministrstvo za finance v 30 dneh po njegovem 

sprejemu.   

   

Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve le teh ter 

obrazložitve načrta razvojnih programov.   

   

Bilanca prihodkov in odhodkov prikazuje vse dosežene prihodke ter vse dosežene 

odhodke.   

   

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje bodisi dana oziroma prejeta vračila danih 

posojil, finančnih naložb in kapitalskih vlog.    

   

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.   

   

Bilanca stanja pa izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.   

   

Temeljno načelo pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je načelo denarnega toka, kar 

pomeni, da je prihodek nastal, ko sta izpolnjena naslednja pogoja: da je nastal poslovni 

dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov in je prišlo do 

prejema ali izplačila denarja.    

   

Splošni del sestavljajo:   

 bilanca prihodkov in odhodkov,  račun 

finančnih terjatev in naložb,     račun 

financiranja.    

   

Posebni del odhodkov prikazuje naslednje občinske organe:   

• 1000: Občinski svet,  

• 2000: Nadzorni odbor,  

• 3000: Župan,  

• 4000: Občinska uprava, 

• 5000: Režijski obrat  

   

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna je potrebno prikazati:   

• sprejeti proračun preteklega leta,    

• veljavni proračun preteklega leta,    

• realizirani proračun preteklega leta       

• primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.   

   

Navedeni pojmi imajo naslednji pomen:   
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Sprejeti proračun je zadnji sprejeti proračun in spremembe proračuna, ki jih je za 

preteklo leto sprejel občinski svet.   

   

Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe 

proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma 

določb odloka. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev ali uskladitev pravic 

porabe proračunskih sredstev.     

   

Realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejanske, realizirane prihodke in druge 

prejemke in dejanske, realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem 

letu tudi z vključenimi odhodki splošne proračunske rezervacije, ki so dodeljena na 

posamezne proračunske postavke po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.    

   

Obrazložitve zaključnega računa zajemajo obrazložitev:  

• splošnega dela zaključnega računa proračuna, 

• posebnega dela zaključnega računa proračuna  

• obrazložitev načrta razvojnih programov,  

• podatke iz bilance stanja  obrazložitev k bilanci stanja in  

• obrazložitve k izkazu prihodkov in odhodkov  

  

Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah v letu 2015 ni najela nobenega dolgoročnega 

posojila in tudi ni izdala nobenih poroštev.    

   

   

   

    

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA   

   

   

Odlok o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2015 je bil sprejet 

na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 

5.3.2015 (Uradni vestnik občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah, št.: 56/2015) in je bil 

sestavljen na podlagi globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije in na tej 

podlagi ocenjenih prihodkov občine v letu 2014. Kot osnova za planiranje 

javnofinančnih prejemkov in izdatkov je bila upoštevana napoved gospodarskih 

gibanj za leto 2015. Podlaga za pripravo sprememb in rebalansov so bila vsakokrat 

veljavna izhodišča za pripravo proračuna posredovana s strani Ministrstva za finance.   

   

V bilancah je zaključni račun občinskega proračuna razporejen v skupine kontov 

ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh proračunskih uporabnikov 

iz posebnega dela proračuna, kjer so izdatki razvrščeni v posamezna proračunska 

področja.    



   5   

   

Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo kaj plačujemo iz javnofinančnih 

virov. Ekonomska klasifikacija je tudi osnova za knjiženje transakcij proračuna. Prav 

tako je ekonomska klasifikacija pomembna za spremljanje makroekonomske in 

fiskalne politike (npr. delež transferov posameznikom v izdatkih proračuna,…).    

   

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani:   

• davčni prihodki  

• nedavčni prihodki,  

• kapitalski prihodki,  

• prejete donacije,  

• transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja   

   

Na strani odhodkov pa so izkazani vsi odhodki, ki zajemajo:   

• tekoče odhodke, 

• tekoče transfere,  

• investicijske odhodke,  

• investicijske transfere   

   

PRIHODKI   

   

V skladu s 15. členom Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih 

uporabnikov priznavajo po načelu denarnega toka (plačane realizacije). To pomeni, da 

se prihodek oz. odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja, in sicer: poslovni 

dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, ki je nastal 

in drugič, ko so sredstva izplačana oziroma prejeta.    

   

Prihodki občinskega proračuna so bili v letu 2015 realizirani v višini 1.224.107 EUR 

oziroma 100,3 % veljavnega proračuna.    

   

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo načrtovanih prihodkov in tudi realizacije 

ni bilo.   

   

V računu financiranja je vidno odplačilo dolgoročnih kreditov za investicije izgradnje 

osnovne šole s telovadnico in vrtcem, vodovodnega omrežja in obnove večnamenske 

dvorane v višini 49.631 EUR in kratkoročnega kredita v višini 157.399 EUR. 

   

70 Davčni prihodki   

   

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, 

ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki 

so določeni s posebnimi zakoni. V proračunu za leto 2015 predstavljajo 
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najpomembnejši proračunski vir in znašajo 734.338 EUR. Struktura načrtovanih 

davčnih prihodkov je naslednja:   

   

700 Davki na dohodke in dobiček   

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova 

dohodnine, ki so kot odstopljena dohodnina občinam nakazuje tedensko po enakih 

deležih in je v letu 2015 znašala 652.292 EUR.   

   

703 Davki na premoženje   

Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov 

na premoženje in znašajo 60.672 EUR, med katerimi največji delež predstavljajo 

prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb v 

znesku 40.640 EUR. Nadomestilo je uvedeno z odlokom, odmerja se z odločbo, 

obračuna in pobira pa ga Davčna uprava na podlagi evidenc, ki jih zagotavlja občina 

Sledijo davki na nepremičnine, ki zajemajo še davke od premoženja, ki v skupini 

predstavljajo manjši delež. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na 

premičnine, davki na dediščine in darila v znesku 10.974 EUR ter davki na promet 

nepremičnin in na finančno premoženje v znesku 7.558 EUR.   

   

704 Domači davki na blago in storitve   

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 21.374 EUR. Zajemajo dajatve 

za proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter 

dajatev v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanja storitev 

ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v znesku  

21.255 EUR. Ostali prihodki v tej skupini so še pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 

v skupni vrednosti 84 EUR.   

   

71 Nedavčni prihodki   

   

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki 

niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino so uvrščeni prihodki od 

obresti, prihodki od premoženja, upravne takse, globe in druge denarne kazni, tisti del 

prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu ter drugi nedavčni 

prihodki.   

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 61.638 EUR. Nedavčne prihodke sestavljajo:   

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so realizirani v 

višini 17.104 EUR in zajemajo prihodke od obresti od sredstev na vpogled in vezanih 
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sredstev depozitov, prihodke od najemnin za poslovne prostore in drugih najemnin 

ter prihodke iz naslova podeljenih koncesij.   

   

711 Takse in pristojbine   

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov iz 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. Takse in pristojbine, ki se stekajo v občinski proračun 2015 

znašajo 1.790 EUR.   

   

712 Globe in druge denarne kazni   

Prihodki iz te skupine zajemajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v 

višini 169 EUR.    

   

714 Drugi nedavčni prihodki   

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v skupni višini 42.575 EUR. Prihodki iz tega 

naslova zajemajo v pretežni meri prihodke iz naslova plačila sosednjih občin za 

varstvo njihovih otrok v našem vrtcu, prispevkov občanov pri izgradnji investicij 

komunalne infrastrukture, prihodke od komunalnih prispevkov ter drugih izrednih 

prihodkov.   

   

72 Kapitalski prihodki   

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja   

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    

Prihodki od prodaje stanovanj so bili planirani v povezavi z letnim program 

razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem.   

   

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev    

Prihodki od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 23.346 

EUR in sicer 14.341 EUR  od prodaje kmetijskih zemljišč in 9.005 EUR od prodaje 

stavbnih zemljišč skladno z letnim program razpolaganja z občinskim stvarnim 

premoženjem  

   

74 Transferni prihodki   

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn drugih 

ravni države. Ti prihodki niso izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo 

le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.   

V skupino prihodkov sodijo namenski prihodki iz državnega proračuna za investicije 

(po 23. členu ZFO, sredstva pridobljena z razpisi, požarna taksa in druga prejeta 
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sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. Transferni prihodki v letu 2015 so 

bili realizirani v višini 403.468 EUR oziroma 99,5 %.  

   

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij   

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, kamor spadajo prejeta sredstva 

iz državnega proračuna so bila realizirana v višini 136.916 EUR. Od tega je 16.218 EUR 

sredstev za investicije, 20.803 EUR iz državnega proračuna za tekočo porabo in 758 

EUR iz občinskih proračunov.  

   

   

ODHODKI   

   

Odhodki so skladno z ekonomsko klasifikacijo ločeni po vrstah; na tekoče odhodke, 

tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in 

izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem 

kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  

Odhodki proračuna so bili realizirani v višini 879.684 EUR ali 86,2 %.  Po ekonomskih 

namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:    

   

40 TEKOČI ODHODKI   

   

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov (to je plač in drugih 

izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa 

plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene 

storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na 

računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in 

življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo 

tudi plačila realnih obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva 

izločena v rezerve. V proračunu za leto 2015 so bili tekoči odhodki realizirani v višini 

407.971 EUR.   

   

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu 

zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter 

druge tekoče izdatke – javnih uslužbencev občinske uprave in zaposlenih preko 

programov javnih del. Omenjeni stroški so realizirani v višini 122.169 EUR.    

   

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost   

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih so bila v letu 2015 porabljena 

sredstva v višini 17.174 EUR.    
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402 Izdatki za blago in storitve   

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.   

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, kotizacij 

za seminarje in povračila za službena potovanja, plačila članom različnih komisij in 

odborov, članarine, plačila poštnin, storitev plačilnega prometa in bančnih storitev. Za 

izdatke za blago in storitve je bilo v letu 2015 porabljenih 259.463 EUR.   

   

  

403 Plačilo domačih obresti   

Plačilo obresti v višini 5.165 EUR zajema v realizaciji za leto 2015 odplačane obresti od 

najetih dolgoročnih kreditov, ki jih je občina najela v letih 2005 in 2006 za investicijo 

osnovne šole in izgradnjo vodovodnega omrežja ter obnovo večnamenske dvorane v 

Vitomarcih.   

   

409  Sredstva izločena v rezerve   

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena 

programu pomoči v primerih naravnih nesreč. Planirana sredstva se izločajo v rezervni 

sklad.    

   

41  TEKOČI TRANSFERI   

   

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva, nepovračljiva 

plačila, za katere plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega 

materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi 

nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne 

narave in ne investicijskega značaja.   

Sredstva za tekoče transfere, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, 

gospodinjstvom, javnim zavodom, agenciji, izvajalcem javnih služb so bila v 

proračunu za leto 2015 realizirana v višini 314.062 EUR.   

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo 

porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim 
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dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za 

posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transferje je značilno, da koristniki teh 

sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega 

nadomestila.   

Transferi te skupine so bili realizirani v višini 181.440 EUR. Zajemajo sredstva za 

področje predšolske vzgoje, finančnih daril ob rojstvu otrok, socialne varnosti, 

regresiranje prevozov v šolo in iz šole ter oskrbe v domovih in zavodih.   

   

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih 

transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne 

nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen 

delovanja javno koristen, dobrodelen.    

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva in podobno.  

Realizacija za leto 2015 znaša 18.410 EUR.   

 

413 Drugi tekoči domači transferi   

Zajemajo tekoče transfere občinam 16.582 EUR, tekoče transfere v sklad socialnega 

zavarovanja 14.896 EUR, tekoče transfere v javne sklade v višini 468 EUR in tekoče 

transfere v javne zavode v višini 76.575 EUR.   

Na kontu tekoči transferi občinam so zajeta predvsem sredstva za plače in materialne 

stroške delovanja skupne občinske uprave, ki deluje v sklopu Mestne občine Ptuj. 

Sklop tekočih transferov v sklade socialnega zavarovanja zajema stroške iz naslova 

prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. V tekočih transferih v 

javne sklade pa je zajet znesek za sofinanciranje dejavnosti republiškega sklada za 

kulturne dejavnosti – izpostava Ptuj, medtem ko transferi v javne zavode predstavljajo 

stroške oskrbe naših občanov po domovih. Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih 

služb pa predstavljajo stroške prevoza umrle osebe na obdukcijo.   

   

42  INVESTICIJSKI ODHODKI   

 Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobivanju ali nakupu 

opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je opreme in napeljav ter 

drugih osnovnih sredstev ter izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije in 

so realizirani v višini 153.744 EUR.   

   

420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev   

Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali 

neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, kot tudi plačila za načrte, 

novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. 

Investicijska sredstva v višini 153.744 EUR   
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43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so 

namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev, to je za njihov 

nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in 

neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. 

Investicijski transferi so realizirani v višini 3.907 EUR.   

   

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki   

V tem sklopu transferov je zajet investicijski transfer Prostovoljnemu gasilskemu 

društvu Vitomarci za sofinanciranje nakupa gasilske opreme iz namenskih sredstev 

požarne takse.   

 

   

Račun finančnih terjatev in naložb   

   

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo finančni tokovi prejemkov in 

izdatkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil 

posojenih sredstev oziroma prodaja kapitalskih deležev ter tisti izdatki, ki nimajo 

značaja odhodkov – dana posojila. Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah v letu 2015 

ni imela tovrstnih transakcij in zato na tem računu ni nobenega prometa.   

   

Izkaz računa financiranja   

 Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in 

zadolževanje občine. V letu 2015 je občina odplačala 207.030 EUR glavnice za najeta 

dolgoročna in kratkoročna posojila v preteklih letih. Občina tako odplačuje dolgoročne 

kredite za izvedene investicije, in sicer za novogradnjo osnovne šole s telovadnico in 

vrtcem, za izgradnjo vodovodnega omrežja ter obnovo večnamenske dvorane.   

  

    

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA   

   

Osnovni zakon za delovanje lokalnih skupnosti je Zakon o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), ki v 2. členu določa, da občina v okviru 

ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so 

nanjo prenesene z zakoni.   

   

V skladu z omenjenim zakonom so organi občine občinski svet, nadzorni odbor, župan 

in občinska uprava.   
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1000 OBČINSKI SVET   

   

S finančnim načrtom Občinskega sveta so zagotovljena sredstva za delovanje 

občinskega sveta in njegovih delovnih teles, financiranje političnih strank, podelitev 

občinskih nagrad, izdelavo in vzdrževanje spletne strani, pripravo in distribucijo 

občinskih glasil Novice in Uradni vestnik ter drugih uradnih objav občinskih 

predpisov in izvedbo prireditev ob praznikih. Materialni stroški občinskega sveta pa 

niso vodeni posebej, ampak skupaj pod občinsko upravo.   

   

01019001 Dejavnost občinskega sveta   

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 

Občine Sv. Andraž v Slov. goricah.    

Za delovanje in financiranje je potrebno upoštevati: Ustavo Republike Slovenije, Zakon 

o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Sv. Andraž v Slov. 

goricah, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah  in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 

organov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.   

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo 

občinskega sveta in njegovih delovnih teles, medtem ko je letni cilj učinkovito 

delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.   

V okviru svojih pristojnosti občinski svet :  

• sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise 

občine  

• ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi 

občine,  

• sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,  

• sprejema občinski proračun in zaključni račun,   

• sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave, na 

predlog župana,   

• daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na 

občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah 

ne odloča drug občinski organ,  

• nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev 

občinskega sveta,  

• določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo 

župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo  

začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,  

• odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine   

   

1001008 Stroški delovanja občinskega sveta   

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin svetnikom občinskega sveta v skladu s 

Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 

teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah. Realiziranih sredstev je bilo 5.493 EUR.    
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1001004 Financiranje političnih strank   

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje političnih 

strank. V letu 2015 za ta namen ni bilo izplačanih nobenih proračunskih sredstev.    

   

1001009 Stroški delovanja odborov in komisij   

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin članom odborov in komisij v skladu s 

Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 

teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah. Realiziranih sredstev je bilo 1.308 EUR.   

   

 

1001007 Delna povrnitev str. Volilne kompanije   

Na tej postavki je bilo v letu 2015 porabljenih 828 EUR.  

  

  

1004001 Uradne objave občine   

Občina objavlja akte, ki jih sprejme občinski svet in zagotavlja objavo drugih občinskih 

predpisov, kot so razni razpisi in podobno. V ta namen je bilo porabljenih 300 EUR.  

   

1004006 Spletna stran občine   

Na tej postavki je bilo v letu 2015  porabljenih 1.074 EUR za vzdrževanje spletne strani.   

   

1004002 Stroški ob posebnih priložnostih   

Postavka zajema pogostitev starejših občanov, pogostitev na srečanju občinskih 

svetnikov in občinske uprave, ter stroški za nakup rož ob materinskem dnevu. 

Postavka je bila realizirana v višini 2.117 EUR.     

   

1004003 Stroški promoviranja občine   

Na tej postavki so zajeti stroški pokroviteljstva oddaje »Večer na vasi« na Radiu 

Slovenske gorice d.o.o. ter mesečne oddaje o občini in stroški pokroviteljstva prireditve 

»Otroci pojejo slovenske pesmi«. Postavka je realizirana v skupni višini 2.722 EUR.   

   

1004004 Prireditve ob občinskem prazniku   

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva povezana s pripravo in 

izvedbo prireditev ob občinskem prazniku kot so hrana, pijača, darila, priznanja, 

zabavni program in tehnična izvedba. Stroški za ta namen v letu 2015 znašajo 7.845 

EUR.    

   

1004011 Stroški reprezentance   

Navedena proračunska postavka zajema stroške toplih napitkov in osvežilnih pijač, ki 

se ponudijo gostom in poslovnim partnerjem ob obiskih na občini ter sejah občinskega 

sveta in odborov. Porabljenih sredstev iz tega naslova je bilo 549 EUR.   
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1004005 Upravljanje premoženja   

Postavka zajema plačila odvetniških storitev odvetniku in notarju za overitve 

podpisov na pogodbah in drugih dokumentih, stroške plačil sodnih taks v primerih, 

ki jih vodi odvetnik na sodišču, cenitve nepremičnin, ki so se prodale ter davek na 

promet nepremičnin v primeru prodaj zemljiških parcel.   

   

   

1018001 Tiskanje občinskih novic   

Postavka zajema plačila storitev oblikovanja in tiskanja občinskih Novic, poštne 

storitve,  ki so se v letu 2015 izdale. Realizirana sredstva na tej postavki so v višini 5.285 

EUR.   

   

   

2000 NADZORNI ODBOR   

   

 Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in 

smotrno poslovanje. Je neodvisen organ in ima samostojen finančni načrt. Program 

dela se določi z letnim programom, ki vsebuje vrste nadzora za obdobje enega 

proračunskega leta ter se z njim seznani župana in občinski svet. Po opravljenem 

nadzoru nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo.    

   

V okviru finančnega načrta nadzornega odbora so zagotovljena sredstva za delovanje 

nadzornega odbora, ki se nanašajo na izplačilo sejnin in nagrad za opravljeno delo ter 

zagotavljanje sredstev za delo nadzornega odbora. Nadzorni odbor ima v skladu z 

zakonom naslednje pristojnosti:   

• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  

• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 

• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.   

   

Za financiranje opravljenih nalog je potrebno upoštevati Pravilnik o plačah in drugih 

prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 

drugih občinskih organov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Stroški 

pisarniškega materiala za delovanje nadzornega odbora so planirani pri občinski 

upravi.    

   

2001001 Nadomestila članom nadzornega odbora   

Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejnin za udeležbo na sejah nadzornega obora 

ter podajanje poročil na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles ter izplačilo 

nagrad za opravljene nadzore oziroma preglede. Realizacija v 2015 je bila v višini 3.151 

EUR.    
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2002002 Notranja revizija   

Po izvedenih lokalnih volitvah in prevzemu funkcije nove županje je bila naročena in 

izvedena notranja revizija. V ta namen je bilo porabljenih 3.000 EUR.  

  

   

3000 ŽUPAN   

   

 V sklopu finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župana se s 

proračunom zagotovijo sredstva za: dejavnost župana in podžupana ter izvedbo 

protokolarnih dogodkov.   

Delovna področja župana so podrobneje opredeljena v zakonu o lokalni samoupravi 

in statutu občine in med drugim obsegajo:   

• predlaganje občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun  

izvrševanje občinskega proračuna ter pooblaščanje druge osebe za izvajanje 

posameznih nalog  

• odločanje o pridobitvi ali odtujitvi nepremičnega premoženja občine, s sklepom, 

ki ga potrdi občinski svet, če zakon  ne določa drugače  

• ureja področje in notranje organizacije, določene s sistemizacijo delovnih mest v 

občinski upravi  

• odločanje o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega 

razmerja  zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti tajnika občine za te 

naloge   

• ter druge naloge določene z zakonom ali statutom občine.   

  

Za financiranje dejavnosti je potrebno upoštevati Pravilnik o plačah funkcionarjev, 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi in Poslovnik 

občinskega sveta. Dolgoročni cilj strmi k zagotovitvi nemotenega delovanja županske 

funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov.   

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije župana in enega podžupana. 

Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore.   

Na podprogramu Dejavnost župana in podžupanov so načrtovana sredstva za plačilo 

opravljanja funkcije župana in podžupana ter materialnih stroškov.    

   

3001001 Plače, drugi izdatki in prispevki - župan   

Župan je funkcionar in opravlja svojo funkcijo poklicno. V okviru proračunske 

postavke so v skladu z veljavno zakonodajo zagotovljena sredstva za izplačilo plače 

županji za opravljeno delo. Realizacija omenjene postavke je bila v višini 28.084 EUR, 

kar predstavlja 99,7 % realizacijo.   

   

3001002 Stroški reprezentance   

Navedena proračunska postavka zajema stroške reprezentance županje, ki je v letu 

2015 bila realizirana v višini 466 EUR.   

   

   



   16   

3001004 Materialni stroški delovanja župana   

Postavka zagotavlja sredstva za delovanje župana. Sredstva so namenjena za plačilo 

izdatkov telefonskih storitev, službenih potovanj ter stroške kotizacij za posvetovanja 

in seminarje. Realizacija na tej postavki je bila v višini 2.965 EUR.   

  

3001006 Informiranje javnosti   

Na tej postavki je bilo porabljenih 417 EUR vendar do porabe sredstev v letu 2015 ni 

prišlo.  

   

3001007 Stroški plač podžupanov   

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade podžupanu za 

nepoklicno opravljanje funkcije v skladu s 5. členom Pravilnika o plačah in drugih 

prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 

drugih občinskih organov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Za ta namen je 

bilo izplačanih 3.042 EUR.    

  

3001008 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana   

Županja je v začetku leta 2015 opravljala funkcijo nepoklicno. V ta namen je bilo na tej 

postavki porabljenih 3.991 EUR.  

 

3001009 Nadomestilo po prenehanju funkcije 

Županja je v prvi polovici leta 2015 začela opravljati funkcijo poklicno, po prenehanju 

funkcije je bilo iz te postavke izplačanih 4.199 EUR. 

 

  

4000 OBČINSKA UPRAVA   

   

Občinska uprava občine Sv. Andraž je enovit organ in finančni načrt občinske uprave 

zajema vse ostale odhodke, ki niso zajeti v finančnih načrtih občinskega sveta, 

nadzornega odbora in župana.   

   

Pri delu je potrebno upoštevati številno zakonodajo. Med najosnovnejšo spadajo: 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o 

splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o 

javnih naročilih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 

vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o društvih, Zakon o 

športu, Zakon o varstvu kulturne dediščine,  Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon 

o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o stavbnih 

zemljiščih, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu 

okolja, Zakon o gozdovih, Zakon o zaščiti živali,  Zakon o gasilstvu, Zakon o javnem 

redu in miru, Stanovanjski zakon, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o 

socialnem varstvu, Zakon o pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o 
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varovanju osebnih podatkov, občinski odloki, interni akti, pravilniki ter številna 

navodila pristojnih ministrstev.   

   

Glavni cilj je vzpostaviti učinkovito občinsko upravo, ki bo s svojim delom uspešno in 

učinkovito izvajala zastavljene naloge. Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje 

upravnih nalog pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonsko, 

namensko, gospodarno in učinkovito porabo.   

   

4002001 Plačila stroškov plačilnega prometa in bančnih storitev   

Sredstva se zagotovijo za plačilo bančnih storitev ter storitev razporejanja 

javnofinančnih prihodkov, katere opravljata Uprava Republike Slovenije za javna 

plačila.  V ta namen je bilo porabljenih 60 EUR proračunskih sredstev.   

   

   

4004002 Nagrade za obvezno prakso   

Postavka zajema izplačilo denarnih nagrad v skladu z Zakonom o uravnoteženju 

javnih financ  občanom oz. občankam, ki v skladu s sklenjeno pogodbo opravljajo 

obvezno dijaško oz. študentsko prakso ter ostale nastale stroške, ki so bili realizirani v 

višini 643 EUR.    

  

 

4004009 Obdaritev otrok ob Božiču   

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve in 

obdarovanje otrok v mesecu decembru. Sredstva so namenjena za nakup daril in 

plačilo prireditev povezanih z mesecem decembrom ter obdarovanje otrok (glasbeni 

nastop, kulturni program, prihod Božička). Postavka je bila realizirana v višini 1.096 

EUR.   

 

4004004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva za pripravo načrtov in projektne 

dokumentacije v višini 1.930 EUR, vendar sredstva v letu 2015 niso bila porabljena. 

 

4004005 Vzdrževanje in materialni stroški dvorane   

Na postavki so realizirana sredstva za ogrevanje dvorane in porabljene električne 

energije, nabavila so se čistila in čistilna sredstva, nato so tukaj še stroški zavarovalnih 

premij, stroški porabljene vode, stroški letnega pregleda kurilnih naprav, stroški 

prenosa signala tehničnega varovanja na Sintal Maribor ter druge storitve in material 

v višini 7.344 EUR  

     

4004010 Ureditev stanovanj nad večnamensko dvorano   

Na tej postavki so se porabila sredstva v višini 13 EUR in sicer za plačilo vode in 

komunalne storitve.   
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4004011 Ureditev okolice večnamenske dvorane   

V letu 2015 ni bilo stroškov za ureditev okolice večnamenske dvorane.  

 

4004014 Energetska sanacija stavb 

Postavka zajema sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 4.492 EUR. 

Na stanovanjskem bloku se je izvedla zamenjava oken in potrebna gradbena dela. 

Ostalo se bo v okviru energetske sanacije izvajalo v letu 2016. 

 

4006006 Delovanje zvez občin   

Na tem mestu so zagotovljena sredstva za delovanje Skupne občinske uprave, ki so v 

letu 2015 znašala 16.582 EUR. Skupna občinska uprava za nas izvaja redarsko službo, 

inšpektorat, izdaja potrdila o namenski rabi zemljišč, izdaja lokacijske informacije, 

sodeluje pri izdelavi občinskega prostorskega načrta, vodi notranje -revizijsko službo 

ter vodi projekt investicije CERO Gajke.   

   

4006007 Delovanje ZRS Bistra Ptuj   

V letu 2015 je občina sofinancirala delovanje ZRS Bistre Ptuj v višini 1.080 EUR. Zajete 

so naloge povezane s pripravo skupnega razvojnega programa. ZRS Bistra Ptuj za 

občino Sv. Andraž v Slovenskih goricah opravlja naloge povezane s pospeševanjem 

skladnega regionalnega razvoja.   

   

4006009 Združenje lokalnih skupnosti   

Postavka zajema sredstva za delovanje Združenja občin Slovenije, kateremu se plačuje 

članstvo, ki je v letu 2015 znašalo 909 EUR. Naša občina ima kot članica Združenja 

občin možnost udeležbe na različnih posvetih, ki jih združenje organizira po zelo 

ugodnih oz. minimalnih cenah ter tudi možnost različne izmenjave mnenj, predlogov 

itd.   

   

4006010 Povezovanje lokalnih skupnosti   

Na postavki so zajeta sredstva za delovanje društev LAS  in VTC 13 (Društvo vinsko – 

turistične ceste Srednje slovenske gorice). Realizacija na omenjeni postavki je bila v letu 

2015 v znesku 1.298 EUR.     

   

4006012 Regionalna destinacijska organizacija (RDO)   

Občina je na tej postavki zagotavljala sredstva za sofinanciranje delovanja Regionalne 

destinacijske organizacije, v kateri sodeluje in preko katere se predstavlja občina sama 

s svojimi značilnostmi in ljudmi, kakor tudi posamezniki, turistične kmetije in druge 

zanimivosti kraja. Gre za skupen projekt podravsko – ptujsko – ormoškega območja. 

Realizacija je v letu 2015 znašala 727 EUR. 

 

4006014 Priprava regionalnih in drugih programov 

Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo storitev in dokumentacije 

za pripravo regionalnih in drugih programov v višini 11.146 EUR. 
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4006001 Plače, drugi izdatki in prispevki – javni uslužbenci  

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, 

plačilo prispevkov in dajatev, plačilo nadur, povečanega obsega dela, premij 

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU ter 

povračilo prevozov na delo in prehrane med delom. V ta namen je bilo na proračunski 

postavki porabljeno 66.569 EUR.  

  

4006004 Materialni stroški delovanja občinske uprave   

Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, 

ki so potrebni za nemoteno delo občinske uprave od pisarniškega materiala, strokovne 

literature, drugega splošnega materiala, telefonskih stroškov, poštnih storitev, 

službenih potovanj, kotizacij za seminarje in posvete, računovodske in svetovalne 

storitve, izobraževanje zaposlenih in drugih operativnih odhodkov. V letu 2015 znaša 

omenjena postavka 34.982 EUR.    

 

4004015 Računalniška obdelava in informatika 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za nakup in vzdrževanje strojne 

računalniške in programske opreme, najem strojne računalniške opreme in za druge izdatke 

za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Postavka je bila realizirana v višini 13.092 EUR. 

 

4006005 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme   

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme 

potrebnih za delovanje občinske uprave. Postavka je bila realizirana v višini 14.807 

EUR oz. 94,2%. Gre za stroške ogrevanja, odvoza smeti, porabo vode (občinska stavba 

in pokopališče), plačila električne energije, čistil, zavarovanj poslovnega objekta 

(občinske stavbe, vežice) in opreme, tekočega vzdrževanja (popravilo in pregled 

gasilnih aparatov, plinske peči, servis klima naprav, kopirnega stroja itd.) in drug 

drobni material.   

     

4007001 Sredstva za dejavnost PGD   

Postavka predstavlja transfer domačemu prostovoljnemu gasilskemu društvu za 

izvajanje gasilske službe in požarne varnosti ter njegovo redno delovanje. Planirana 

sredstva v višini 8.118 EUR so bila v celoti realizirana.   

   

4007002 Sredstva za dejavnost OGZ   

Na tej postavki pa so zajeta sredstva prenesena izvajalcu javne gasilske službe, in sicer 

Gasilski zvezi Trnovska vas – Vitomarci. Realizacija je bila enaka plana, in sicer v višini 

1.325 EUR.   

 

4007003 Sredstva za delovanje civilne zaščite 

Na postavki je bilo realiziranih 160 EUR za material in storitve potrebnih za delovanje 

civilne zaščite. 
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4010001 Programi za boljše pogoje zaposljivosti   

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je bila povabljena k sodelovanju s Centrom 

za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), ki deluje v sklopu Zavoda RS za 

zaposlovanje kot partnerica v projektu. V ta namen je bilo v proračunu planiranih 348 

EUR, vendar sredstva niso bila porabljena. 

   

4011003 Izobraževanje na temo kmetijstva 

V letu 2015 je občina Sv. Andraž namenila 1.886 EUR za izobraževanje na temo kmetijstva. 

 

4011002 Vzdrževanje gozdnih cest   

Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah je v letu 2015 namenila in realizirala 

vzdrževanje gozdnih cest v višini 231 eur in predstavlja 93,4 % realizacijo proračunske 

postavke.   

   

4013022 Modernizacija JP561-171 Križišče Berlak-Nedeljko 

S te postavke se je financiralo tekoče vzdrževanje navedene občinske ceste v višini 228 

EUR. 

 

4013018 Modernizacija cest Vitomarška ves (JP 561-031) in Krčevinka (JP 561-032) 

V okviru te postavke se je izvedlo investicijsko vzdrževanje javnih poti JP 561-031 in JP 561-

032. Financirana je bila tudi projektna dokumentacija. Realizacija na postavki je bila v višini 

56.882 EUR. 

 

4013021 Modernizacija LC203-391 Župetinci-Novinci 

V okviru te postavke se izvaja rekonstrukcija lokalne ceste. V letu 2015 je bilo v ta namen 

porabljenih  20.994 EUR. 

   

 4014003 Hrgova domačija  

Izvedena so bila redna vzdrževalna dela v višini 1.550 EUR  

   

   

4015002 Sofinanciranje CERO Gajke   

Postavka zajema sredstva, ki se prenašajo na Skupno občinsko upravo Ptuj, ki je glavna 

skrbnica projekta izgradnje komunalnega odlagališča CERO Gajke. Gre za namensko 

porabo sredstev iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 

odpadkov, ki je v letu 2015 znašala 7 EUR.   

   

 

4015008 Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod 

 Na proračunski postavki je bilo realiziranih sredstev v višini 3.000 EUR za načrte in 

projektno dokumentacijo. 
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4016005 Storitve za nadomestilo stavbnih zemljišč   

Postavka zajema stroške priprave podatkov za odmero nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča za leto 2015 v znesku 3.904 EUR. 

 

4016014 Program opremljanja zemljišč 

V letu 2015 se je pripravljal in bil sprejet program opremljanja stavbnih zemljišč. Stroški 

v višini 3.587 EUR so bili za izdelavo o programa opremljanja in izdelavo 

računalniškega programa.  

   

4016016 Izgradnja vodovoda Vitomarška vas 

Postavka zajema stroške priprave dokumentacije v višini 2.450 EUR. 

 

4016015 Medgeneracijski športni park 

Postavka zajema stroške priprave dokumentacije v višini 2.000 EUR. 

 

4013020 Ureditev lastništva LC in JP 

V letu 2015 je bilo potrebno urediti lastništva na nekaterih lokalnih cestah in javnih poteh. 

V ta namen je bilo realiziranih 1.473 EUR. 

   

4016004 Nakup zemljišč 

Občina Sv. Andraž je v letu 2015 namenila 36.894 EUR za nakup zemljišč in plačilu s tem 

povezane dokumentacije. 

 

4017010 Vzdrževanje zdravstvene ambulante 

Gre za tekoče vzdrževanje zdravstvene ambulante v višini 1.533 EUR. 

 

 4017011 Zdravstvena ambulanta v poslovni stavbi 

V letu 2015 je bilo na tej postavki realiziranih 1.888 EUR. Sredstva so bila porabljena za 

pripravo idejne zasnove in dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIIP. 

 

4017001 Financiranje mrliško ogledne službe   

Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu 

opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške 

preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine s stalnim prebivališčem 

v tej občini. V ta namen je bilo porabljenih 886 EUR.   

   

4017006 Zdravstveno zavarovanje  oseb iz 15.čl. Zakona o zdravstvenem varstvu   

Del proračuna za področje zdravstva je namenjen za obvezno zdravstveno zavarovanje 

občanov, kar sodi med zakonske obveznosti občine (Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju). V letu 2015 je bilo za ta namen porabljenih 14.896 EUR. 

Sofinancirali so se stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja vsakemu vlagatelju s 

stalnim prebivališčem v naši občini, ki je izpolnjeval pogoje za prijavo v obvezno 
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zdravstveno zavarovanje kot občan in za to zaprosil s posebno vlogo na pristojnem 

Centru za socialno delo Ptuj.    

   

4018004 Sofinanciranje delovanja knjižnice   

Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah na podlagi pogodbe sofinancira delovanje 

knjižnice Ivana Potrča na Ptuju. V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za del 

plač, izdatkov za blago in storitve ter nakup knjižnega gradiva. Stroški iz tega naslova 

so v letu 2015 znašali 5.817 EUR.   

   

4018002 Kulturne dejavnosti   

Sredstva v tem programu so namenjena Območni enoti Javnega sklada RS za kulturno 

dejavnost, s katero imamo podpisano pogodbo o sodelovanju naših skupin, ki 

sodelujejo na kulturnih prireditvah in srečanjih Javnega sklada RS. Postavka je bila 

realizirana v višini 468 EUR.     

 

4018009 Sofinanciranje kulturnih dejavnosti – razpis   

V tem delu so se razdelila sredstva na podlagi občinskega javnega razpisa na podlagi 

Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v 

občini Sv. Andraž in sprejetem vsakoletnem programu kulture. Realizacija 

proračunske postavke je bila 100 %, in sicer v znesku 3.000 EUR.    

   

4018010 Sofinanciranje ostalih dejavnosti – razpis   

Sredstva iz te postavke so se razdelila na podlagi občinskega javnega razpisa, in sicer 

v letu 2015 v višini 8.000 EUR. Razpis je bil izveden na podlagi Pravilnika za 

vrednotenje programov organizacij in društev v občini Sv. Andraž.    

   

4018012 Posebni projekti društev - razpis   

Na tej proračunski postavki so bila razdeljena sredstva med domača društva v višini 

2.469 EUR na podlagi občinskega javnega razpisa za posebne projekte društev.   

  

4018011 Sofinanciranje športnih dejavnosti – razpis   

Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 4.000 EUR in so se razdelila na podlagi 

občinskega javnega razpisa, ki se je izvedel na podlagi sprejetega Letnega programa 

športa in Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Sv. 

Andraž.    

   

4019001 Sofinanciranje cene za oskrbo otrok v vrtcu Sv. Andraž   

Za sofinanciranje cene za oskrbo otrok v domačem vrtcu je bilo v letu 2015 porabljenih 

103.290 EUR. Stroški predstavljajo 23 % ekonomske cene vrtca, ki jo vsakemu 

vlagatelju za znižano plačilo vrtca krije občina po Pravilniku o plačilih staršev za 

programe v vrtcih ter razliko do ekonomske cene vrtca, ki je odvisna od plačilnega 

razreda, v katerega spada otrok glede na dohodke družine. Varstvo in vzgoja 

predšolskih otrok se je izvajala v dveh skupinah, prva starostna skupina z imenom 

Sončki in druga starostna skupina z imenom Zmajčki. Ti dve skupini obiskujejo tudi 
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otroci, ki niso naši občani in zato za njih zagotavljata razliko med polno ekonomsko 

ceno in plačili staršev matični občini.    

4019002 Sofinanciranje cene za oskrbo otrok v vrtcih izven občine   

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe 

izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah, vendar 

imajo otroci skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v naši občini. V ta namen 

je bilo porabljenih 30.481 EUR proračunskih sredstev.   

   

4019003 Mat. str. in vzdrževanje opreme v vrtcu Sveti Andraž   

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 2.350 EUR in predstavlja stroške 

ogrevanja, nakup opreme in zavarovalne premije za vrtec in igrala.   

   

4019006 Nadstandard -Osnovna šola Vitomarci   

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne 

programe v šoli. V letu 2015 se je izvajalo ločeno poučevanje posameznih predmetov 

v kombiniranem oddelku. Stroški v letu 2015 so iz tega naslova znašali 5.927 EUR.   

   

4019008 Materialni stroški za osnovno šolo Vitomarci   

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih 

stroškov v POŠ Vitomarci (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve, 

varovanje, pregledi, servisi). Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačilo 

zavarovalnih premij za zavarovanje šole. V letu 2015 so ti stroški znašali 35.625 EUR.   

   

4019012 Investicija in investicijsko vzdrževanje osnovne šole Vitomarci   

Proračunska postavka je realizirana v višini 9.303 EUR, predstavlja pa tekoče 

vzdrževanje.   

  

4019016 Materialni stroški drugih osnovnih šol   

V letu 2015 se je podpisala pogodba o sofinanciranju dejavnosti Osnovne šole dr. 

Ljudevita Pivka Ptuj za enega učenca iz naše občine. Obveznost se je plačevala v 

dvanajstinah in je v letu 2015 skupno bilo izplačanih 919 EUR za ta namen.   

   

4019018 Materialni stroški OŠ Cerkvenjak (predmetna stopnja)   

Sredstva iz te postavke so bila izplačana kot transfer matični šoli za materialne stroške 

naših učencev, ki obiskujejo zadnjo triado na tej šoli. V letu 2015 je bilo izplačanih 654 

EUR za ta namen. Gre za delež stroškov ogrevanja, porabljene vode, odpadnih vod, 

čistilnega materiala, odvoza smeti in stroškov električne energije.    

   

4019007 Sofinanciranje glasbene šole   

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Glasbene šole Karol Pahor iz Ptuja in 

zasebne glasbene šole v samostanu Sv. Petra in Pavla je bilo v letu 2015 realiziranih 800 

EUR.    
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4019004 Regresiranje šolskih prevozov   

Postavka zajema regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v občini. Gre za prevoze 

otrok v podružnično osnovno šolo v Vitomarcih ter prevoze otrok zadnje triade v 

matično šolo v Cerkvenjak. Stroški omenjenih prevozov otrok v letu 2015 predstavljajo  

29.970 EUR.  

  

4019015 Regresiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami   

Zajeti so stroški regresiranja prevozov otrok s posebnimi potrebami, ki se opravljajo na 

Ptuj v OŠ dr. Ljudevita Pivka. Stroški iz tega naslova so v letu 2015 znašali 2.274 EUR.  

 

4019020 Finančne spodbude za študente 

Na proračunski postavki smo realizirali 150 EUR finančne spodbude za študente. 

    

4020001 Pomoč staršem ob rojstvu otroka  

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za denarno pomoč staršem ob 

rojstvu otroka, za katero zaprosijo občani z vlogo in potrebnimi dokazili. Dodeljenih je 

bilo 1.852 EUR.   

   

4020010 Sofinanciranje CSD – varna hiša   

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje varne hiše na Ptuju, ki jo vodi 

Center za socialno delo Ptuj in izvaja na dveh lokacijah, v Kidričevem in na Ptuju. V 

letu 2015 je bilo za ta namen porabljenih 552 EUR proračunskih sredstev.   

   

4020006 Sofinanc. dejavnosti CSD – pomoč na domu   

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči 

starejšim občanom v domačem okolju, ki jo financira Občina Sv. Andraž v Slovenskih 

goricah na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Javno službo »Pomoč družini na 

domu« izvaja Center za socialno delo Ptuj. V ta namen je bilo v letu 2015 porabljenih 

268 EUR sredstev.    

   

4020012 Stroški storitev v zavodih za odrasle   

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške 

storitev v socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom občine 

Sv. Andraž v Slovenskih goricah, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, 

zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe 

o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni Center za 

socialno delo. Za regresiranje oskrbe v domovih je bilo v letu 2015 izplačanih 54.639 

EUR.    

   

4020013 Socialno varstvo starejših   

Proračunska postavka predstavlja transfer Domu upokojencev na Ptuju, kjer stanuje 

en naš občan in zanj doplačujemo razliko oskrbe zaradi nezadostnih lastnih sredstev 

oskrbovanca na podlagi odločbe Centra za socialno delo Ptuj. Za ta namen je bilo 

izplačanih 1.647 EUR.    
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4020003 Drugi družinski prejemki   

Sredstva na tej proračunski postavki so rezervirana za ljudi potrebne pomoči. Občina 

nudi pomoč preko občinske organizacije Rdečega križa Vitomarci in Župnijske Karitas. 

Postavka je bila realizirana v višini 664 EUR, sredstva pa so bila namenjena za pomoč 

ljudem v socialni stiski.    

   

4020004 Pogrebni stroški   

Sredstva na tej proračunski postavki niso bila porabljena, saj ni prišlo do primera, da 

bi občina krila stroške pogreba za umrlega občana s stalnim prebivališčem v naši 

občini, ki ne bil imel nobenih svojcev.    

  

 4020015 Subvencioniranje najemnin   

V letu 2015 smo eni občanki subvencionirali najemnino v višini 936 EUR. 

  

4020014 Sofinanciranje programa za odvisnike od nedovoljenih drog   

Projekt Društva ARS VITAE, društvo za pomoč odvisnim od nedovoljenih drog se 

imenuje MOSTOVI, katerega podpira tudi naša občina in s tem pomaga odvisnikom 

od droge in njihovim svojcem. Postavka je bila realizirana v višini 142 EUR.    

   

4022001 Odplačilo dolgoročnega kredita  - vodovod 2005   

Na postavki so sredstva za stroške obresti in glavnice za najeti dolgoročni kredit iz leta 

2005 za izgradnjo vodovoda. V letu 2015 je bilo plačanih 208 EUR obresti.   

   

4022002 Odplačilo dolgoročnih kreditov za OŠ   

Na tej proračunski postavki so sredstva za odplačilo obresti in glavnic dolgoročnih 

kreditov za novogradnjo osnovne šole Vitomarci. V letu 2015 je bilo plačanih 1.946 

EUR obresti.   

   

4022004 Odplačilo dolg. kredita – večnamenska dvorana   

Na tej proračunski postavki so sredstva za odplačilo obresti in glavnic dolgoročnih 

kreditov za obnovo večnamenske dvorane. V letu 2015 je bilo plačanih 3.011 EUR 

obresti.   

  

4022006 Odplačilo kratkoročnih kreditov   

Na tej proračunski postavki je bilo planiranih 2.800 EUR za poplačilo obresti od najetih 

kratkoročnih kreditov. Kreditodajalec nam obresti ni zaračunal, zato ni bilo realizacije. 

  

4022005 Stroški fin. in upravljanja z dolgom   

Postavka zajema stroške vodenja dolgoročnega kredita za leto 2015 KD banke, s katero 

se je podpisala pogodba za dolgoročni kredit, ki ga je občina najela preko javnega 

razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada iz Ribnice. Kasneje je KD banko 

prevzela Factor banka in tako se vse obveznosti plačujejo banki prevzemnici – Factor 

banki. Postavka je 41 % realizirana in znaša 102 EUR.    
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4023003 Proračunska rezerva   

V skladu z Zakonom o javnih financah je potrebno oblikovati proračunsko rezervo za 

odpravo posledic po naravnih nesrečah kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, 

snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih 

človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 

sile ali ekološke nesreče. Proračunska rezerva se oblikuje do višine 1,5 % planiranih 

prihodkov iz bilance. V letu 2015 se je oblikovala v višini 4.000 EUR, kar se pripiše k 

že oblikovanim sredstvom na rezervnem skladu.   

   

4023002 Zaščita pred naravnimi nesrečami  

Sredstva so namenjena za zaščito pred naravnimi nesrečami. Obrambo pred točo 

opravlja Letalski center Maribor, za opravljene storitve pa smo v letu 2015 plačali 769 

eur.    

    

5000 REŽIJSKI OBRAT  

  

5002001 Nadomestila za pobiranje občinskih dajatev  

Stroški pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč – Finančna uprava v višini 

1.195 EUR. 

  

5006001 Stroški dela za režijski obrat  

Stroški dela za režijski obrat zajemajo plače in dodatke zaposlenih v režijskem obratu, 

odpravnino ter premije prostovoljnega in dodatnega kolektivnega pokojninskega 

zavarovanja in so v letu 2015 znašali 17.334 EUR.  

  

5006002 Materialni stroški za delo režijskega obrata  

Navedeni stroški so v letu 2015 znašali 997 EUR in zajemajo  potne stroške, malico,..  

  

  

5006003 Vzdrževanje opreme in zgradb režijskega obrata  

Navedeni stroški so v letu 2015 znašali 6.111 EUR in zajemajo tekoče vzdrževanje 

opreme (kosilnic, žag, …)  

  

  

5010001 Stroški dela programov javnih del   

Stroški plač javnim delavcem v letu 2015 so znašali 23.626EUR. Gre za stroške plač, 

regresa, povračil in nadomestil, prispevkov na plače in stroške zdravniškega pregleda 

za zaposlene osebe preko programov javnih del.   

  

5013001 Vzdrževanje lokalnih cest   

Na tej postavki so planirana sredstva za zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 

občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah. V letu 2015 je bilo za ta namen porabljenih 

38.128 EUR proračunskih sredstev oziroma 97,7% planiranih.   
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5013002 Vzdrževanje javnih poti   

Postavka zajema gramoziranje makadamskih cest po občini, popravilo bankin, kot tudi 

zimsko vzdrževanje le teh. Omenjeni stroški so v letu 2015 znašali 16.720 EUR.  

 

5013006 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 

 Na postavki so planirana sredstva za zimsko vzdrževanje občinskih cest v občini Sv. 

Andraž v Slovenskih goricah. V letu 2015 je bilo za ta namen porabljenih 14.341 EUR. 

 

5013003Vzdrževanje prometne signalizacije in avtobusnih postaj  

Postavka zajema stroške prometne signalizacije in vzdrževanje avtobusnih postaj. V ta 

namen je bilo porabljenih 2.185 EUR.    

   

5013004 Javna razsvetljava   

V okviru proračunske postavke stroški javne razsvetljave se namenjajo sredstva za 

plačilo električne energije ter za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Stroški 

električne energije so znašali 2.612 EUR, medtem ko so stroški vzdrževanja znašali 534 

EUR.  

  

5015001 Sanacija odpadkov   

Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah na tej postavki zagotavlja sredstva za odvoz 

odpadkov s pokopališča. Realizacija proračunske postavke v letu 2015 znaša 751 EUR 

in predstavlja ločeno zbiranje in odvoz odpadnih sveč ter mešane komunalne odpadke 

iz pokopališča. Prav tako so tukaj zajeti stroški nakupa rokavic in vreč za smeti ter 

malice za udeležence akcijo »Očistimo Sveti Andraž«, kakor tudi odvoz kosovnih 

odpadkov iz te akcije.   

  

5015003 Stroški čistilne naprave   

Proračunska postavka zajema stroške električne energije za čistilno napravo, čiščenje, 

meritve in vzdrževanje le te. V letu 2015 je bilo porabljenih 3.239 EUR za omenjene 

namene. 2.070 EUR predstavlja strošek električne energije in 1.169 EUR predstavlja 

tekoče vzdrževanje. 

  

5015004 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja  

Na tej postavki so porabljena sredstva v višini 362 EUR in sicer za plačilo stroškov el. 

energije.  

   

5016001 Izgradnja vodovodnih vrtin   

Projekt izgradnje dveh globinskih vrtin za potrebe pitne vode za občane se je pričel v 

letu 2013, ko se je pričelo z urejanjem potrebne dokumentacije. Za vrtino pri kmetijski 

zadrugi je bilo pridobljeno vodno dovoljenje za vrtino v Drbetincih pa še ni bilo 

izvedenih potrebnih analiz in ni pridobljenega vodnega dovoljenja. Ker pred začetkom 

izvedbe projekta v letu 2013 Občina Sveti Andraž ni preverila ekonomske 

upravičenosti  izvedbe globinskih vodnjakov in nadaljnje obratovanje. Zato je bila v 
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letu 2015 izdelana študija ekonomske upravičenosti nadaljnjih vlaganj v globinske 

vodnjake za katero je bilo porabljenih 1.500 EUR. 

  

5016002 Vzdrževanje vodovodnega omrežja   

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju vodovodnega omrežja. Realizacija 

proračunske postavke v višini 2.594 eur predstavlja delež sofinanciranja investicijskega 

vzdrževanja.  

 

5016004 Pokopališče in mrliška vežica   

Za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča je bilo v letu 2015 porabljenih 5.061 EUR.  

  

Račun financiranja  

4022001 Odplačilo dolgoročnega kredita – Vodovod 2005   

V letu 2015 je bilo za naveden kredit odplačano 4.182 EUR glavnice.  

 

4022002 Odplačilo dolgoročnega kredita – OŠ   

V letu 2015 je bilo za naveden kredit odplačano 16.628 EUR glavnice skladno z načrtom 

odplačila.  

  

4022004 Odplačilo dolgoročnega kredita –večnamenska dvorana   

V letu 2015 je bilo za naveden kredit odplačano 28.820 EUR glavnice skladno z načrtom 

odplačila.  

  

4022006 Odplačilo kratkoročnih kreditov    

V letu 2015 je bilo za kratkoročne kredite odplačano 157.399 EUR glavnice 
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        III. RAČUNOVODSKO POROČILO - OBRAZLOŽITEV  

  

Pravna podlaga za vodenje za sestavitev računovodskih izkazov je v zakonu o javnih 

financah , zakonu o računovodstvu, podzakonskih predpisih, ki jih je izdal minister za 

finance in slovenski računovodski standardi. Računovodsko poročilo temelji na 

podlagi pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava.  

  

Letno poročilo je sestavljeno:  

- bilance stanja  

- izkaza prihodkov in odhodkov z ustreznimi sestavnimi deli 

- obveznimi prilogami ter  

- poslovnega poročila.  

Pri pripravi letnega poročila je bilo upoštevano tudi navodilo o pripravi zaključnega 

računa, proračune ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih.  

1.1  Pojasnila k izkazom  

1.1.1 Bilanca stanja  

  
Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki 

prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.  

  

Prilogi k bilanci stanja sta:  

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev   

- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.  

1.1.2 Sredstva  

 

Sredstva v bilanci stanja vsebujejo za občino:  

  

                V EUR  

Vrsta sredstev  Leto 2015 Leto 2014  Indeks 

2015:2014 

Dolgoročna sredstva in sredstva v 

upravljanju  

5.816.168 5.910.629  98 

Kratkoročna sredstva in AČR  291.063 181.947  159 

SKUPAJ AKTIVA  6.107.231 6.092.576  100  
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a) Dolgoročna sredstva v upravljanju  

 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju zajemajo:  

Vrsta sredstev  Leto 2015 Leto 2014  Indeks 

2015:2014 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne 

aktivne časovne razmejitve  6.333 

  

7.284  

  

87  

Nepremičnine  3.650.675 3.657.060  100 

Oprema  in  druga  opredmetena 

osnovna sred.  

 

43.487 

  

55.904  

  

78  

Dolgoročne finančne naložbe  1.293 1.293  100  

Dolgoročne terjatve iz poslovanja  25.587 28.137  91  

Terjatve za sredstva dana v upravljanje  2.088.793 2.160.951  96  

SKUPAJ DOLGOROČNA SRED. IN 

SRED. V UPRAVLJANJU  5.816.168 

  

5.910.629  

  

98 

  

  

Med postavko »nepremičnine« so zajeta:  

- zemljišča v vrednosti 271.139 EUR (kmetijska in stavbna zemljišča)  

- zgradbe v vrednosti 3.966.038 EUR (zgradbe po delitveni bilanci, parkirišča, 

postajališča, vodovodni sistemi in objekti  

- nepremičnine v gradnji v vrednosti 123.052 EUR  

  

Vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša 43.487 EUR.   

 

Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v delnice komunali v višini 1.293 

EUR.  

 

Neodpisana vrednost dolgoročnih sredstev znaša 3.700.495 EUR. Odpisanost zgradb 

znaša 1,35% opreme pa 98,65% kar pomeni, da je nekatera oprema že dokaj dotrajana, 

saj so amortizacijske stopnje opredeljene v skladu z Navodilom o načinu in stopnjah 

odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki 

ga je sprejel minister za finance na podlagi Zakona o računovodstvu.  

 

V letu 2015 je Občina Sveti Andraž imela 2.088.793 EUR terjatev za sredstva dana v 

upravljanje. Sredstva dana v upravljanje so sredstva dana posrednemu 

proračunskemu uporabniku Osnovni šoli Cerkvenjak in vrtec. Sredstva so usklajena z 

proračunskimi uporabniki v skladu s 37. členom zakona o računovodstvu.  

 

Prav tako Občina Sveti Andraž izkazuje dolgoročne finančne naložbe v delnice 

Komunalnega podjetja Ptuj v višini 1.293 EUR, ter dolgoročne terjatve iz poslovanja 

kot terjatve za dano posojilo za prodano stanovanje. 
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b) Kratkoročna sredstva  

Med kratkoročnimi sredstvi so zajete naslednje postavke:  

  

                  V EUR  

Vrsta kratkoročnega sredstva  Leto 2015 Leto 2014  Indeks 

2015:2014  

- dobroimetje pri bankah  75.137 50.562  149 

- kratkoročne terjatve do kupcev  23.145 23.359  99 

- kratkoročne terjatve do EKN  7.745 5.170  150 

- kratkoročne finančne naložbe  135.624 15.624  868 

- kratkoročne terjatve iz financiranja  9 2  450  

- druge kratkoročne terjatve   9.210   

- neplačani odhodki  49.403 78.020  63 

- aktivne časovne razmejitve       

SKUPAJ  291.063 181.947  160 

  

Na transakcijskem računu je bilo na dan 31.12.2015 izkazanih 75.137 EUR in je 

usklajeno z bančnim izpiskom UJP-a na dan 31.12.2015.   

Terjatve do kupcev so v primerjavi s predhodnim letom  skorajda enake. Te terjatve 

znašajo 23.145 EUR.   

Neplačani odhodki zajemajo vse prejete račune za leto 2015 v višini 30.478 EUR in 

druge neplačane odhodke (plače, regres ipd) v višini 16.955 EUR ter neplačani odhodki 

za transfere v višini 1.970 EUR in bodo plačani v letu 2016 po zapadlosti. Po plačilu 

bodo v skladu s pravilnikom o razmejevanju prihodkov in odhodkov preneseni v 

odhodke.  

1.1.3 Obveznosti do virov sredstev  

 

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na naslednjih postavkah:  

                 v EUR  

Vrsta obveznosti  Leto 2015 Leto 2014  Indeks 

2015:2014  

Kratkoročne obveznosti in PČR  84.209 274.074  31 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti  6.023.022 5.818.502  104 

SKUPAJ PASIVA   6.107.231 6.092.576  100 
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a) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  

 

Navedene obveznosti obsegajo:  

                  v EUR  

Vrsta obveznosti  Leto 2015 Leto 2014  Indeks 

2015:2014  

Obveznosti do zaposlenih  10.525 7.876  134 

Obveznosti do dobaviteljev  25.482 37.714  68 

Obvez. za druge kratkoročne 

terjatve iz posl.  

4.767 5.342  89 

Obveznosti do uporabnikov EKT  13.585 28.793  47 

Obveznosti do financerjev  157.399    

Neplačani prihodki  29.850 36.788  81 

Pasivne časovne razmejitve   162    

SKUPAJ  84.209 274.074  30 

 

Največji delež kratkoročnih obveznosti v letu 2015 predstavljajo obveznosti za 

neplačane prihodke  in sicer 35%. Obveznosti do neplačanih prihodkov predstavljajo 

zaračunane storitve oz. izstavljeni računi kupcem, ki bodo poravnani v skladu z 

valutami v letu 2016. Obveznosti niso sporne niti zapadle in bodo poravnane v rokih 

v letu 2016.  

  

b) Lastni viri in dolgoročne obveznosti  

  V EUR 

Vrsta obveznosti  Leto 2015 Leto 2014  Indeks 

2015:2014  

Splošni sklad  5.461.323 5.207.576  105 

Rezervni sklad  19.624 15.624  126 

Dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve  

25.587 28.137  91 

Dolgoročne finančne obveznosti  516.488 567.165  91 

SKUPAJ  6.023.022 5.818.502  104 

  

  

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga namensko 

oblikovani deli splošnega sklada, in sicer sklada za neopredmetena in opredmetena 

osnovna sredstva, sklada za finančne naložbe, sklada za terjatve za sredstva dana v 

upravljanje, in splošnega sklada za drugo (presežek prihodkov in prejemkov).  



   33   

Znesek splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva je enak 

knjigovodski vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah 

teh sredstev.  

 

 Rezervni sklad v proračunu je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Po drugem 

odstavku 48. člena zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve 

uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 

potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, žled, pozeba, 

suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, 

ki jih povzročajo naravne sile, ter ekološke nesreče.  

 

V skladu s tretjim odstavkom 48. člena zakona o javnih financah se v proračunske 

rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je 

določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V občini 

je bilo dodatno oblikovanih 4.000 EUR proračunskih sredstev.  

  

Razdelitev splošnega sklada:  

V EUR  

Vrsta   Leto 2015 Leto 2014  Indeks 

2015/2014  

Splošni  sklad  za  neopredmetena 

opredmetena osnovna sredstva  

in  3.669.056 3.688.808  99 

 

Splošni sklad – dve stanovanji   31.440 31.440  100 

Splošni sklad – OS komunala  1.293 1.293  100 

Splošni sklad –za finančne naložbe  370 370  100  

Splošni sklad – sredstva dana v upravljanje  2.088.423 2.160.581  97 

Splošni sklad za drugo  148.653 11.071  1342 

Splošni sklad za kredite  -516.488 -724.564  71  

Splošni sklad za drugo – taksa za obrem. Vode  38.577 38.577  100  

SKUPAJ SPLOŠNI SKLAD  5.461.324 5.207.576   

  

Vsi skladi razen splošnega sklada za drugo in presežek prihodkov nad odhodki so 

usklajeni s sedanjo vrednostjo dolgoročno opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 

sredstev.  

 

Kot priloga k bilanci stanja je pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev. Obrazec vsebuje prikaz podatkov od 1. januarja do 

31. decembra 2015 po posameznih kategorijah neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev. Posebej se izkazujejo podatki za premoženjske 

pravice in druga neopredmetena sredstva ter zemljišča, zgradbe, opremo in druga 

opredmetena osnovna sredstva.  
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Druga priloga k bilanci stanja je stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in 

posojil. Ta pregled je sestavni del zadnjih sprememb in dopolnitev pravilnika o letnih 

poročilih. Obrazec vsebuje podatke o začetnem stanju (1. januar), vseh spremembah 

med letom in končnem stanju (31. decembra). Gre torej za prikaz knjigovodskih 

podatkov  od 1. januarja do 31. decembra 2015, izkazanih na ustreznih kontih, to je na 

kontih dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih danih posojil in depozitov.  

  

Občina na dolgoročnih obveznostih izkazuje tudi pet dolgoročnih kreditov in sicer:  

  

- dolgoročni kredit Raiffeisen krekova banka pog. št. 667 stanje    20.911,62 EUR  

- dolgoročni kredit Raiffeisen krekova banka pog. št. 668 stanje    20.907,84 EUR  

- Dolgoročni kredit Sparkase stanje          213.143,51 EUR  

- Dolgoročni kredit BKS banka stanje                    146.666,24 EUR  

- Dolgoročni kredit Regionalni sklad – Factor banka                      114.858,72 EUR  

SKUPAJ                                      516.487,93EUR  

  

Obrazložitev popisa za leto 2015 

  

S sklepom župana je bila imenovana popisna komisija, ki je opravila popis sredstev na 

dan 31.12.2015 in sicer:  

- neopredmetena sredstva,  

- nepremičnine  

- opreme in druga opredmetena osnovna sredstva  

- denarna sredstva   

- stanje terjatev in obveznosti -  stanje sredstev danih v upravljanje   

- in vrednostne papirje.  

  

Popis opredmetenih osnovnih sredstev je bil opravljen po stanju na dan 31.12.2015 po 

posameznih nahajališčih.  

 

Pri popisu je bilo ugotovljeno, da so v register osnovnih sredstev vpisana vsa osnovna 

sredstva, ki jih poseduje občina.   

 

Komisija je pregledala tudi posamezne vrste nepremičnin v gradnji ter ugotovila, da 

so izkazane vrednosti skladne z vloženimi sredstvi v posamezni investicijski projekt.  

 

Denarna sredstva izkazana v bilanci se ujemajo s sredstvi na TRR na dan 31.12.2015.  

 

Pregledane so bile tudi druge terjatve po stanju na dan 31.12.2015, ki imajo pravilno 

izkazane vrednosti saj temeljijo na ustreznih knjigovodskih listinah.  
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Stanje obveznosti do dobaviteljev je popisna komisija pregledala po posameznem 

dobavitelju ter ugotovila, da temelji na podlagi prejetih opravljenih storitvah in 

dobavah blaga in materiala.  

 

V okviru obveznosti, ki jih izkazuje občina so tudi druge obveznosti (plače in sejnine) 

izplačane januarja za december 2015.   

1.2  Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov  

 

Po tretjem odstavku 15. člena zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki v 

proračunu priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane 

realizacije). Po 3. členu odredbe o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pomeni 

načelo denarnega toka, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena 

pogoja:  

 

• poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov 

je nastal in  

• denar oziroma njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan.  

  

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v 

obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju v skladu z  Zakonom 

o računovodstvu.  

 

Po tretjem odstavku 15. člena zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih 

uporabnikov priznavajo v skladu računovodskim načelom denarnega toka (plačane 

realizacije).  

 Razdelitev prihodkov in odhodkov je prikazana v naslednji razpredelnici:  

  

  Realizacija 

2015  

Realizacija 

2014 

Indeks 

2015:2014 

I. PRIHODKI      

DAVČNI PRIHODKI  734.338 823.587 89 

-  davki na dohodek in dobiček 652.292 769.779 85 

-  davki na premoženje 60.672 38.685 157 

-  domači davki na blago in storitve 21.374 15.123 141 

NEDAVČNI PRIHODKI  61.639 73.692 84 

-  udeležba na dobičku in dohodki od 

premoženja 

17.105 42.720 40 

-  upravne takse in pristojbine 1.790 780 229 

-  globe in druge denarne kazni 169 85 199 

-  prihodki od prodaje blaga in storitev    

-  drugi nedavčni prihodki 42.575 30.107 141 

KAPITALSKI PRIHODKI  24.663 5.512 447 
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-  prihodki od prodaje zgradb in prostorov 1.317 1.482 89 

-  prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih sredstev 

23.346 4.030 579 

TRANSFERNI PRIHODKI  403.467 75.473 535 

-  transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 

institucij 

136.916 62.834 218 

-  prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 

sredstev EU 

266.551 12.639 2.109 

SKUPAJ  1.224.107 978.264 125 

                     

II. STROŠKI  Realizacija 

2015 

Realizacija 

2014 

 Indeks 

2015:2014 

TEKOČI ODHODKI  407.971 398.669 102 

-  plače in drugi izdatki zaposlenim 122.170 146.416 83 

-  prispevki  delodajalcev  za  socialno varnost 17.174 24.671 70 

-  izdatki za blago in storitve 259.462 216.724 120 

-  plačila domačih obresti 5.165 6.858 75 

- proračunska rezerva za odpravo posledic 

izrednih dogodkov 

      

-  proračunska rezerva 4.000 4.000 100 

TEKOČI TRANSFERI  314.062 284.648 110 

-  subvencije       

-  transferi  posameznikom  in gospodinjstvom 181.440 174.247 104 

-  transferi neprofitnim organizacijam in 

ustanovam 

18.410 21.856 84 

-  drugi tekoči domači transferi 114.212 88.545 129 

INVESTICIJSKI ODHODKI  153.744 703.400 22 

-  nakup in gradnja osnovnih sredstev 153.744 703.400 22 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  3.907 5.364 73 

-  investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 

3.900 4.900 80 

-  investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 

7 464 2 

SKUPAJ  879.684 1.392.081 63 

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 344.423   

PRESEŽEK ODHODKOV/PRIHODKI  413.817  
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1.2.1  Prihodki  

 

Prihodki so v izkazu prihodkov razčlenjeni na naslednje skupine:  

  

                     V  EUR  

Vrsta  Leto 2015 Leto 2014  Indeks 

2015:2014  

Davčni prihodki 734.338 823.587 89 

Nedavčni prihodki 61.639 73.692 84 

Kapitalski prihodki 24.663 5.512 447 

Prejete donacije       

Transferni prihodki 403.467 75.473 535 

Prejeta sredstva iz Evropske unije       

SKUPAJ PRIHODKI  1.224.107 978.264 125 

 

Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 1.224.107 EUR in so večji  od predhodnega 

leta za 25%.  

 

Davčni prihodki zajemajo 60% vseh prihodkov. Med davčnimi prihodki zajema 

največji delež davek na dohodek in dobiček, v višini 652.292 EUR, odstopljen del 

dohodnine občini.  

 

Transferni prihodki se nanašajo na prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij 

v višini 136.916 EUR, in prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 266.551 EUR. 

 

Nedavčni prihodki so prihodki od udeležbe na dobičku premoženja, upravne takse in 

pristojbine, globe in druge denarne kazni in prihodki od prodaje blaga in storitev v 

skupni vrednosti 61.639 EUR.  

 

Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje zemljišč  in zgradb ter prostorov v skupni 

višini 24.663 EUR. 

  

1.2.1.1  Davčni prihodki  

 

V skladu z opredelitvijo zajemajo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med sprotne 

prihodke, vse vrste davkov, kot so davki od dohodka od dobička (dohodnina, davek 

na dobiček in drugi).  

  

Davčni prihodki zajemajo naslednje vrste prihodkov:  
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                         V EUR  

Vrsta  Leto 2015 Leto 2014  Indeks 

2015:2014 

Davki na dohodek in dobiček 652.292 769.779 85 

Davki na premoženje 60.672 38.685 157 

Domači davki na blago in storitve 21.374 15.123 141 

SKUPAJ  734.338 823.587 89 

 

V primerjavi z letom 2014 so prihodki od davka na dohodek in na dobiček manjši in 

sicer za 15%. Davki na premoženje so večji za 57% , domači davki za blago in storitve 

pa za 41% .  

  

  

1.2.1.2 Nedavčni prihodki  

 

Nedavčni prihodki zajemajo naslednje vrste prihodkov:  

 v EUR  

Vrsta  Leto 2015 Leto 2014  Indeks 

2015:2014 

Udeležba na dobičku in dohodki od 

premoženja 

17.105 42.720 40 

Upravne takse in pristojbina 1.790 780 229 

Globe in druge denarne kazni 169 85 199 

Prihodki od prodaje blaga in storitev       

Drugi nedavčni prihodki 42.575 30.107 141 

SKUPAJ  61.638 73.692 84 

  

Nedavčni prihodki so v primerjavi z letom 2014 manjši za 16%. Največji delež zajemajo 

drugi nedavčni prihodki in sicer 69%, sledijo prihodki od udeležbe na dobičku in 

dohodki od premoženja. 

  

 

1.2.1.3  Kapitalski  prihodki  

 

Kapitalski prihodki znašajo 24.663 EUR.  Od tega je največ prihodkov od prodaje 

kmetijskih zemljišč in gozdov in sicer v višini 14.341 EUR. Sledijo prihodki od prodaje 

stavbnih zemljišč v višini 9.005 EUR, preostali del prihodkov je iz naslova prodaje 

osnovnih sredstev. 
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1.2.1.4  Prejete donacije  

 

Prejetih donacij občina v letu 2015 ne izkazuje.  

  

1.2.1.5 Transferni prihodki  

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v letu 2015 znašajo 403.467 EUR 

in so večji od predhodnega leta. 

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna pa v letu 2015 znašajo 

266.551 EUR in so večji od predhodnega leta. 

  

2 ODHODKI 

  

Odhodki se delijo na tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in 

investicijske transferje.   

  

2.1.1.1 a)Tekoči odhodki  

 

Kot sprotni odhodki se izkazujejo plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in 

drugih izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave. V skladu s četrtim 

odstavkom 12. člena pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov se obresti, 

zaračunane na podlagi blagovnih kreditov, ter zamudne obresti, zaračunane zaradi 

nepravočasno plačanih poslovnih obveznosti, obravnavajo kot odhodek tiste vrste, na 

katerega se nanašajo. Enako pravilo velja tudi za izkazovanje zamudnih obresti, ki se 

nanašajo na stroške dela.  

  

2.1.1.2  b) Tekoči transferji  

 

Tekoči transferji so plačila, za katera proračunski uporabniki – plačniki v povračilu ne 

dobijo materiala ali storitev, namen njihove porabe pa ni investiranje, razen pri vojski 

in policiji.   

  

2.1.1.3 c) Investicijski odhodki  

 

Med investicijske odhodke so upoštevani odhodki za:  

• plačila za nakup ali drugo pridobitev opredmetenih in neopredmetenih 

sredstev kot so nepremičnine, oprema, napeljave in vozila, plačila za načrte, 

nove gradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb,  

• odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine in 

drugih uporabnikov in  

• stroški investicijskega vzdrževanja.   
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2.1.1.4 d) Investicijski transferji  

 

Med investicijske transferje se štejejo izdatki, ki so praviloma nepovratna sredstva in 

so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemniku sredstev. Sredstva so 

namenjena za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih 

opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki bodo v lasti ali v upravljanju 

prejemnikov teh sredstev, ter za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo pri 

prejemnikih teh sredstev.  

 

Realizacija odhodkov za leto 2015 je prikazana v primerjavi z realizacijo leta 2014 po 

vrstah v naslednji tabeli:  

                          V EUR  

Vrsta  Leto 2015 Leto 2014  Indeks 

2015:2014 

Tekoči odhodki  403.971 394.669 102 

- plače in drugi izdatki zaposlenim 122.169 146.416 83 

- prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 

17.174 24.671 70 

- izdatki za blago in storitve 259.463 216.724 120 

- plačila domačih obresti 5.165 6.858 75 

Rezerve 4.000 4.000 100 

-rezerve 4.000 4.000 100 

Tekoči transferi  314.062 284.648 110 

- subvencije       

-  transferi  posameznikom  in 

gospodinjstvom 

181.440 174.247 104 

- transferi nepridobitnim organizacijam in    

ustanovam 

18.410 21.856 84 

- drugi tekoči domači transferi 114.212 88.545 129 

Investicijski odhodki  153.744 703.400 22 

Investicijski transferi  3.907 5.364 73 

SKUPAJ  879.684 1.392.081 63 

Presežek prihodkov  344.423     

Presežek odhodkov    413.817  

  

Največja postavka od vseh stroškov so tekoči odhodki, saj predstavlja v strukturi stroškov 

46%. tekoči odhodki predstavljajo odhodke za redno delovanje občine kot so plače in drugi 

izdatki, prispevki delodajalcev, izdatki za blago in storitve…. V primerjavi z letom 2014 so 

tekoči odhodki  večji za 2%, to pa predvsem zaradi večjih izdatkov za blago in storitve. 
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Največji del izdatkov za blago in storitve zajemajo stroške pisarniškega in splošnega 

materiala in storitev v višini 61.582 EUR, posebni material in storitve 12.419 EUR; 

energija, voda komunalne storitve in komunikacije  v višini 38.884 EUR, tekoče 

vzdrževanje v višini 104.547 EUR, poslovne najemnine in zakupnine v višini 798 EUR, 

prevozni stroški in storitve v višini 1.423 EUR, izdatki za službena potovanja v višini 

3.151 EUR, drugi operativni odhodki 36.658 EUR.   

 

Občina je odplačala obresti bankam in drugim finančnim institucijam v višini 5.165 

EUR, kar je za 25% manj kot preteklo leto.  

 

Tekoči transferi se nanašajo na plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 

v višini 314.062 EUR in so 10% večji od predhodnega leta. In bistveno ne odstopajo. 

Investicijski odhodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 153.744 EUR, kar je manj kot 

v letu 2014. Investicijski odhodki bistveno odstopajo od predhodnega leta, saj je občina 

večino investicij izvedla v letu 2014. 

 

Investicijski odhodki so v celoti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.  

  

2.2  Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb  

 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah ne izkazuje finančnih terjatev in naložb, zato 

na kontih skupin 750 in 751 ter 440 in 441 ni bilo izkazanega prometa o danih posojilih 

in prejetih vračilih.  

 

2.3   Pojasnila k izkazu računa financiranja  

  

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah izkazuje v svojih poslovnih knjigah 

dolgoročna najeta posojila stanje na dan 31.12.2015:  

 

- dolgoročni kredit Raiffeisen krekova banka pog. št. 667 stanje    20.911,62 EUR  

- dolgoročni kredit Raiffeisen krekova banka pog. št. 668 stanje    20.907,84 EUR  

- Dolgoročni kredit Sparkase stanje          213.143,51 EUR  

- Dolgoročni kredit BKS banka stanje                    146.666,24 EUR  

- Dolgoročni kredit Regionalni sklad – Factor banka                      114.858,72 EUR  

SKUPAJ                                      516.487,93EUR  

  

 

2.4   Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov  

 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah nima režijskih obratov za katere bi 

izkazovala prihodke in odhodke.  
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IV. POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA O DOSEŽENIH 

CILJIH IN REZULTATIH   

   

   

Dolgoročni cilj občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah je modernizacija cestnega 

omrežja na območju občine, oskrba občanov s pitno vodo, izgradnja kanalizacijskega 

omrežja, ki lahko prispeva k hitrejšemu gospodarskemu razvoju in ustvarja boljše 

pogoje za delo in življenje v občini. Projekti, ki se bodo izvajali v občini Sv. Andraž v 

Slovenskih goricah so opisani v nadaljevanju.   

   

   

Sanacija cest v občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah   

V letu 2015 so se opravila redna vzdrževalna dela na lokalnih cestah in javnih poteh 

po občini. Posebna pozornost se je namenila pregledu in popravilih v jesenskem času, 

da so se ceste čim bolje popravile še pred zimo.   

   

Investicija s sofinanciranjem po 23. členu ZFO   

Z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je občina Sv. Andraž v Slovenskih 

goricah podpisala pogodbo o sofinanciranju po 23. čl. ZFO. Sredstva so bila 

uporabljena kot lastna sredstva pri projektu modernizacije cest (Vitomarška vas) v 

okviru projekta. Sredstva so bila v celoti črpana in porabljena v letu 2015.   

   

Šola, vrtec in telovadnica   

Podružnična osnovna šola Vitomarci s pripadajočimi objekti, je v tej obliki pričela 

obratovati v letu 2006. Gradnja šole predstavlja v občini veliko in pomembno 

investicijo, zato le ta še ni v celoti pokrita. V letu 2015 je občina odplačala predviden 

znesek kredita v višini 16.628 €. Preostali del se bo pokrival v naslednjih letih.   

   

  

    

  V. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV   

   

   

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve   

Dvorana in spremljajoči prostori so bili dokončani v letu 2012. Prostori so bili delno 

tudi že opremljeni. V letu 2013 se je uredila še okolica, in v letu 2014 ograja okrog 

toplotne črpalke.   V letu 2015 se  

V stanovanjskem bloku se je sanirala elektrika.   

  

  

06 Lokalna samouprava   

Zaradi vse večje zahtevnosti dela občinske uprava in vse večjega spremljanja je 

potrebno nenehno vlagati v opremo, da lahko sledimo zahtevam države.  
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07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih   

V tem sklopu področja proračunske porabe pa so planirana in realizirana namenska 

sredstva za investicijski transfer domačemu gasilskemu društvu, ki skrbi za požarno 

varnost na območju občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah, in sicer gre za sredstva 

požarne takse in lastna sredstva proračuna, ki jih društvo porabi za nakup gasilske 

opreme.    

   

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije   

V letu 2015 so se izvajala redna vzdrževalna dela na cestnem omrežju v občini.    

   

V letu 2015 sta se na področju cestne infrastrukture izvajala investicija rekonstrukcije javne 

poti JP561-031 Vitomarška vas in JP561-032 Krčevinka katera je bila tudi zaključena in 

investicija modernizacije lokalne ceste LC203-391 Župetinci-Novinci katere modernizacija 

se bo nadaljevala in končala v letu 2016. 

  

15 Varovanje okolja in naravne dediščine   

Na področju varovanja okolja je planirano sofinanciranje izgradnje malih čistilnih 

naprav. Do realizacije v letu 2015 ni prišlo.    

   

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost   

V letu 2011 se je pričelo s postopkom izdelave občinskega prostorskega načrta OPN. V 

letu 2015 so bili izvedeni vsi potrebni postopki in sprejet OPN na občinskem svetu. 

Poravnani so bili še zadnji stroški izdelave OPN po pogodbi. 

   

Na področju vodo oskrbe  je  bila v letu 2015 izdelana vsa potrebna dokumentacija in  

pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodovoda Vitomarška vas. 

.   

   

19 Izobraževanje   

V letu 2015 je zajeto odplačilo dolgoročnega posojila za izgradnjo nove šole, vrtca in 

telovadnice v Vitomarcih in redna vzdrževalna dela.   
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 VI. OCENA GOSPODARNOSTI  IN UČINKOVITOSTI OBČINE   

   

  

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega  nadzora   

Občina ima uvedeno lastno notranjo kontrolo, saj vsak račun pregleda računovodska 

služba in direktor občinske uprave, šele potem ga podpiše županja občine, in s tem 

odobri izplačilo računa ali druge računovodske listine. S tem smatramo, da smo sistem 

notranjega finančnega nadzora vpeljali in deluje transparentno ter nadzorovano.    

   

Ocena učinkov poslovanja na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, 

regionalnega razvoja in urejanja prostora   

Na področju gospodarstva občina nima direktno vpliva, saj je to področje v pristojnosti 

ministrstev, posredno pa se trudimo z ureditvijo infrastrukture, urejanja prostora in 

ustvarjanje možnosti za razvoj gospodarstva.   

   

Socialno varstvo smo izvrševali v obliki plačil domskega varstva, preko programa 

pomoči na domu, plačilo stroškov za oskrbo odraslih v posebnih domovih in domovih 

za ostarele in prevozov otrok s posebnimi potrebami v šolo na Ptuju. Socialno varstvo 

je v letu 2015 za občino predstavljalo veliko finančno breme. Stroške socialnega varstva 

so predstavljali še stroški financiranja varne hiše in Osnovne šole za otroke s posebnimi 

potrebami (Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka).       

   

Na področju varstva okolja je vključenost gospodinjstev v organizirani odvoz 

odpadkov zagotovljena. Pokritost s koši za smeti ima občina več kot 90 %. Omogočeno 

je ločeno zbiranje odpadkov – ekološki otoki so locirani na več mestih po občini, kjer 

se lahko odlaga steklo, medtem ko se embalaža in papir ločeno zbirata v vsakem 

gospodinjstvu tako kot mešani komunalni odpadki in eventuelno tudi organski 

odpadki. Enkrat letno je zagotovljeno v ceni storitve odvoza odpadkov tudi odvoz 

kosovnih odpadkov in odvoz nevarnih odpadkov.   

     

S sredstvi takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pa sodelujemo 

pri investiciji izgradnje odlagališča odpadkov CERO GAJKE na Ptuju.   

   

V regionalni razvoj smo se vključili preko Razvojne agencije ZRS BISTRA iz Ptuja in 

Mariborske razvojne agencije s katero smo podpisali pogodbo za pripravo razvojnih 

programov. V letu 2015 so se nadaljevale aktivnosti Regionalne destinacijske 

organizacije v okviru projekta Podravska – Ptujsko – Ormoška regionalna destinacijska 

organizacija, ki je sofinanciran v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.   

   

Na področju urejanja prostora je izdelovalec OPN (podjetje OIKOS)  na izdelan  

Osnutek OPN (Osnutek Odloka, grafične predloge) konec leta 2011  prejel  smernice s 

strani pristojnih ministrstev in nato vključil te smernice v OPN. Sledila je javna 
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razgrnitev v letu 2012, na kateri so občani lahko dali ponovno svoja mnenja in 

predloge, nato je podjetje OIKOS pripravilo stališča do pripomb, ki jih je nato sprejel 

občinski svet. Sprejeta stališča do pripomb in dodatna mnenja KSS, ki so jih 

posredovali občani, so bila osnova za pripravo dokončnega predloga, ki je bil jeseni 

2013 predan na pristojna ministrstva za pridobitev mnenj. Do konca leta 2013 smo 

prejeli že nekaj mnenj.  Pridobivanje mnenj in usklajevanje se je nadaljevalo v letu 2014. 

V maju leta 2015 je bil občinski prostorski načrt tudi sprejet  na OS  in objavljen v 

uradnem glasilu občine.    

   

   

   

Pripravil:                                                                                              Županja občine:   

Miran Čeh                                                                       Sveti Andraž v Slovenskih goricah   

                                                                                                            Darja Vudler     

Vitomarci, marec 2016   


