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A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna vključujejo naslednje prihodke:
700 - Davki na dohodek in dobiček :
So glavni redni vir proračuna iz naslova dohodnine, ki ga občina prejme iz državnega proračuna
in se nakazuje tedensko. Za leto 2019 smo planirali ta prihodek na podlagi izračuna Ministrstva
za finance, ki temelji na višini povprečnine 573,50 EUR.

703 - Davki na premoženje :
Sem spada glavni občinski prihodek, to je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, katerega
višino določi občinski svet, odločbe in izterjavo pa vrši FURS (Finančna uprava RS – prej
DURS). Za leto 2019 smo višino ocenili glede na realizacijo leta 2018.

704 - Domači davki na blago in storitve:
Vključuje davek od iger na srečo ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je namenski
prihodek.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja:
Vključuje najemnine izvajalcem gospodarskih
grobove.

javnih služb (GJS) ter prihodke od najemnin za

711 - Takse in pristojbine:
Je prihodek od taks, ki jih občina zaračunava po zakonu svojim občanom. Višina je na nivoju
ocene za leto 2018, ter na realizaciji 2019.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev:
Ocenjujemo prihodke od prodaje občinskega glasila, Sredice in od pogrebnih storitev.

714 - Drugi nedavčni prihodki:
Tu planiramo komunalni prispevek od morebitnih novogradenj stanovanjskih hiš ter na podlagi
navodila MF prihodke ZPIZ za družinskega pomočnik, ne planiramo pa več prihodkov od
komunalnega prispevka za kanalizacijo. Tukaj planiramo tudi vračilo presežkov Osnovne šole
Središče ob Dravi, katere se bodo v celoti porabile za investicije v OŠ.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev:
Vključuje prihodke iz predlaganega sklepa o prodaji nepremičnega premoženja, ki je priloga
odloka. Predvidevamo prodajo agrarnih deležev, ki niso bila speljana v letu 2018.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij:
Vključuje transfere iz državnega proračuna za redno dejavnost in za investicije. Za leto 2019
smo planirali prihodke po 23.čl.ZFO-1, sofinanciranje medobčinskih uprav Ormož in Ptuj,
sofinanciranje javnih del ter sofinanciranje iz SLO proračuna za projekte LAS. Ta postavka
zajema tudi prejeta sredstva iz požarne takse, sredstva za upravljanje državnih gozdov in
finančno izravnavo

in naslednje

Odhodke proračuna
400,401 - Plače in drugi izdatki zaposlenim:
Sem spadajo odhodki plač občinske uprave, župana, javna dela
402 - Izdatki za blago in storitve:
Tu so zajeti stroški za pisarniški material, energija, prevozni stroški, izdatki za službena
potovanja, tekoča vzdrževanja, najemnine, sejnine, bančni stroški, voda, ogrevanje.

403 - Plačila domačih obresti:
Predstavljano odhodke za vse najete kredite.

409 – Rezerve:
Rezerve sestavlja rezervni sklad za stanovanja, splošna proračunska rezervacija

410 – Subvencije:
Sem spadajo po razpis za kmetijstvo in drobno gospodarstvo ter po sklepih občinskega sveta
subvencioniranje cene omrežnine gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo, odvajanj ter
čiščenje odpadnih voda.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom:
Tukaj so zajeti transferi ob rojstvu otroka, štipendije, prevozi osnovnošolcev, oskrba v domovih,
subvencioniranje stanarin, subvencioniranje vrtcev, družinski pomočnik

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:
Ti transferi predstavljajo transfere gasilskim društvom in gasilski zvezi, radio klub, Mrežni
podjetniški inkubator, društva po razpisih turizma, športa, kulture, humanitarne organizacije,
Rdeči križ, veteranske organizacije,

413 - Drugi tekoči domači transferi:
Sofinanciranje vseh javnih zavodov in javnih agencij, skupnih občinskih uprav, prispevek za
obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih, vzdrževanje občinskih cest in javnih poti

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev:
Tu so zajete vse gradnje in nabave opreme, nadzor in projekti razvidni iz Načrta razvojnih
programov

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki:
Transferi za investicije gasilskim društvom in drugim neprofitne organizacije in ustanove, prav
tako razvidni iz Načrta razvojnih programov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom:
Transferi za investicije zavodov, skupne investicije z drugimi občinami.

B - Račun finančnih terjatev
Za leto 2019 ne planiramo nobenih naložb, vsi dolgoročno dani depoziti pa so že vrnjeni v
proračun.

C - Račun financiranja
Za leto 2019 predvidevamo dodatno zadolžitev samo preko povratnega dela 23. člena, ki se ne šteje
v kvoto zadolževanja občine.. Izkoristili bomo tudi nepovratna sredstva 23. člena.

Proračun mora biti v splošnem delu Izravnan. To preverimo tako, da pogledamo
zneske pod oznakama:
IX. Sprememba stanja sredstev na računu 31.12. tekočega leta, ki je v našem
primeru -36.642,80 EUR in pomeni, da so prihodki nižji od odhodkov in ga
primerjamo z
XII. Stanje sredstev na računu na dan 31.12. preteklega leta, ki je v našem
primeru ocenjeno na višino 55.597,30 EUR.
Pri izravnanem proračunu morata seštevka teh dveh postavk znašati vsaj 0,00
EUR oziroma izkazati plus.

