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2.1. UVOD
Zaključni račun proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2017 je pripravljen v skladu z:
1. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
2. 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);
3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
4. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,
60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16);
5. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,
97/12 in 100/15);
6. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in
100/15 in 84/16);
7. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
8. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13);

Zaključni račun proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2018 je akt občine, v katerem so
prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v
letu 2018.
Za leto 2018 je bil sprejet proračun na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Središče ob Dravi
dne 22. 12. 2017. V letu 2018 je bil na 20. redni seji Občinskega sveta dne 10. 7. 2018 sprejet
rebalans proračuna za leto 2018.
Zaključni račun proračuna sestavljajo:
splošni del,
posebni del,
obrazložitve
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi:
bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb in
račun financiranja.
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih
proračunskih uporabnikov.
Obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo obrazložitve:
Splošnega dela zaključnega računa proračuna
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Posebnega dela zaključnega računa
Izvajanja načrta razvojnih programov
Podatkov iz bilance stanja
Obrazložitve splošnega dela zajemajo:
1. opredelitev makroekonomskih izhodišč na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za leto
2018,
2. poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku oziroma
primanjkljaju in zadolževanju z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in
realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem ter zadolževanjem,
3. poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41.
členom ZJF,
4. obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 41. členom ZJF,
5. poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete občinske
odloke v skladu s 47. členom ZJF,
6. poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
7. poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.
Obrazložitve posebnega dela proračuna sestavljajo:
1. poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna,
2. poročilo neposrednega uporabnika proračuna o doseženih ciljih in rezultatih
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov se nanaša na poročilo o izvedbi letnega
načrta razvojnih programov – NRP.
Obrazložitev podatkov iz bilance stanja zajema:
1. Podatke o stanju sredstev na računih proračuna
2. Podatke o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
3. Podatke o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
4. Podatke o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
5. Podatke o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
6. Podatke o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
7. Podatke o neplačanih obveznostih iz preteklega leta in
8. Podatke o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih.
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3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. Obrazložitev splošnega dela
3.2. Obrazložitev posebnega dela
3.3. Obrazložitev načrta razvojnih programov
3.4. Obrazložitev bilance stanja
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3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA
RAČUNA PRORAČUNA

DELA

ZAKLJUČNEGA

3.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč
Ministrstvo za finance – Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti je občinam posredovalo
Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2017 in 2018, sestavni del katerega
so tudi globalna kvantitativna izhodišča. Navedena izhodišča so v skladu s 13.a. členom Zakona o
javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB, 14/13 - popr. in 101/13) osnova za pripravo navodila
za pripravo občinskega proračuna. Priporočilo Ministrstva za finance je, da planiramo racionalno in
ne na podlagi indeksacije. Predlagana višina povprečnine za leto 2017 je določena v Predlogu
zakona o izvrševanju proračuna za leti 2017 in 2018 znaša 551,00 EUR. Občinska uprava je 21. 9.
2017 pozvala neposredne in posredne uporabnike k pripravi podatkov za sprejetje proračuna za leto
2018. Priloženo je bilo tudi Navodilo za leto 2018, ki je vsebovalo tudi terminski načrt sprejemanja
proračuna. Ugotavljamo, da smo proračun sprejeli v okviru tega načrta.
3.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku
oziroma primanjkljaju z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in
realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem ter zadolževanjem
Navedeni izkazi so priloga Poročila o zaključnem računu in obsegajo štirinajst strani. Podatki so
podani v šestih vrednostnih kolonah:
- Sprejeti proračun za leto 2018
- Rebalans za leto 2018
- Veljavni proračun za leto 2018, to je proračun po opravljenih prerazporeditvah
- Realizirani proračun za leto 2018
- Ter dve koloni indeksov.
3.1.2.1. Prihodki in drugi prejemki
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin, po katerih se
evidentirajo prihodki in sicer:
- davčni prihodki (skupina 70),
- nedavčni prihodki (skupina 71),
- kapitalski prihodki (skupina 72),
- prejete donacije (skupina 73),
- transferni prihodki (skupina 74).
V letu 2018 so bili skupni prihodki proračuna Občine Središče ob Dravi realizirani v višini
1,899.405,63 EUR kar pomeni 97,7 % z rebalansom načrtovanih prihodkov. V strukturi prihodkov
predstavljajo davčni prihodki 68,45 % celotnih prihodkov, nedavčni prihodki 16 %, transferni
prihodki pa 5,5 %. Realizacija je bila manjša od planirane.
70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 1,482.261,80 €
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Y:\ZAKLJUCNI_RACUN\ZR_PRORAČUNA_2018\OBRAZLOŽITVE_2018.doc

5/64

Na kontih skupine 70 - DAVČNI PRIHODKI se knjižijo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med
tekoče prihodke občinskega proračuna. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov: davek na
dodano vrednost, davek na dohodek: dohodnina, davek na dobiček, davek na plačilno listo in
delovno silo, davek na premoženje, domači davki na blago in storitve, davki na mednarodno
trgovino in transakcije (iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava).
700 - Davki na dohodek in dobiček
Vrednost: 1,300.199,00 €
Med davčnimi prihodki predstavlja največji delež dohodnina, ki jo evidentiramo na kontu
700020. Dohodnina je tudi edini prihodek iz skupine 700. Za leto 2018 je na podlagi Novele
ZIPRS1718, v kateri je bil določen končen znesek prihodkov občin za leto 2018 iz naslova
dohodnine in finančne izravnave in je temeljil na povprečnini 551 EUR. Skupni realizirani
znesek je enak planiranemu.
703 – Davki na premoženje
Vrednost: 169.427,15 €
Prihodek od davkov na premoženje zajema prihodke od nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč - NUSZ od pravnih in fizičnih oseb Občine Središče ob Dravi. Zaračunavanje in
izterjava izvaja po zakonu FURS (Finančni urad RS ali krajše FURS), ki tekoče izvršuje nakazila
plačanega NUSZ na račun občine. Od tega nadomestila so prihodki znašali 162.011,62 EUR, kar
je za 21.711,62 EUR več od planiranih prihodkov. Ostali prihodki se nanašajo na davek od
dediščin in daril ter na promet.
704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 12.406,09 €
Prihodek od davkov na blago in storitve zajema: okoljske dajatve, pristojbine za vzdrževanje
gozdnih cest, ki so namenski prihodki ter davke od iger na srečo. Okoljska dajatev zaradi
onesnaževanja voda je znašala 12.595,42 EUR in je nižja od planirane.
71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 305.427,32 €
Na kontih skupine 71 - NEDAVČNI PRIHODKI se izkazujejo prihodki od udeležbe na
dobičku, prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge
denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki je ustvarjen s prodajo blaga in storitev na trgu (iz
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava).
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 289.193,56 €
Prihodek od udeležbe na dobičku in od premoženja zajema naslednje pomembne prihodke
 Prihodke od najemnin za infrastrukturo za izvajanje GJS v višini 255.980,29, kar je nekaj
več kot v letu 2017. Prihodke od najemnin za grobove, kar zaračunava, izterjuje in
nakazuje na račun občine Komunalno podjetje Ormož d.o.o. in so v okviru planirane
višine.
 Prihodke od drugih najemnin (stanovanja, kulturne dvorane, agrarni deleži) ter
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Prihodki od podeljenih koncesij

711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 1.7 €
Prihodek je odvisen od potreb občanov po izdaji dokumentov, za kar je potrebno vložiti zahtevo za nekatere je potrebno plačilo takse. Realizacija je v višini planiranih prihodkov.
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Vrednost: 2.121,57 €
Prihodki podskupine kontov 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev planiramo prihodke od
pogrebnih dejavnosti, oglaševanja v glasilu "Sredica"in od prodaje nadaljevanja "Središke kronike".
Realizacija je v okviru planiranih prihodkov.
714 - Drugi nedavčni prihodki
Vrednost: 12.682,46 €
Največji delež planiranih prihodkov na tej skupini predstavljajo prihodki od komunalnih
prispevkov, ki so bili realizirani v višjem znesku od plana, . Realizacija na tej skupini prihodkov
je nekolika višja kot v planu.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 5.457,91 €
Na kontih skupine 72 - KAPITALSKI PRIHODKI se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz
naslova prodaje stvarnega premoženja, premoženjskih pravic in zalog (iz Pravilnika o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava). Realizacija
je nižja od plana, saj nismo prodali agrarnih deležev, kar imamo v planu v letu 2019.
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Vrednost: 5.457,91 €
Na podskupini kontov 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev smo
predvideli prodajo po predlogu sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine Središče ob Dravi.
73 - PREJETE DONACIJE
Vrednost: 0,00 €
730 - Prejete donacije iz domačih virov
Vrednost: 0,00 €
V letu 2017 nismo prejeli nobenih donacij, ki spadajo med namenske prihodke. Tudi načrtovali
jih nismo.
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74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 106.236,00 €
Na kontih skupine 74 - TRANSFERNI PRIHODKI se izkazujejo vsa sredstva, prejeta od drugih
javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov
socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti prihodki niso izvirni
javnofinančni prihodki (iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava).
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 106.236,00 €
Na podskupini kontov 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij evidentiramo
prihodke:


iz državnega proračuna



proračuna drugih občin in



od javnih skladov

Realizacija je bila naslednja:
Največji delež in sicer 63.527,00 EUR predstavljajo sredstva za sofinanciranje investicij občin
po23.čl. ZFO-1, ki smo jih porabili za Ureditev okolice Mrliške vežice in ureditve okolice
Kulturnega doma v Obrežu in smo jo prejeli v planirani višini. Za sofinanciranje skupnih
občinskih uprav smo prejeli 16.249,00 EUR, kar je 50% stroškov za obe skupni občinski upravi,
izplačani v letu 2017.
741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Vrednost: 0,00 €
V letu 2018 nismo prejeli nobenih sredstev iz tega vira, saj ni bilo možnosti za prijavo investicij,
sofinanciranih iz tega vira.
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3.1.2.2. Odhodki in drugi izdatki proračuna
Skupni odhodki so v letu 201 8 znašali 1,930.800,70 EUR, kar je 92% v
rebalansu predvidenih odhodkov.
40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 508.706,71 €
Konti skupine 40 - TEKOČI ODHODKI zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov
dela (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.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 185.552,72 €
400 - Plače in drugi izdatki
V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo
sredstva za plače, regres za letni dopust, nadure, sredstva za povečan obseg dela, povračila in
nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov - javnih
uslužbencev predvidenih s kadrovskima načrtoma za leto 2018: župana, občinske uprave ter
delavcev iz programa javnih del. Pri izplačevanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim
pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bili upoštevani veljavni predpisi.
Realizacija je nekaj nižja od plana, saj nismo zaposlili previdene uslužbenke na mestu
Svetovalec II.
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 28.974,32 €
Prispevki so bili realizirani v obsegu obstoječe 15,6 % prispevne stopnje na plače, ki se
evidentirajo na kontih 400. Vključene so tudi premije za obvezno dodatno kolektivno
pokojninsko zavarovanje na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju
javnih uslužbencev.
402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 272.083,99 €
Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila
za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, plačila energije, vode, komunalnih
storitev, 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
storitve 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 stroški iz naslova izobraževanja, plačila sejnin članom
občinskega sveta, vseh komisij in odborov, pisarniški material, članarine, stroški energije,
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odvoz smeti, voda, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme in objektov,
zavarovalne premije, varovanje objektov, plačila poštnin in bančnih storitev, avtorskih
honorarjev. Realizacija je bila 89,1% glede na sprejeti rebalans. Podrobnejša obrazložitev nižje
realizacije bo razvidna v obrazložitvah II. posebnega dela proračuna.
403 - Plačila domačih obresti
Vrednost: 5.054,22 €
Plačilo obresti se nanaša na prevzete obveznosti iz dolgoročnih in kratkoročnih kreditov. Znesek
plačanih obresti je bil nižji od planiranega, saj se je v letu 2018 nadaljevala negativna stopnja
EURIBOR, ki ga vsebujejo vsi naši krediti. Poleg tega smo zaradi upravljanja z dolgom-najem
kredita z nižjo obrestno mero za poplačilo kreditov z višjo obrestno mero prispevali k nižjim
stroškom o bresti.
409 - Rezerve
Vrednost: 17.041,46 €
V to skupino kontov spadajo: splošna proračunska rezervacija in rezervni sklad po Zakonu o
javnih financah, stanovanjski rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu in sredstva za
vzdrževanje in obnovo stanovanj po Odloku o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada
Občine Središče ob Dravi.
41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 1,179.766,62 €
V skupino kontov 41 - TEKOČI ODHODKI so zajeta vsa nepovratna sredstva, za katera
plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga
oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora
biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Sredstva so
namenjena za tekoče transfere, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, gospodinjstvom,
javnim zavodom, agenciji, izvajalcem javnih služb. Realizacija znaša 97,5% plana.
410 - Subvencije
Vrednost: 225.665,41 €
Subvencije so bile realizirane za subvencioniranje kmetijskih programov zasebnih kmetovalcev
ter subvencije za spodbujanje malega gospodarstva. Komisija je razdelila sredstva vsem
vložnikom, ki so izpolnjevali pogoje iz razpisov. Največji delež teh odhodkov predstavljajo
subvencije cene omrežnine fizičnim osebam za GJS: pitna voda ter odvajanje in čiščenje
odpadnih vod.
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 515.664,90 €
Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo
posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom in
delno ali popolnoma nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom posebne vrste izdatkov.
Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo
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nikakršnih
storitev,
oziroma
ne
nudijo
nikakršnega
nadomestila.
Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, ki predstavljajo največji
delež, nato sledijo transferi za sofinanciranje oskrbe v domovih, prevoze osnovnošolcev,
socialne pomoči, štipendije, subvencioniranje stanarin, darila ob rojstvu otroka in drugih
transferov. Realizacija je bila 98,0 %.
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 100.859,68 €
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 v javno korist,
dobrodelen. Neprofitne organizacije, katerim je namenjen ta del proračunskih sredstev so:
dobrodelne organizacije, kulturna in športna društva, gasilska društva, gasilska zveza,
humanitarne organizacije, turistična društva in drugi manjši prejemniki. Realizacija je 99,9%.
413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 337.576,63 €
Tekoči transferi občinam zajemajo transfere Občini Ormož za sofinanciranje skupne občinske
uprave in sejnin za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Občini Ptuj za
sofinanciranje Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja,
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja so namenjeni plačilu obveznega zdravstvenega
zavarovanja za brezposelne osebe.
Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske
vzgoje, šolstva, kulture, športa, muzejske dejavnosti, in javnega zavoda za informiranje ter v
javni zavod Ljudska univerza
Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so
namenjeni za plačilo obveznosti koncesionarjev za vzdrževanje lokalnih cest in zimsko službo,
vzdrževanje javne razsvetljave ter pomoč družini na domu..
Tekoči transferi v javne agencije so planirani za Javno razvojno agencijo.
Realizacija v višini 95,7 % rebalansa
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 174.678,30 €
Skupina kontov 42- INVESTICIJSKI ODHODKI zajemajo plačila za projekte iz "Načrta
razvojnih programov", ki so namenjena pridobivanju ali nakupu opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in
napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup
zemljišč ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo
investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski
nadzor in inženiring. Realizacija znaša 70,1% plana.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 174.678,30 €
Skupina 420 vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali
neopredmetenih sredstev, premoženja, zemljišč, opreme, napeljav, kot tudi plačila za načrte,
novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. Največji delež je
bil namenjen ureditvi okolice Kulturnega doma Obrež in mrliške vežice Središče ob Dravi.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 67.649,07 €
Skupina kontov 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI izkazuje izdatke, 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.
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Vrednost: 45.024,47 €
V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskima društvoma za sofinanciranje
nakupa gasilske opreme iz sredstev proračuna in iz namenskih sredstev požarne takse ter za
sofinanciranje gasilskega vozila za PGD Obrež in Središče.
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432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 22.624,60 €
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se nanašajo na transferje občinam in javnim
zavodom: za investicije za medobčinski upravi, transfer Zdravstvenemu domu za rekonstrukcijo
ZD, Javnemu zavodu za informiranje in Knjižnici Ormož.. Realizacija je nižja, ker ni bilo
transfera za izgradnjo urgence na Ptuju.

3.1.2.3 Proračunski presežek/primanjkljaj
V letu 2017 je bil v proračunu Občine Središče ob Dravi ustvarjen primanjkljaj v znesku 31.416,67
EUR.
3.1.2.4 Račun finančnih terjatev in naložb
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazuje finančni tokovi prejemkov in izdatkov, ki nimajo
značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih (vrnjenih) oziroma danih posojilnih
sredstev (depozitov).
V letu 2018 račun finančnih terjatev in naložb izkazuje stanje 0,00 EUR.
3.1.2.5 Račun financiranja
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s
servisiranjem dolga občine.
50 ZADOLŽEVANJE
500 - Domače zadolževanje
Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja domačih in
tujih kreditov in sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini ( Iz Pravilnika
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava).
Zadolževanje občin ureja Zakon o financiranju občin in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o
postopkih zadolževanja občin. Občine se lahko dolgoročno zadolžujejo le za investicije. Največji
obseg zadolževanja je določen v 10.b. členu in lahko v posameznem letu za odplačilo glavnic in
obresti znaša 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v
letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega
proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU ter prihodke režijskih obratov. V letu
2018 smo se dodatno zadolžili v znesku 145.000,00 €.Izkoristili pa smo dodatno možnost, ki jo je
prinesel ZIPRS1617 (56.člen): 3% primerne porabe v obliki povratnih sredstev za dobo 8 let , z
enoletnim moratorijem in brez obresti. Za financiranje Ureditve okolice Kulturnega doma in
mrliške vežice Središče ob Dravi smo najeli ta kredit v višini 10.955,06 EUR, ki ne gre v kvoto za
pridobitev soglasja MF za zadolževanje po ZFO-1.
55 ODPLAČILO DOLGA
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550 - Odplačilo domačega dolga
V letu 2018 je bilo realizirano odplačilo glavnic za najete kredite višini 116.109,11 EUR kar je
nekaj več, ker smo najeti kredit za upravljanje z dolgom v letu 2018, začeli odplačevati v decembru
leta 2018, kar je tudi razvidno iz spodnje tabele
Int.evidenca

Kreditodajalec

Stanje
31.12.2017

Najeti kredit
v letu 2018

Odplačila
V letu 2018

Stanje
31.12.2018

Končni
rok
odplačila
30.9.2024
31.8.2021
31.10.202
1
30.11.201
9

471-3/2009
471-2/2010
471-1/2010

Javni razvojni sklad RS
Javni razvojni sklad RS
Javni razvojni sklad RS

155.592,76
45.358,40
49.922,59

23.051,04
12.369,60
13.023,24

132.541,72
32.988,80
36.899,35

471-1/2011

Javni razvojni sklad RS

25.664,22

13.390,32

12.273,90

471-1/2012

Banka
Koper
–
investicije 2012
Slovenski
regionalno
razvojni sklad
MGRT
–
2016-JP
Šalovci
MGRT – 2017-Trg
Grabe
BKS
Bank
AGupravljanje z dolgom
MGRT-Upravljanje z
dolgom
DBS d.d.-Upravljanje z
dolgom
DBS d.d.-Upravljanje z
dolgom
DBS d.d. –Investicije
2018
MGRT-KD Obrež MV
SKUPAJ

40.338,00

40.338,00

0,00

114.545,28

114.545,28

0,00

51.788,60

5.754,30

46.034,30

15.9.2026

46.216,19

0,00

46.216,19

15.9.2027

325.996,33

325.996,33

0,00

471-1/2013
471-2/2016
471-2/2017
471-1/2017
471-1/2018
471-2/2018
471-3/2018
471-4/2018
471-2/2018

0,00

35.856,00

0,00

35.856,00

15.9.2028

0,00

300.000,00

2.127,00

297.873,00

30.8.2030

0,00

100.000,00

1.370,00

98.630,00

0,00

145.000,00

0,00

145.000

855.422,37

10.955,06
380.791,39

467.636,19

10.955,06
895.268,32

31.12.202
4
29.12.202
8
15.9.2028

Stanja so usklajena s kreditodajalci, kar pomeni, da se obveznosti odplačujejo v skladu z
amortizacijskimi načrti in so razvidna na kontih skupine 9007.
Rdeče obarvani krediti so bili zamenjani – upravljanje z dolgom.
3.1.2.6 Sprememba stanja sredstev na računu
Sprememba stanja sredstev na računu prikazuje razliko med vsemi prihodki-tudi najetimi krediti in
vsemi odhodki v tekočem letu-tudi odplačila glavnic kreditov. Za leto 2018 je ta razlika pozitivna in
znaša 8.428,28 EUR, kar pomeni, da so bili prihodki višji od odhodkov in ta znesek se knjiži na
poslovni sklad za ugotovitev rezultata poslovanja. Ob upoštevanju prenosa namenskih sredstev v
letu 2018 v višini 80.602,17 EUR in ki na koncu leta 2018 znašajo 167.070,34, znašajo sredstva na
računu na koncu leta 2018, s katerim lahko razpolagamo v naslednjem proračunskem letu
55.597,30 EUR.
3.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z
41. členom ZJF
V letu 2018 ni prišlo do nastanka novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato
niso bili sprejeti ukrepi za uravnoteženje proračuna na tej osnovi.
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3.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete
zakone oziroma občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF in obrazložitev sprememb
neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF
V letu 2018 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna.
V letu 2018 je občinski svet na svoji 25. redni seji dne 10. 7. 2017 sprejel rebalans proračuna.
Glavni razlog je bil vključitev projekta Ureditev okolice mrliške vežice Središče ob Dravi in
Kulturnega doma Obrež. Vključili smo tudi projekte LAS in uskladili ostale postavke z realnejšimi
zneski.
Sicer pa so bili v letu 2018 v obdobju izvrševanja proračuna za njegovo uravnoteženje sprejeti
ukrepi v skladu s 5. členom Odloka o rebalansu proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2018,
ki določa prerazporejanje pravic porabe.
3.1.4.1. Prerazporeditve v skladu s 5. členom Odloka o rebalansu proračuna
V skladu s 5. členom Odloka o rebalansu proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2017 so bile
zapisane pravice o prerazporeditvah, ki jih ima župan. Glede na vsebino zapisanih pravic v
omenjenem členu odloka, je župan odločal o prerazporeditvah pravic porabe. O prerazporeditvah
poroča župan občinskemu svetu dvakrat letno. Prvič v mesecu juliju ob poročanju o izvrševanju
proračuna in drugič z zaključnim računom. Polletno poročilo za obdobje januar-junij 2018 je bilo
pripravljeno v juliju 2018 in posredovano občinskim svetnikom in nadzornemu odboru z dopisom
410-17/2018 dne 11.7.2018.
Za izvrševanje rebalansa proračuna je bilo potrebno opraviti prerazporeditev pravic porabe v višini
91.489,73 EUR, ki so bile pripravljene po naslednjem principu:



Prerazporeditev v okviru proračunske postavke – PP. Vrednost teh prerazporeditev znaša
20.664,32 EUR (PRILOGA-1) nato
Prerazporeditev med proračunskimi postavkami v vrednosti 70.825,41 EUR(priloga 2),

V okviru pooblastil, ki izhajajo iz sprejetega Odloka o rebalansu proračunu Občine Središče ob
Dravi za leto 2018 je župan v obdobju od 10. 7. 2018 do 31.12.2018 odredil prerazporeditve.
3.1.4.2. Prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije:
Zaradi izvajanja nalog, ki so bile nujne ali jih je bilo smiselno izvršiti, v proračunu pa ni bilo
predvidenih sredstev ali pa premalo, je župan iz splošne proračunske rezervacije prerazporedil
14.184,29 EUR. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz priložene PRILOGE-3.
3.1.4.3. Vključevanje novih obveznosti:
V letu 2018 po sprejetem rebalansu smo vključili naslednjo novo obveznost oz. novo proračunsko
postavko:
060102-Sodelovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi
To postavko smo prej vodili pod postavko 040320.
060101-Sofinanciranje LAS UE Ormož
Dodatno smo morali sofinancirati delovanje JARE, ki je prej ni bilo.
100309-Usposabljanje na delovnem mestu
V proračunu nismo predvideli usposabljanja, pri katerem moramo plačati zdravniški pregled.
100313-Javna dela-Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi
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V drugi polovici leta smo dobili zaposlitev preko javnih del, za drugi namen, zato smo
prerazporedili sredstva na to postavko
150501-Drava Natura 2000-reka prihodnosti
Zagotovili smo sredstva za projektno dokumentacijo.
180323-Investicije v kulturne dvorane
Za koriščenje 23.člena smo v rebalans uvrstili novo investicijo za obnovo okolice Kulturne dvorane
v Obrežu in mrliške vežice v Središču ob Dravi.
190208 Vrtec »Navihanček«-Dodatna strokovna pomoč
Na novo smo kreirali postavko, ki smo jo že vodili po postavki 190203

3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
Proračunsko rezervo moramo po ZJF imeti oblikovano vsaj v višini 1,5% proračuna za tekoče leto.
Ta znesek je tudi pogoj, ki ga moramo izpolniti, če želimo kandidirati za sredstva državne rezerve
ob morebitnih naravnih nesrečah. Skupna sredstva proračunske rezerva na dan 31. 12. 2018 znašajo
28.883,55 EUR. Izplačil iz rezervnega sklada ni bilo.
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3.2.

OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
proračuna
3.2.1.1 Obrazložitve posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta so podane na
nivoju proračunske postavke

A - B i l a n c a o d h o d ko v
01 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 42.158,27 €
Pri proračunskem uporabniku OBČINSKI SVET zasledimo realizacijo v višini 98,5 %
glede na sprejeti rebalans proračuna
01 - POLITIČNI SISTEM
010101 - Delovanje občinskega sveta
Vrednost: 8.045,72 €
Izplačane so bile sejnine po veljavni višini članom občinskega sveta, razen svetniku, ki je
opravljal tudi funkcijo podžupana. V letu 2018 ni bili nobene izredne seje.
010105 - Sejnine udeležencev odborov in komisij
Vrednost: 2.736,82 €
Izplačilo se nanaša na sejnine za vse odbore in komisije občinskega sveta, tistih, ki jih imenuje
župan ter za sejnine vaških odborov.
010106 - Financiranje političnih strank
Vrednost: 1.009,05 €
Za financiranje političnih strank so bila izplačana sredstva v skladu s sklepom občinskega sveta
glede na število prejetih glasov na lokalnih volitvah 2014.
010107 – Državne volitve in referendumi
Vrednost: 10.703,71 €
Za izvedbo občinskih volitev smo je bilo porabljenih 10.703,71 €, v kar spada splošni material,
volilni odbori in občinska volilna komisija.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
040301 - Spletna stran občine
Vrednost: 1.425,06 €
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V okviru proračunske postavke so bila izplačana sredstva za redno vzdrževanje spletne strani in
za plačilo stroškov gostovanja spletne strani.
040306 - Prireditve ob praznikih
Vrednost: 1.234,43 €
Plačila se nanašajo na stroške povezane: kulturnim praznikom, dnevom državnosti in dnevom
spomina na mrtve.
040309 - Občinski praznik
Vrednost: 10.401,94 €
Za občinski praznik leta 2018 so vključene vse dosedanje aktivnosti. Plačila se nanašajo na
oglaševanje, pogostitve gostov in nastopajočih, na protokolarna darila, na stroške plakatov in
plaket, stroške dekoracij.
040310 - Dan starejših občanov
Vrednost: 1.743,36 €
Ob občinskem prazniku je tudi prireditev za starejše občane s kulturno-zabavnim programom in
pogostitvijo. Za tiste, ki pa se te prireditve ne morejo udeležiti, pa Društvo upokojencev ob
koncu leta vsakemu na dom odnese majhno darilo.
040314 - Obdarovanje otrok - "Dedek Mraz" in »Miklavž«
Vrednost: 1.756,33 €
Izvedena je bila vsakoletna predstava za predšolske otroke, ki jo organizira Osnovna šola
Središče ob Dravi otrokom do vključno 1.razreda, ki jih tudi obdarimo s skromnim darilom.
Prispevamo pa tudi za darila ob Miklavžu, kar organizira Središka župnija.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
180307 - Kulturne prireditve
Vrednost: 2.754,20 €
V okviru proračunske postavke so bila izplačana sredstva za sofinanciranje pustnega karnevala,
gledaliških iger, folklornega večera.
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02 - NADZORNI ODBOR
Vrednost: 694,32 €
Realizacija proračunskega uporabnika NADZORNI ODBOR znaša 46,3 % rebalansa
proračuna za leto 2018.
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
020301 - Delovanje Nadzornega odbora
Vrednost: 694,32 €
Sredstva so bila izplačana za sejnine za udeležbo na sejah nadzornega obora, izplačilo nagrad
za opravljene nadzore oziroma preglede v skladu s programom dela in poročilom, ki ga je podal
nadzorni odbor ter za stroške izobraževanja članov NO.
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03 - ŽUPAN
Vrednost: 158.551,52 €
Pri proračunskem uporabniku ŽUPAN zasledimo 100,4 % realizacijo rebalansa proračuna
za leto 2017.
01 - POLITIČNI SISTEM
010109 - Župan - materialni stroški
Vrednost: 7.693,57 €
Za delovanje županovega urada je potrebno zagotoviti materialne pogoje, reprezentanco,
protokolarna darila, telefon, prevoze na službena potovanja ipd.
010110 - Župan - plača
Vrednost: 46.481,75 €
V okviru proračunske postavke so v skladu z veljavno zakonodajo zagotovljena sredstva za
izplačilo plače za opravljeno delo po Zakonu o javnih uslužbencih. Župan je glede na število
prebivalcev v Občini Središče ob Dravi razporejen po Odloku o plačah funkcionarjev v 49.
plačilni razred. Vključena je bruto plača, povračila stroškov prehrane in prevoza na
delo, prispevki delodajalca, regres za letni dopust ter premije obveznega zavarovanja po zakonu.
010113 - Pogodbeno delo - podžupan
Vrednost: 6.589,15 €
Na podlagi Pravilnika o plačah funkcionarjev je bil izplačan osebni prejemek za delo podžupana
ter povračila stroškov povezanih s službenimi potovanji. Zajete so tudi vse dajatve v breme
delodajalca.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
040305 - Oglaševanje in objave
Vrednost: 890,60 €
Realizacija se nanaša na objave v PIRS, objava člankov v Štajerskem tedniku in objave in
voščila na Radiu Prlek.
040307 - Pokroviteljstva občine
Vrednost: 6.399,21 €
Za razne prireditve, ki se dogajajo v občini ali v povezavi z občino.
040308 - Zlate poroke in jubileji
Vrednost: 75,50 €
Za organizacijo zlatih porok in drug jubilejev občanov planiramo reprezentančne stroške, stroške
morebitnih nastopajočih, plaket in daril.
040315 – Slovenija clasic TT-starodobni motorji
Vrednost: 3.000,00 €
V letu 2018 pa smo zagotovili sredstva za oglaševanje, propagandni material, zdravstveno
oskrbo, najem WC kabin.
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06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
060102 – Sodelovnaje z drugimi lokalnimi skupnostmi
Na tej postavki zagotavljamo in sredstva za sodelovanje z občinami s katerimi že sodelujemo:
Mislinja, Osećina, Vodnjan in tistimi, s katerimi bomo sodelovali v bodoče.
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
070302 - Delovanje enot in služb civilne zaščite
Vrednost: 577,44 €
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za operativno delovanje enote civilne
zaščite.
070303 - Radioklub Ormož - za civilno zaščito
Vrednost: 0,00 €
Sredstva so bila planirana za delovanje Radiokluba.
070304 – Portal Intervencije.net
Vrednost: 0,00 €
V letu 2013 smo skupaj z Občino Sveti Tomaž sklenili pogodbo z navedenim portalom, ki
zagotavlja alarmiranje za področje gasilstva. Uporabljata ga GZ Središče ob Dravi in GZ Sveti
Tomaž. Polovico stroškov nam Občina Sveti Tomaž nakaže v prihodke. V letu 2018 je dobavitelj
pozabil izstaviti račun.
070305 - Gasilski društvi Središče in Obrež
Vrednost: 5.100 €
Vsako leto se sklene pogodba o opravljanju javne lokalne gasilske službe z dvema
prostovoljnima gasilskima društvoma za sofinanciranje stroškov: pisarniškega materiala,
elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanja orodišč in vozil, nakup goriva, izdatke
povezane z intervencijami, servisiranje opreme ipd. Tudi v letu 2018 smo sofinancirali delovanje
PGD Obrež in PGD Središče ob Dravi v planirani višini.
070306 - GZ - Izobraževanje gasilcev
Vrednost: 4.000,00 €
Vsako leto gasilska zveze pripravi program izobraževanja gasilcev za pridobitev specialnosti in
nazivov. Del izobraževanj organizira in izvede gasilska zveza, za ostal izobraževanja, ki pa niso
v pristojnosti zveze, pa se je potrebno le-tega udeležiti v Učnem centru na Igu. Sredstva so se na
podlagi sklenjene pogodbe in dokumentacije, iz katere je razvidna namenska poraba sredstev,
nakazala gasilski zvezi Središče ob Dravi.
070307 - GZ - Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja
Vrednost: 4.100,53 €
Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodb pri
intervencijah. Sredstva se na podlagi pogodbe in dokumentacija iz katere je razvidna namenska
poraba nakažejo Gasilski zvezi Središče ob Dravi.
070308 - PGD - Gasilska zaščitna in reševalna oprema
Vrednost: 3.500,00 €
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S proračunom se zagotovijo sredstva za obnovo oziroma nabavo gasilske osebne in zaščitne
opreme. Sredstva smo razdelili na podlagi javnega razpisa, pri čemer občina sofinancira nabavo
opreme, del sredstev zbere društvo, del sredstev pa je zagotovljen iz državnega proračuna kot
prihodek od požarne takse.
070309 - PGD- Gasilska zaščitna in reševalna oprema -POŽARNA TAKSA
Vrednost: 5.159,00 €
V okviru te proračunske postavke se porabljajo namenska sredstva požarne takse nakazana iz
državnega proračuna. Sredstva so bila razdeljena na podlagi razpisa o dodelitvi sredstev požarne
takse. Sredstva se namenjajo za sofinanciranje nabave gasilske opreme.

070310 - Gasilska zveza Središče ob Dravi
Vrednost: 10.000,00 €
Z Gasilsko zvezo Središče ob Dravi je bila sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev, ki so
namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom,
plačilo materialnih stroškov, (pisarniški material, poštnina, bančne storitev, drobni inventar,
plačilo stroškov elektrike, telefona, ogrevanja, nakup strokovne literature,nakup priznanj in
odlikovanj), izdatki povezani za delo z mladimi, članicami, veterani, operativno delovanje in
vrsto drugih izdatkov potrebnih za organizacijo in delovanje zveze. V letu 2017 smo poleg
sredstev, ki jih redno zagotavljamo za delovanje zveze, prispevali še k nabavi uniforme za
poveljnika GZ v višini 322,53 EUR.
070312 – Sofinanciranje gasilskih avtomobilov PGD OBREŽ
Vrednost: 22.000,00 €
Zagotovili smo svoj delež za sofinanciranje nabave gasilskega avtomobila za PGD Obrež po
sklenjeni pogodbi.
070313 – Sofinanciranje gasilskih avtomobilov PGD SREDIŠČE
Vrednost: 14.365,47 €
Zagotovili smo svoj delež za sofinanciranje nabave gasilskega avtomobila za PGD Središče po
sklenjeni pogodbi.

14 - GOSPODARSTVO
140201 – Obrtna zbornica Ormož-promocijska dejavnost
Tukaj se zagotavlja promocija naših podjetnikov v Občini.
140302 - Promocija občine
Vrednost: 2.877,69 €
Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za promocijo občine v raznih občilih in
dogodkih. V letu 2018 smo objavili vsakoletno Kroniko, za Godbo smo sofinancirali poletne
uniforme, sponzorirali Kasaško dirko v Ljutomeru, izvedli projekt »Turistična patrulja« skupaj z
revijo Svet24, v katerem smo zasedli prvo mesto za »Najprijaznejšo občino 2017«.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
180301 - Občinsko glasilo "Sredica"
Vrednost: 11.349,77 €
Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za izdajanje občinskega časopisa. V
letu 2017 so bile izdane 4 številke občinskega glasila Sredica s po 800 izvodi. Stroški zajemajo
založniške in tiskarske storitve, sejnine članov uredniškega odbora, lektoriranje in avtorsko delo
za križanke.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Y:\ZAKLJUCNI_RACUN\ZR_PRORAČUNA_2018\OBRAZLOŽITVE_2018.doc

23/64

04 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 1,729.396,59 €
Realizirani znesek na proračunskem uporabniku OBČINSKA UPRAV znaša 95,4 %
rebalansa proračuna.
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
020201 - Plačilo bančnih storitev
Vrednost: 1.743,08 €
Na tej postavki smo v letu 2018 izplačali stroške vodenja kreditov ter stroške upravljanja z
dolgom.
020202 - Plačilo storitev UJP
Vrednost: 70,75 €
Sredstva smo zagotovili za plačilo storitev katere opravljata Uprava Republike Slovenije za
javna plačila in Banka Slovenija.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
040311 - Pravno zastopanje
Vrednost: 1.774,94 €
Realizacija se nanaša na stroške notarja v zvezi s pogodbami zaradi postopkov prodaje in nakupa
premoženja ter stroški zapuščin. V letu 2018 smo imeli stroške notarja za overitev podpisov ter
sodne takse za izvršbe.
040312 - Zavarovanje občinskega premoženja
Vrednost: 5.297,50 €
Zavarovanje občinskega premoženja zajema zavarovanje občinske zgradbe, kulturnih domov in
vaškega doma, osnovne šole in vrtca za vse potrebne namene. Vključeni pa so tudi stroški
varovanja OŠ Središče ob Dravi ter stroški zavarovanja pravne zaščite za OŠ Središče in občino.
040317 – Vzdrževanje občinskega premoženja
Vrednost: 2.098,54 €
V letu 2018 smo plačali dokumentacijo za rušitev, kontrolo kakovosti asfalta Trg Grabe, etažno
lastninjenje.
040318 – Potniško vozilo PEUGEOT
Vrednost: 1.481,11 €
Od PGD Središče ob Dravi smo kupili kombi vozilo, ki več ni služilo namenu gasilske
dejavnosti. Uporabljamo ga za prevoze do 8 potnikov za potrebe dejavnosti občinske uprave in
društev občine Središče ob Dravi. Vozilo smo registrirali, zavarovali in opravili nujna
vzdrževalna dela za varno vožnjo. Ugotavljamo, da se je vložek izplačal, saj možnost uporabe
društva s pridom izkoriščajo.
040319 – Čiščenje prostorov v občinskih objektih
Vrednost: 6.469,97 €
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Na predlog Osnovne šole, ki ga je obravnaval odbor za finance in ga potrdil, smo sklenili z OŠ
dogovor o sofinanciranju dodatne zaposlitev za 0,5 delavca, ki je zaposlen v OŠ in dve uri na
dan opravlja čiščenje v OŠ, 2 uri na dan pa kulturne dvorane, občinsko zgradbo in drugo po
potrebi.
040405 – Stroški prodaje nepremičnega premoženja
Vrednost: 549,00 €
Sredstva so namenjena davkom in drugim stroškom prodaje nepremičnega premoženja.
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
050201 – Uvajanje mladih v znanost
Vrednost: 200 €
Z ZRS Bistra Ptuj imamo sklenjeno pogodbo o uvajanju mladih v znanost po kateri vsako leto z
aneksom opredelimo višino naše udeležbe. V letu 2018 smo se dogovorili za 200,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
060101 – Sofinanciranje LAS UE Ormož
Vrednost: 146,60 €
Plačali smo 13% delež neupravičenih stroškov za sofinanciranje iz SLO in EU proračuna.
Neupravičeni strošek je DDV.
060301 - Občinska uprava - plače
Vrednost: 148.773,49 €
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, plačilo
prispevkov in dajatev ter povračilo prevozov na delo in prehrane med delom. Ob sprejemu
rebalansa smo planirali sredstva v višini, katero je bilo realno pričakovati, da bo potrebna za
realizacijo. Pri tem smo upoštevali dovoljeno možnost za izplačilo povečanega obsega dela.
Realizacija vključuje tudi dve odpravnini za upokojitev dveh delavk.
060303 - Občinska uprava - materialni stroški
Vrednost: 35.092,91 €
Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo občinske
uprave: od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, ogrevanje, odvoz smeti, voda plačilo
elektrike, čistil, strokovne literature, prevoznih stroškov, vzdrževanje računalniške in
programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, in drugih
operativnih odhodkov. Na tej postavki je tudi material, ki ga potrebujemo za vso gradivo za
delovanje občinskega sveta, nadzornega odbora ter ostalih odborov in komisij. Glede na velikost
proračuna smo po zakonu vsako leto dolžni opraviti notranji nadzor. Največji strošek predstavlja
vzdrževanje licenčne programske opreme, ki zajema: vzdrževanje računovodskega programa,
programa za banko cestnih podatkov, vzdrževanje baze za NUSZ, PISO, REN.
060304 - Medobčinska uprava Ormož
Vrednost: 26.507,57 €
Občina Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 13%.V skupni občinski upravi se
opravljajo naloge s področja občinskega inšpektorata in s področja urejanja prostora v obsegu 6
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zaposlenih, vsi za nedoločen čas. Za delovanje medobčinske uprave je potrebno zagotoviti tudi
sredstva za plačilo materialnih stroškov. Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev,
ki so potrebni za nemoteno delo medobčinske uprave: od pisarniške materiala, telefonskih
stroškov, ogrevanje, odvoz smeti, vode, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za
službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil in
poslovnega objekta ter opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje
poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, pogodbeno delo in drugih operativnih
odhodkov..

060311 - Skupna občinska uprava Ptuj
Vrednost: 8.352,97 €
Zagotavljamo sredstva za zagotavljanje redarske službe v višini 0,87% vseh stroškov redarstva
in za opravljanje nalog notranje revizije višini 4,26% vseh stroškov notranje revizije. Stroški se
nanašajo na plače in druge dohodke zaposlenim skupaj z obveznimi prispevki ter na materialne
stroške: elektrika, voda, ogrevanje , poštnina, telefon, pisarniški material ipd.
060306 – Vlaganja v občinsko zgradbo
Vrednost: 6.062,42 €
V letu 2015 smo izvedli sušilni omet v novem večnamenskem prostoru in hodniku, v letu 2016
pa pleskanje večnamenskega prostora in hodnika. V letu 2017 smo nadaljevali z obnovo fasade,
ki smo jo izvedli v dveh fazah. Fazo I. smo financirali iz sredstev viška JZ Lekarna Ormož.
Poleg obnove fasade smo uredili tudi dostop za invalide. V letu 2018 smo obnovili zunanja vrata,
ter preuredili večnamenski prostor.
060307 - Nakup opreme in prevoznih sredstev
Vrednost: 4.875,45 €
V letu 2018 smo nabavili dva stole za občinsko upravo, printer z namestitvijo, 2 mobitela in
računalnik za finance.
060309 - Nakup računalnikov, programske opreme in licenc
Vrednost: 250,67 €
V letu 2018 smo nabavili tablični računalnik za župana.
060310 - Medobčinska uprava - investicije
Vrednost: 776,43 €
Za delovanje skupne uprave smo za obnovo licenc in nekaj računalniške opreme v obeh MOU
zagotovili naš delež. Za MOU Ormož smo prispevali 651,23 EUR in MOU smo prispevali
125,20 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
080201 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Vrednost: 440,88 €
Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plačilo sejnin udeležencem sej sveta ter
nabavo ter nakup raznega materiala. V letu 2018 smo sredstva porabili za sejnine ter financiranje
prevoza OŠ na tekmovanje iz znanja o cestnem prometu.
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080203 – Varnost v cestnem prometu
Vrednost: 2.002,80 €
V letu 2018 smo kupili svetlobni znak pri železniškem prehodu na Grabah.
080202 – Družbeno koristno delo
Vrednost: 11,66 €
Storilcem prekrškov omogočamo opraviti družbeno koristno delo namesto plačila kazni. Stroške
nam povrne Center za socialno delo. V letu 2018 smo po tem programu imeli eno osebo, za
katero smo plačali obvezne prispevke. Stroške dobimo povrnjene v prihodke.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
100301 - Javna dela - urejanje občinskih površin
Vrednost: 6.465,48 €
Država spodbuja zaposlovanje težko zaposljivih ljudi s sofinanciranjem javnih del. Občina pri
tem izkoristi to možnost, da z nižjimi stroški postori dela, ki so nujna. Na razpisu smo dobili
odobrenega delavca za šest mesecev. Strošek občine je bil 7% plače, vsa prehrana in prevoz na
delu ter regres za letni dopust. Nakazilo iz državnega proračuna je razvidno v prihodkih.
Povrnjenih smo dobili 88% stroškov.
100306 - Javna dela – CSD-delo z ostarelimi
Vrednost: 2.050,44 €
Država spodbuja zaposlovanje težko zaposljivih ljudi s sofinanciranjem javnih del. To možnosti
lahko izkoristijo tudi javni zavodi. Za eno leto sofinanciramo zaposlitev preko javnih del v CSD
Ormož.
100310 - Javna dela - zavodi
Vrednost: 912,22 €
Odhodki se nanašajo na del stroškov dela javne delavke za dva meseca v Knjižnici Ormož ter del
za javnega delavca v Centru za socialno delo.
.
100313 - Javna dela – Ohranjanje in varovanje kulturne krajine…
Vrednost: 7.541,33 €
Na razpisu objavljenih javnih del za leto 2018 smo poleg že omenjenih programov bili uspešni
tudi na programu Ohranjanja in varovanja kulturne krajine..« Delo je za 6 mesecev dobil
brezposelni iz naše občine. Od zavoda smo dobili povrnjenih del stroškov.
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
110201 - Nepovratna sredstva v kmetijstvu
Vrednost: 17.837,92 €
Sredstva v okviru tega podprograma se dodeljujejo upravičencem za spodbujanje na področju
naložb za posodabljanje kmetij v primarni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih
zemljišč na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v
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samem razpisu in v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Središče ob Dravi.
110208 - Zaščita pred točo
Vrednost: 2.201,88 €
V letu 2010 smo za zaščito pred točo prvič podpisali pogodbo z Letalskim centrom Maribor.
Sredstva smo zagotovili tudi v letu 2018.
110210 - Gospodarjenje z divjadjo - razpis
Vrednost: 640,00 €
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini
Središče ob Dravi smo objavili Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo, za kar so zagotavljajo sredstva v višini prejete koncesije. Na razpis se
je prijavila Lovska družina Središče, ki je sredstva prejela na podlagi pogodbe.
110214 – Samooskrba Podravja
Vrednost: 0,00 €
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta smo v letu 2018 zagotovili sredstva za delovanje
Mariborske razvojne agencije na tem projektu, vendar ni bilo realizacije.
110303 - Pospeševanje čebelarstva
Vrednost: 500,00 €
Sredstva smo namenili za sofinanciranje zdravil za preprečevanje bolezni pri čebelah
Čebelarskemu društvu Središče ob Dravi v planirani višini.
110304 - Oskrbnina za zapuščene živali
Vrednost: 380,35 €
Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na
njenem območju. V letu 2018 smo svojo obveznost izpolnili v vseh treh prijavljenih primerih.
110401 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest
Vrednost: 4.800,79 €
Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v skladu z zakonom o gozdovih zagotavlja tudi lokalna
skupnost. Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa, ki ga pripravi Zavod za
gozdove. Del vloženih sredstev dobimo povrnjenih iz državnega proračuna, del pa jih prejmemo
od lastnikov gozdov, ki so obvezni plačevati za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2018 smo po
programu Zavoda za gozdove vzdrževali gozdne poti po občini.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
120601 - Energetsko svetovalna pisarna Ormož
Vrednost: 112,00 €
V prostorih občinske uprave v Ormožu enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna,
kjer strokovnjaki z nasveti svetujejo predvsem s področja energetike. Za delovanje te
pisarne smo zagotovili sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja,
odvoz smeti in telefonskih stroškov.
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120602 – Lokalni energetski koncept
Vrednost: 2.440,08 €
V skladu z energetskim zakonom smo za energetsko upravljanje sklenili pogodbo z LEA
Spodnje Podravje, ki je v letu 2014 pričela z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. V letu 2018
smo svojo obveznost do pogodbenega partnerja izpolnili.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
130201 - Lokalne ceste - letno vzdrževanje
Vrednost: 20.777,28 €
Koncesionar zagotavlja vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest: urejevanje bankin, košnja , krpanje
udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov, vse v skladu z dogovorom z županom
130202 - Lokalne ceste - zimska služba
Vrednost: 49.770,29 €
Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi. S koncesionarjem
KPO d.o.o je bil sklenjen dogovor o začetku izvajanja zimske službe v letu 2016/02017 na
podlagi Programa izvajanja zimske službe, ki zajema tudi zimsko službo za mestne ceste in
pločnike, kar vodimo v okviru PP 130204. Izvajala so se naslednja dela: postavitev in
odstranitev zimske signalizacije in kolja, priprava deponij za posipni material, priprava
mehanizacije, nastavitev dežurne liste, dela v odvisnosti od vremenskih razmer (pluženje snega,
posipanje poledice, odstranjevanje snaga z objektov), čiščenje ostankov posipnega materiala,
priprava mehanizacije za deponiranje čez letno sezono, krpanje vozišč, obsekovanje rastlinja,
čiščenje vertikalne signalizacije, koritnic, muld in kanalet.
130204 – Čiščenje cest in pločnikov
Vrednost: 9.127,70 €
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za letno in zimsko čiščenje cest in
pločnikov v Središču ob Dravi.
130205 - Javne poti - letno vzdrževanje
Vrednost: 18.980,94 €
Sredstva v okviru proračunske postavke se zagotavljajo za vzdrževanje cest v skladu s
Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(urejevanje bankin, košnja, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov). Dela se oddajo
na podlagi naročilnic ali pogodb lokalnim izvajalcem.
130206 - Javne poti - zimska službe
Vrednost: 18.172,69 €
Sredstva v okviru proračunske postavke se zagotavljajo za zimsko službo na javnih poteh in se
nanašajo na: pripravo zimske mehanizacije, postavitev, vzdrževanje in pospravljanje snežnih
kolov, kontrolne preglede vozišč, strojno pluženje in posipavanje cest in pločnikov, obveščanje
javnosti, odvoz snega iz javnih površin po prenehanju sneženja. Za leto 2016/2017 smo
imeli sklenjeno pogodbo s podjetjem KPO d.o.o., ki je bilo izbrano po postopku zbiranja ponudb.
130208 – Projektna dokumentacija
Vrednost: 1.896,00 €
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Tukaj zagotavljamo sredstva za tehnično dokumentacijo in svetovanje za investicije.

130243 – Most na Grabah
Vrednost: 6.563,60 €
Izvedli smo obnovo mostu v okviru pogodbene vrednosti.
130244 – Električne polnilne postaje
Vrednost: 488,00 €
Leta 2017 smo se prijavili na razpis EKO Sklada za sofinanciranje električnih polnilnih postaj.
Prijava je bila uspešna in na Petrolovem bencinskem servisu smo postavili električno polnilno
postajo za električne avtomobile. V letu 2018 smo financirali le študijo požarne varnosti.
130211 - Javna razsvetljava
Vrednost: 15.465,11 €
V okviru proračunske postavke se namenijo sredstva za plačilo električne energije, najemnine
podjetju Elektro za uporabo drogov za potrebe javne razsvetljave.
130212 - Javna razsvetljava - koncesionar
Vrednost: 5.236,31 €
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti koncesionarju za
vzdrževanje javne razsvetljave.
130602 – Sofinanciranje izgradnje TELEING omrežja Središče, Grabe, Obrež
Vrednost: 0,00 €
Na podlagi sklepa OS o sofinanciranju izgradnje optičnega omrežja v letu 2018. Za letu 2018 ni
bilo priključkov.

14 – GOSPODARSTVO

140202 - Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa
Vrednost: 536,37 €
V okviru postavke so bila porabljena sredstva za sofinanciranje izdelave regionalnega
razvojnega programa za Podravje na podlagi Pogodbe o izdelavi in sofinanciranju RRP med
MRA kot nosilno, regionalno razvojno agencijo in občinami v Podravju.

140203 - Javna razvojna agencija - sredstva za plače
Vrednost: 7.144,99 €
Zagotavljamo 13 % potrebnih sredstev za plače zaposlenih v Javni razvojni agenciji v Ormožu.
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140205 - Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve
Vrednost: 1.245,59 €
Zagotavljamo 13 % potrebnih sredstev za materialne stroške v Javni razvojni agenciji v Ormožu.

140208 - Mrežni podjetniški inkubator Ormož, d.o.o.
Vrednost: 7.646,10 €
V letu 2011 smo skupaj z Občino Ormož ustanovili Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o.,
katerega solastnik smo v višini 14,69 %. Deluje v dobro malega gospodarstva v obeh občinah.
Sredstva so zagotovljena v ustanoviteljskem deležu za zaposlene, za materialne stroške ter za
podporo inkubirancem, ki imajo v prostorih MPI na voljo pisarne in strokovno pomoč. V letu
2018 smo sofinancirali stroške 05, direktorja.
140209 - Pospeševanje razvoja malega gospodarstva
Vrednost: 8.228,30 €
Zagotovljena so bila sredstva, ki so se razdelila na podlagi razpisa. Porabila se je dobra polovica
razpisanih sredstev, kajti na razpis sta se prijavila dva podjetnika.
140210 – Regijska garancijska shema
Vrednost: 61,39 €
Zagotovljena so bila sredstva, MRA za izvajanje projekta, ki omogoča podjetnikom najem
kreditov, ki so varovani na podlagi izpolnjenih pogojev projekta.
140310 – LAS-NOST-Načrt razvoja gospodarstva in dvig kakovosti življenja območja LAS
UE Ormož za obdobje 2017-2025
Vrednost: 3.070,05 €
Je skupni projekt treh občin. Naša občina bo sodelovala v naslednjih delovnih sklopih:DS 2:
Načrt LAS UE Ormož 2017-2025, DS 4: Tržnica za prodajo lokalnih produktov. Projekt bo trajal
dve leti. Večina stroškov je nastala v letu 2019, ker ni bil pravočasno zaključen razpis.
140301 - Turistični programi
Vrednost: 3.499,86 €
Občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje turističnih programov. Sredstva se dodeljujejo na
podlagi javnega razpisa. Na podlagi prijave so bila sredstva dodeljena Turističnemu društvu
Središče ob Dravi.
140308 – Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi
Vrednost: 3.881,82 €
V skladu s pogodbo z Regionalno razvojno agencijo za Koroško smo plačali za opravljene
aktivnosti polovice I.faze, ki bo na podlagi aneksa k pogodbi trajala do konca leta 2019 in
vključuje: uskladitev in potrditev trase v vseh 18 občinah, ureditev obstoječih poti, označitev s
turistično signalizacijo, koordinacija priprave projektne dokumentacije, opredelitev možnih virov
financiranja in koordinacija urejanja kolesarske poti ter z aneksom določeno: Nadaljevanje
vodenja projekta s ciljem ureditve kolesarske povezave v končno obliko v letih 2018 in 2019
140312 – LAS-RTNP-Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe LAS Središče ob Dravi
Vrednost: 20.077,83 €
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Je projekt LAS naše občine s partnerji in je bil v začetku leta 2018 potrjen s strani MK.. Gre za
večletni projekt. V letu 2018 smo financirali večino projekta, ki pa bo 80 % povrnjen v letu
2019.
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
150101 – Podelitev koncesij za GJS v Ormožu, Središču in Sv.Tomažu
Vrednost: 1.769,00 €
V letu 2016 smo pričeli z navedenim postopkom. V ta namen smo vse tri občine oz .vsaka zase
sklenile pogodbo z družbo Evropskim pravnim centrom iz Maribora, po kateri bi opravili analizo
GJS in izvedli postopek javnega naročila. Dejavnost se je pričela izvajati konec leta 2016, zato
so plačila sledila v letu 2017 in 2018. Občini Ormož smo plačali le del stroškov objave javnega
razpisa v Uradnem listu.
150209 - Ravnanje z odpadki
Vrednost: 101,66 €
Za že tradicionalno čistilno akcijo so predvideni stroški za vreče, malico in pijačo za udeležence
150203 – Sklad namenskij prihodkov okoljske dajatve za odpadne vode
Vrednost: 12.595,42 €
Sredstva, ki smo jih mogli kreirati po poročilu o porabi namenskih sredstev iz leta 2017.

150215 – Subvencioniranje cene GJS – odvajanje odpadne vode
Vrednost: 136.699,19 €
Občinski svet je sprejel odločitev, da se bo iz proračuna zagotovilo sredstva za subvencioniranje
omrežnine fizičnim osebam, kar se je pričelo z aprilom 2016, ko smo pričeli zaračunavati
storitve odvajanje odpadne vode. V letu 2018 je sistem ostal enak, le da je število upravičencev
do subvencije poskočilo glede na izvršene priklope na kanalizacijsko omrežje, kar pa je v skladu
s pričakovanji.
150217 – Vzdrževanje kanalizacije padavinskih vod
Vrednost: 2.317,18 €
Z novim kanalizacijskim omrežjem, smo dobili možnost, da prejšnje omrežje, kolikor ga je bilo,
uporabimo za odvajanje padavinskih vod. Izvedli smo potrebno vzdrževanje.
150219 – Subvencioniranje GJS – čiščenje odpadne vode
Vrednost: 49.400,00 €
Občinski svet je sprejel odločitev, da se bo iz proračuna zagotovilo sredstva za subvencioniranje
omrežnine fizičnim osebam, kar se je pričelo z aprilom 2016, ko smo pričeli zaračunavati
storitve čiščenja odpadne vode , zaradi česar smo izgradili čistilno napravo. V letu 2018 je sistem
ostal enak, le da je število upravičencev do subvencije poskočilo glede na izvršene priklope na
kanalizacijsko omrežje, kar pa je v skladu s pričakovanji.
150205 – Urejanje odvodnih kanalov
Vrednost: 3.300,10 €
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Sredstva so bila namenjena košnji odvodnih jarkov in ureditvi nekaterih jarkov.
150501 – Drava Natura 2000 – reka prihodnosti
Vrednost: 12.810,00 €

Sredstva so bila namenjena za projektno dokumentacijo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

160203 - Digitalni kataster GJS
Vrednost: 4.411,80 €
Projekt je v letu 2010 realizirala medobčinska uprava z zunanjimi izvajalci. Nabavili smo
programe, ki so inštalirani pri izvajalcu GJS. Vsako leto plačujemo vzdrževanje tega programa,
ter plačujemo vodenje katastra GJI.
160308 - Vodovodno omrežje - prenove
Vrednost: 39.555,54 €
V skladu s pogodbo in aneksom o vzdrževanju vodovodnega omrežja v letu 2018 smo
sofinancirali vzdrževanje skupnih vodov in tudi vode, ki se uporabljajo izključno za potrebe
uporabnikov v naši občini.
160311 – Subvencioniranje GJS – pitna voda
Vrednost: 13.500,00 €
Občinski svet je sprejel odločitev, da se iz proračuna zagotovijo sredstva za subvencioniranje
omrežnine fizičnim osebam.
160321 - Vodovodna infrastruktura - Ormoški del (2014-2020)
Vrednost: 884,77 €
Na podlagi dogovora treh občin o skupnih vlaganjih v projekt smo v letu 2014 plačali svoj delež
za projekte, k i so se pričeli izvajati. Za navedeni projekt še ni znano, ali bomo dobili tudi
evropska in državna sredstva, zato še ni znano, ali se bo po pridobljenih projektih, ki so potrebni
za prijavo, le-ta tudi izvajal. V letu 2015, 2016, 2017, 2018 smo nadaljevali s pripravo
dokumentacije, zato smo prispevali svoj delež.
160304 - Pokopališče
Vrednost: 12.708,21 €
Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za plačilo materiala in storitev za urejanje
in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice, izvajanje pogrebne dejavnosti, odvoza smeti,
stroški zaračunavanja najemnin za grobove ipd.
160323 – Investicije na pokopališču
Vrednost: 26.031,47 €
S sredstvi 23. člena nepovratnih sredstev smo obnovili okolico mrliške vežice Središče ob Dravi.
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160305 - Urejanje zelenih površin
Vrednost: 1.427,59 €
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za urejanje zelenih površin, za
vzdrževanje dreves, urejanje gredic ob spomenikih in avtobusnih postajališčih. V letu 2018 smo
nabavili sadike in zemljo za urejanje cvetličnih gredic na različnih krajih v občini.
160307 - Praznično urejanje naselij
Vrednost: 2.470,46 €
V letu 2018 smo plačali izobešanje zastav ob praznikih in novoletno krasitev jelke in cestne
razsvetljave.
160501 - Vzdrževanje stanovanj
Vrednost: 6.699,02 €
V letu 2018 smo v proračunski sklad za vzdrževanje stanovanj prenesli razliko med prejetimi
prihodki od najemnin za stanovanji in plačanimi stroški, plačali najemnino za najeto stanovanje
na Trgu talcev ter obratovalne stroške za prazno stanovanje v bloku in Slovenski c., stroške
elektrike in komunalnih storitev v praznem stanovanju, zavarovanje v bloku za skupne prostore
ter tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj .
160502 - Upravitelj stanovanj
Vrednost: 98,94 €
Stanovanjski blok v Središču, kjer imamo eno stanovanje ima sklenjeno pogodbo z upraviteljem
stanovanj, kateremu je po pogodbi potrebno mesečno nakazovati pogodbeni znesek.
160601 - Geodetske storitve
Vrednost: 2.428,22 €
Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za geodetske storitve povezane z
odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo
načrtov dejanskega stanja in drugo.
160602 - Nakup zemljišč
Vrednost: 5.711,80 €
V proračunu zagotavljamo sredstva za odkup zemljišč po Sklepu o letnem načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja. V letu 2018 smo realizirali del sklepa.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
170201 - Zdravstveni dom Ormož
Vrednost: 8.776,00 €
Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje obnove ZD Ormož, za katerega bomo enak
znesek po pogodbi prispevali 15 let. Prvi obrok smo poravnali v letu 2017.
170601 - RK Ormož - "LAS za preprečevanje odvisnosti"
Vrednost: 800,04 €
V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je
namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Proračunska
postavka zajema sofinanciranje programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti
za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in
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osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi
institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom
skupine.
170702 - Zdravstveno zavarovanje brezposelnih
Vrednost: 20.273,69 €
Zagotavljanje sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih občanov sodi med
zakonske obveznosti občine (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). V
letu 2012 je o pravici do plačila prispevka za obvezno ZZ pričel odločati CSD, ki izdaja odločbo
na katero občina nima vpliva.
170704 – Varuh bolnikovih pravic Podravja
Vrednost: 41,00 €
V letu 2016 smo dobili pobudo za ustanovitev pisarne varuha, za katero je bilo potrebno
zagotoviti sredstva za materialne stroške. Smo ena od 41 občin, ki je podpisala sporazum in naš
delež znaša 1,02% vseh stroškov. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.
170701 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 5.598,77 €
Na območju občine Središče ob Dravi mrliško ogledno službo izvajajo zdravniki Zdravstvenega
doma Ormož in koncesionarji, sanitarne obdukcije pa opravlja Splošna bolnišnica Maribor. Z
izvajalci je sklenjena pogodba z Občino Ormož. Za Občino Središče ob Dravi so pogodbe
zavezujoče dokler se za opravljanje te službe ne sklenejo nove pogodbe z istimi ali drugimi
izvajalci. Občina Središče ob Dravi je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja
mrliško ogledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije
za občanke in občane občine Središče ob Dravi. V letu 2017 smo plačali 15 mrliških ogledov ter
stroške obdukcije na UKC Maribor za pet oseb..
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
180201 – Obnova spomenikov
Vrednost: 10.458,33 €
V letu 2017 smo pričeli z obnovo kapelo v Obrežu: zamenjava strehe in nabava oken in vrat, v
letu 2018 se je dokončala obnova kapelice.
180202 - Muzej Središče ob Dravi
Vrednost: 2.776,52 €
Občina Središče ob Dravi zagotavlja sredstva za plačilo najemnine, elektrike in tekočega
vzdrževanja za potrebe muzejske zbirke v Središču ob Dravi.
180203 - Muzej Ptuj-Ormož - plače
Vrednost: 12.357,41 €
V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja zaposlenih v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož, Enota Ormož. Občina Središče ob
Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 13%.
180205 - Muzej Ptuj-Ormož - blago in storitve
Vrednost: 5.304,94 €
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Izdatki za blago in storitve zajemajo predvidene izdatke za redno delo in vzdrževanje prostorov v
"Grajski pristavi" v Ormožu.
180205 - Muzej Ptuj-Ormož - investicije
Vrednost: 323,62 €
Zagotavljamo tudi naš del za investicije v Ormoški muzej.
180302 - Knjižnica - plače
Vrednost: 23.680,81 €
V tej proračunski postavki smo za delovanje Knjižnice F .Ksavra Meška v Ormožu zagotovili
sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ta sredstva se namenijo za plačilo
vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki,
regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, odpravnine,, nagrada direktorju). Občina Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva v
deležu 13% .
180303 – Knjižnica – investicije
Vrednost: 325,00 €
Zagotovili smo svoj delež za nujno opremo.

180304 - Knjižnica - blago in storitve
Vrednost: 3.894,02 €
Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne
storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme, sredstva za revizijo in
drugo. Občina Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 13%.
180305 - Knjižnica - nakup knjižnega gradiva
Vrednost: 4.693,38 €
Občina namenja sredstva za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva (knjige, revije, časopisi,
DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Revije in časopisi
so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. Občina Središče ob Dravi zagotavlja ta
sredstva v deležu 13%. Sofinanciranje pa je tudi s strani ministrstva za kulturo.
180306 - Knjižnica - kulturni program
Vrednost: 174,96 €
Občina Središče ob Dravi sofinancira pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meško
Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo literarnih večerov,
strokovnih predavanj, ustvarjalnih delavnic v okviru veselega decembra in zimskih počitnic.
Občina Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 13%.
180319 – Krajevna knjižnica Središče
Vrednost: 17.603,05 €
V letu 2013 smo v Osnovni šoli Središče pričeli z izposojanjem knjig. V ta namen smo
investirali v opremo in imeli nekaj materialnih stroškov za njegovo delovanje. Vsa osnovna
sredstva smo prenesli s pogodbo v upravljanje in so last Občine Središče ob Dravi. V letu 2014
smo imeli nekaj materialnih stroškov. V letu 2015 smo zaposlili bibliotekarko za polovični
delovni čas, nabavili knjižno gradivo in zagotovili druge materialne stroške za delovanje
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krajevne knjižnice. V letih 2016 kot tudi v 2017 in 2018 smo s sofinanciranjem nadaljevali. V
letu 2018 smo zagotovili dodatna sredstva za nakup aktualnega knjižnega gradiva.
180308 - Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož
Vrednost: 800,00 €
Občina Središče ob Dravi je sofinancirala delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo Območna izpostava Ormož, s čimer so se zagotovila sredstva za organizacijo prireditev iz
programa. Realizacija v letu 2018 je bila v skladu s pogodbo.
180309 - Kulturna društva in skupine za ljubiteljske dejavnosti
Vrednost: 15.999,30 €
Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in
skupin za ljubiteljske dejavnosti. Kulturni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o
sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Središče ob
Dravi (Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 2/2008). Na razpisu je uspešno kandidiralo devet
društev.

180310 - Javni zavod za informiranje
Vrednost: 14.197,94 €
V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve, sredstva
za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in investicijski transferi v skladu
s finančnim načrtom zavoda. Občina Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 14,91%.
V letu 2018 smo sofinancirali tudi nabavo nujne opreme za oddajanje programa.
180318 - Sofinanciranje programov KTV ORMOŽ
Vrednost: 2.000,00 €
V proračunu smo zagotovili sredstva za sofinanciranje lokalnih programov na kabelski televiziji
Ormož.
180313 - Kulturna dvorana SOKOLANA
Vrednost: 11.742,03 €
Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za stroške vzdrževanja, kurjave, električne energije,
vode, odvoza smeti, upravljanja z ozvočitvijo, čiščenja kulturne dvorane "Sokolana", ki je v
občinski lasti.
180315 - Kulturna dvorana ORLANA
Vrednost: 3.500,23 €
Zagotavljamo sredstva za vodo, odvoz smeti in ogrevanje.
180316 - Kulturni dom OBREŽ
Vrednost: 7.317,79 €
Na tej postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje, električno energijo, vodo, odvoz smeti. V
letu 2018 smo obnovili mladinsko sobo v Kulturnem domu.
180317 - Vaški dom GRABE
Vrednost: 376,87 €
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Na tej postavki smo zagotovili sredstva za električno energijo, vodo, odvoz smeti ter za redno
vzdrževanje.
180323 – Investicije v kulturne dvorane
Vrednost: 51.540,60 €
V letu 2018 se je obnovila okolica kulturne dvorane v Obrežu.
180401 - Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož
Vrednost: 200,00 €
Občina Središče ob Dravi zagotavlja sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov
povezanih z delovanjem Občinskega združenja slovenskih častnikov Ormož.
180402 - Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož
Vrednost: 200,00 €
Občina Središče ob Dravi zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti Združenja veteranov
vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož.
180403 – Prleško društvo generala Maistra
Vrednost: 0,00 €
Občina Središče ob Dravi zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti društva. Ker niso
poslali zahtevka, ni bilo realizacije.
180404 - Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije
Vrednost: 0,00 €
Občina Središče ob Dravi zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti Združenja borcev za
vrednote NOB Slovenije. Ker zahtevka niso poslali ni bilo realizacije.
180502 - Športna društva in klubi
Vrednost: 34.995,34 €
Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov v
skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje športnih programov v občini
Središče ob Dravi. Uspešno je kandidiralo devet društev.
180506 - Športni parki
Vrednost: 2.778,63 €
Zagotovljena so bila sredstva za vzdrževanje športnih parkov, najemnine, odvoz smeti, stroške
vode in za košnjo na Tratah in na Strasu.
180516 - Letno kopališče Ormož
Vrednost: 9.023,95 €
Za razliko med stroški in prihodki smo zagotovili sredstva najemniku bazena KPO d.o.o. Občina
Središče prispeva delež v višini 13%. V letu 2018 smo zagotovili sredstva tudi za nujna
vzdrževalna dela.
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19 - IZOBRAŽEVANJE
190201 - Vrtec "Navihanček" Središče ob Dravi
Vrednost: 270.531,07 €
V okviru te proračunske postavke izvršujemo plačila razlike med celotnimi stroški programov v
vrtcih in plačili staršev. Stroški zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki,
živila, vzgojna sredstva in materialne stroške, sredstva za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja za priznani kader, sredstva za izobraževanje zaposlenih, zavarovalne
premije - vse kar lahko vključi ustanova v kalkulacijo cene programov, ki jo potrdi občinski svet.
Tukaj se dodatno zagotavljajo stroški za nadomeščanje v času bolniških dopustov zaposlenih.
Za leto 2018 smo zagotavljali sredstva za pet oddelkov.
190203 - Vrtec "Navihanček" - dodatni programi
Vrednost: 2.973,37 €
Zagotavljajo se sredstva za dodatno strokovno pomoč in logopeda, ki jo po zakonu moramo
zagotavljati otrokom.
190204 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Vrednost: 0,00 €
V letu 2018 ni bilo investicij.
190205 - Drugi vrtci
Vrednost: 32.768,19 €
V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem
predšolske vzgoje izven občine Središče ob Dravi, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce
tudi v drugih občinah.
190207 – Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
Vrednost: 3.665,37 €
V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo razlike občine, če so
otroci odsotni dalj časa, oziroma če med poletnimi počitnicami ne obiskujejo vrtca, takrat občina
zagotovi 50 % sredstev.
190208 – Vrtec Navihanček – dodatna strokovna pomoč
Vrednost: 11.388,49 €
V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za dodatno strokovno pomoč v
vrtcu Navihanček.
190209 – Drugi vrtci – dodatna strokovna pomoč
Vrednost: 1.111,75 €
V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za dodatno strokovno pomoč v
drugih vrtcih.
190301 - Osnovna šola Središče ob Dravi - materialni stroški
Vrednost: 38.379,68 €
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Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v OŠ
Središče ob Dravi kot so: ogrevanje, električna energija, voda, drobni inventar, vzdrževanje
opreme in zgradbe.
190302 - Osnovna šola Središče ob Dravi - dodatni programi
Vrednost: 6.491,27 €
V okviru te proračunske postavke smo zagotavljali sredstva za stroške plač za dodatne programe
v šoli. Od šolskega leta 2016/2017 zagotavljamo le še sredstva za varstvo vozačev Celo leto
smo zagotavljali sredstva za prevoze na tekmovanja ter material za dopolnilne dejavnosti.
190304 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Središče ob Dravi
Vrednost: 10.238,07 €
Zagotovili smo sredstva za ureditev brezžičnega interneta v OŠ in popravilo strehe na
telovadnici.
190307 - Osnovna šola Stanka Vraza
Vrednost: 2.331,79 €
Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plače in druge osebne prejemke
zaposlenih, ter prispevke delodajalca za izvajanje dodatnih programov in jutranjega varstva, za
blago in storitve, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, plačilo materialnih stroškov,
investicij in investicijskega vzdrževanja v OŠ v višini 13% finančnega plana zavoda.
190308 - Osnovna šola Stanka Vraza – dodatni programi
Vrednost: 4.715,24 €
Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plače in druge osebne prejemke
zaposlenih za zagotovitev dodatnih programov, ki so se pričeli uvajati v šolskem letu 2016/2017.
Uvedle so se storitve logopeda, delovnega terapevta in nevrofizioterapevta za polovični delovni
čas. S to dodatno ponudbo želi šola ustaviti trend prepisovanja učencev v šolo na Ptuju.
Obveznost sofinanciranja pa izhaja iz soustanoviteljske pogodbe. Starši pa imajo svobodno
odločitev glede vpisa.
190309 - Osnovna šola Stanka Vraza – nabava opreme
Vrednost: 236,40 €
Zagotovilo smo investicijska sredstva za nabavo opreme.
190316 - Darila osnovnošolcem
Vrednost: 366,56 €
Župan vsako leto obišče prvošolce in ob tej priložnosti jim podari skromno spominsko dariloknjigo. Za odlične učence smo ob sprejemu pri županu vsakemu podarili knjigo.
190320 – Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Vrednost: 1.643,28 €
Zagotavljajo se sredstva za materialne stroške za dva otroka iz naše občine, ki obiskujeta šolo s
prilagojenim programom.
190310 - Glasbena šola Ormož
Vrednost: 5.052,56 €
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Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače, prehrano in prevoz na delo in
stroške dela za 1 učitelja diatonične harmonike, za materialne stroške, izobraževanje učiteljev.
Občina Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 13%.
190313 - Gimnazija Ormož – sofinanciranje materialnih stroškov in projektov
Vrednost: 3.000,00 €
Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov Gimnazije
Ormož v skladu s finančnim načrtom in pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
190314 - Gimnazija Ormož
Vrednost: 3.572,40 €
Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške, plače in drugi
izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, povračila stroškov v zvezi z delom za:
profesorico informatike 30%, za profesorico glasbe 20% , za svetovalno delavko 25% ter za tuje
jezike po dejansko opravljenih urah. Vse pa v višini 13% deleža.
190314 - Gimnazija Ormož-nabava opreme
Vrednost: 1.050,00 €
Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za nabavo opreme.
190321 – Center za preventivo proti nasilju nad in med otroki – OŠ Središče
Vrednost: 1.350,00 €
OŠ Središče je sprejela povabilo Ekološko-kulturnega društva za boljši svet, ki v okviru projekta
»Skupaj ustvarjamo boljši svet« sofinancira projekte iz EU sredstev, v katere so vključene
osnovne in srednje šole z več kot 100.000 otroki. V okviru tega projekta bodo ustanovili
slovenski »Center za preventivo proti nasilju nad in med otroki. OŠ Središče bo sodelovala v tem
delu projekta, ki bo trajal 5 let. Vsako leto bomo zagotavljali letni znesek 1.350,00 EUR.
190501 - Ljudska univerza Ormož
Vrednost: 3.051,13 €
Na tej postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje polovice plače in stroškov dela za
direktorico zavoda v višini 13%.
190503 - Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih
Vrednost: 2.631,00 €
Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov
izobraževanja odraslih, in sicer Osnovna šola za odrasle, Računalniško opismenjevanje za
odrasle, Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja in
sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev. Občina Središče ob Dravi zagotavlja
ta sredstva v deležu 13%.
190503 – Ustanova Dr.Antona Trstenjaka Maribor
Vrednost: 500,00 €
Zagotavljamo transfer nepridobitni ustanovi v znesku 500,00 €.
190601 - Prevozi osnovnošolcev
Vrednost: 34.116,13 €
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Občina zagotavlja brezplačne prevoz osnovnošolskih otrok iz naše občine v OŠ Središče ob
Dravi in nazaj. Prav tako pa zagotavljamo prevoze nekaterih učencev v OŠ Ormož ter v OŠ
dr.Ljudevida Pivke na Ptuj.
190604 - Štipendije
Vrednost: 10.990,00 €
Sredstva za štipendije so na podlagi predloga komisije za štipendiranje in pravilnika o
štipendiranju bila zagotovljena v višini štipendije za študente 200,00 EUR/mesec, za dijake pa
130,00 EUR/mesec. Konec leta se je višina štipendije spremenila za študente 160,00 EUR/mesec
in dijake 110,00 EUR/mesec.

20 - SOCIALNO VARSTVO
200201 - Darila novorojencem
Vrednost: 4.840,00 €
Zagotovili smo sredstva za spominsko obdaritev staršev ob rojstvu otroka ter izplačilo po
Pravilniku o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka. Za 1. otroka zagotavljamo 300,00 EUR,
za 2. Otroka 400,00 EUR, za 3. In nadaljnje otroke 500,00 EUR. Za rojstvo dvojčkov dodamo
10%. V letu 2012 smo izplačali pomoč ob rojstvu za 20 otrok v letu 2013 za 16, v letu 2014 za
25, v letu 2015 za 23 otrok, v letu 2016 za 22 otrok in v letu 2017 pa za 20 otrok.
200401 - Družinski pomočnik
Vrednost: 15.394,54 €
V letu 2018 zagotavljamo sredstva za dva družinska pomočnika. Sredstva tudi dobimo delno
povrnjene.
200410 - Oskrba ranljivih skupin
Vrednost: 74.761,12 €
Na tej postavki zagotavljamo znesek za oskrbo v domu za invalidne mlajše osebe ter ostale
mlajše osebe, ki so potrebne domske oskrbe.
200402 - Oskrba ostarelih v domovih
Vrednost: 51.309,30 €
Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v
splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle - domovih za starejše občane tistim občankam in
občanom občine Središče ob Dravi, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne
zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se doplačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila
storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. V letu 2018 smo
imeli 9 ostarelih oseb za katere smo plačevali del oskrbnine.
200403 - "Pomoč družini na domu"
Vrednost: 8.415,11 €
V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva delno plačilo izvajanja pomoči
starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo "Pomoč družini na domu" izvaja Center za
starejše občane Ormož. V letu 2018 smo takšno sofinanciranje zagotavljali 6 občanom.
200404 - Enkratne denarne pomoči
Vrednost: 5.350,54 €
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Y:\ZAKLJUCNI_RACUN\ZR_PRORAČUNA_2018\OBRAZLOŽITVE_2018.doc

42/64

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za izplačila enkratnih denarnih
pomoči zaradi materialne ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini
Središče ob Dravi so določeni v Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Središče ob
Dravi. Pomoč smo v letu 2012 nakazali 14 občanom, v letu 2013 že 25, v letu 2014 smo jo
nakazali 21, v letu 2015 je pomoč prejelo 22 občanov, v 2016 je pomoč prejelo 29 občanov, v
letu 2017 pa 26 občanov.
200405 - Pogrebnine
Vrednost: 1.570,53 €
V okviru te proračunske postavke so v skladu z Zakonom zagotovljena sredstva za pogrebne
stroške občanom brez lastnih prihodkov in sorodnikov, ki bi bili dolžni ali sposobni financirati
pogreb. V letu 2018 smo plačalo pogrebne stroške za dva občana.
200406 - Subvencioniranje najemnin za stanovanja
Vrednost: 2.698,14 €
V okviru te proračunske postavke so v skladu z Zakonom zagotovljena sredstva po odločbi CSD
o subvencioniranje najemnin za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo
najemnin za neprofitna in profitna stanovanja.. V letu 2014 smo subvencionirali stanarino 4
občanom, v letu 2015 smo subvencionirali najemnino 5 občanom, v letu 2016 je subvencijo
prejemalo 6 občanov, v letu 2017 pa prav tako 6 občanov, kot v letu 2018.
200408 - Območna organizacija Rdečega križa Ormož
Vrednost: 2.039,28 €
Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačilo 50% sredstev za plače zaposlenega
delavca (bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25%
najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacije Rdečega križa Ormož. Občina
Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 13%.
200409 - RK Ormož - "Zdravo življenje"
Vrednost: 4.647,63 €
Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki
in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih
stroškov, za plačilo 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov
povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Občina Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva
v deležu 13%.
200411 - Humanitarne organizacije
Vrednost: 2.216,55 €
Zagotovljena so bila sredstva za izplačila po Pravilniku o financiranju humanitarnih in drugih
podobnih organizacij. Realizacija je bila nekaj višja od plana. Komisija je odobrila sredstva 6
društvom ali organizacijam.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
220101 - Plačila obresti od kreditov
Vrednost: 5.054,22 €
Realizacija je bila bistveno nižja od plana, saj je bila v letu 2012 zelo nizka obrestna mera za
EURIBOR, ki je osnovna obrestna mera za vse naše kredite. Pribitki pa znašajo od 0,25 % in
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0,35% pri JS za regionalni razvoj ter izstavljenimi računi kreditodajalcev. V letu 2017 smo z
upravljanjem z dolgom(najem ugodnejšega kredita za poplačilo že obstoječega manj ugodnega) z
novim kreditom s pribitkom 1,15% odplačali dva kredita: NKBM s pribitkom 2,50% in DBS s
pribitkom 1,90%. S tem smo občutno znižali strošek obresti v letu 2017 prav tako pa v letu 2018.
220102 - Odplačila kreditov
Vrednost: 116.109,11 €
Glavnice vseh kreditov odplačujemo v skladu z amortizacijskim načrtom. Kot že omenjeno, smo
predčasno odplačali dva kredita z novim, kar na višino odplačil glavnic bistveno ne vpliva (bo
nižja), saj je novi kredit v enaki višini, kot sta bila prejšnja, le en poplačan kredit bi iztekel prej.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
220101 - Plačila obresti od kreditov
Vrednost: 5.054,22 €
Realizacija je bila bistveno nižja od plana, saj je bila v letu 2012 zelo nizka obrestna mera za
EURIBOR, ki je osnovna obrestna mera za vse naše kredite. Pribitki pa znašajo od 0,25 % in 0,35%
pri JS za regionalni razvoj.
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3.2.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim načrtom
Realizacija v primerjavi s sprejetim rebalansom znaša 92 %. Realizacija proračunskih uporabnikov:
01 – občinski svet 98,5 %
02 – nadzorni odbor 46,3 %
03 – župan 98 %
04 – občinska uprava 91 %
3.2.1.3 Obrazložitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
43. člen ZJF določa naslednje namenske prejemke:
 Namenski prejemki proračunskega sklada: stanovanjski splošni sklad, stanovanjski rezervni
sklad, rezervni sklad


Prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov: najemnine



Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se nameni za
izgradnjo kanalizacije
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se nameni za
deponije odpadkov
Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, ki se namenijo
izgradnji in vzdrževanju infrastrukture
Odškodnine iz naslova zavarovanj





Odlok o rebalansu-2 proračuna za leto 2017 pa v 5. Členu ne določa dodatnih namenskih sredstev
razen tistih, ki jih predpisujejo razni državni predpisi s posameznega področja.
V skladu z zakonom smo za leto 2018 na občinski upravi pripravili poročilo o porabi namenskih
sredstev.
V nadaljevanju je priložen pregled za leto 2018, ki ga je občinska uprava v skladu z zakonom
predala v vednost županu.
Številka: 450-2/2019
Datum: 25. 3. 2019
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Zadeva: Namenska sredstva 2018
Namenske prejemke in izdatke proračuna določa prvi odstavek 43. člena Zakona o javnih financah
(v nadaljevanju: ZJF). Poleg tako določenih namenskih prihodkov ZJF v istem odstavku 43. člena
določa, da se z zakonom, ki se nanaša na izvrševanje državnega proračuna, oziroma v odloku, s
katerim se sprejme občinski proračun, lahko določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov in
izdatkov proračuna.
Namenska sredstva razen ZJF opredeljujejo tudi drugi zakoni. Običajno opredelijo tudi namen, za
katerega je potrebno namenske prihodke porabiti. Če pa namen ni predpisan, pa ga določi občinski
svet ob sprejetju odloka o proračunu.
Neporabljene namenske prihodke je potrebno prenesti v odhodke proračuna naslednjega leta.

1.

Prvi odstavek 43. člena Zakona o javnih financah

1.1.

Prihodki od donacij (skupina kontov 730), ki se namenijo za namene, ki jih je navedel
donator
Konto

Opis

Ostanek
31.12.2017

Prihodek
2018

Porabljeno
2018

Ostanek
31.12.2018

730 Prejete donacije
0,00
0,00
0,00
0,00
V letu 2018 nismo prejeli donacij.
1.2. Namenski prejemki proračunskih skladov
Ostanek
Prihodek
Porabljeno
Ostanek
Konto
Opis
31.12.2017
2018
2018
31.12.2018
Splošni sklad za
900601
26.690,50
4.041,50
3.341,50
27.390,05
vzdrževanje stanovanj
V letu 2018 smo opravili prenos najemnin in ostanka sredstev na postavki 160501. Poraba iz sklada
je bila za nakup delov stanovanja.
910000 Rezervni sklad
28.883,55
0,00
0,00
28.883,55
Formira se v skladu s 3.odst.49.čl. ZJF v višini do 1,5 % prihodkov proračuna. Porabi pa se v skladu
z 2.odst.49.čl ZJF za odpravo posledic naravnih nesreč. Stanje ostaja enako kot konec leta 2017, kar
pomeni, da je formiranih zadostno stanje sredstev. V letu 2018 nismo izplačevali iz rezervnega
sklada.
1.3. Prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov (skupina kontov 713), ki se
namenijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine * (lahko sami
določimo namen)
Ostanek
Prihodek
Porabljeno
Ostanek
Konto
Opis
31.12.2017
2018
2018
31.12.2018
Prihodki od pogrebnih
7130001
0,00
915,12
915,12
0,00
storitev
Prihodki od prodaje
71300010
0,00
Uradnega glasila
Prihodki od oglaševanja v
7130002
1.391,25
glasilu »Sredica«
Prihodki od prodaje
7130006
0,00
»Središke kronike«
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7130007
0,00
Prihodki od prodaje zastav
in 710307
Prihodki od prodaje
7130008
0,00
odpadnega materiala
0,00
2.306,37
2.306,37
SKUPAJ:
0,00
Namenski prihodki po točkah: 1.3.,1.5., 1.6. in 2.1. se lahko uporabijo za gradnjo, nakup in
vzdrževanje stvarnega premoženja, kar vodimo na kontih skupine 42. Od skupnih vlaganj odbijemo
namensko prejeta sredstva za te namene ter zneske za točke 1.4., 2.2. ter 5. Dobimo znesek, ki ga v
nadaljevanju porabimo za opravičevanje namenske porabe kot sledi:
Odhodki (lastni viri) za gradnje so v letu 2018 znašali 97.563,46 EUR.
 Za točko 1.3. porabimo 2.306,37 EUR, ostanek 95.257,09 EUR prenesemo na točko 1.5.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se v skladu
1.4. s 3.odst. 7.čl. ZFO-1 lahko uporabi le za gradnjo infrastrukture na področju čiščenja in
odvajanja odpadnih voda
Ostanek
Prihodek
Porabljeno
Ostanek
Konto
Opis
31.12.2017
2018
2018
31.12.2018
Okoljska dajatev –
704700
67.960,04
9.386,92
0,00
77.346,96
odpadne vode
V letu 2018 za namene gradnje infrastrukture na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda nismo
nič investirali.
Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja (skupina kontov
1.5. 720), ki se v skladu z 2.odst. 80.čl. ZJF lahko uporabijo samo za gradnjo, nakup in
vzdrževanje stvarnega premoženj občine *
Ostanek
Prihodek
Porabljeno
Ostanek
Konto
Opis
31.12.2017
2018
2018
31.12.2018
Prihodki od kmetijskih
722000
0,00
zemljišč
Prihodki od prodaje
7221002
5.457,91
stavbnih zemljišč
SKUPAJ 1.5.

0,00

5.457,91

5.457,91

0,00

Namenski prihodki po točkah: 1.3.,1.5., 1.6. in 2.1. se lahko uporabijo za gradnjo, nakup in
vzdrževanje stvarnega premoženja, kar vodimo na kontih skupine 42. Od skupnih vlaganj odbijemo
namensko prejeta sredstva za te namene ter zneske za točke 1.4., 2.2. ter 5. Dobimo znesek, ki ga v
nadaljevanju porabimo za opravičevanje namenske porabe kot sledi:
Odhodki (lastni viri) za gradnje so v letu 2018 znašali 97.563,46,00 EUR.
 Za točko 1.3. porabimo 2.306,37 EUR, ostanek 95.257,09 EUR prenesemo na točko 1.5.
 Za točko 1.5. porabimo 5.457,91 EUR, ostanek 89.799,18 EUR prenesemo na točko 1.6.
Odškodnine iz naslova zavarovanj se uporabijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje
stvarnega premoženja občine * (lahko sami določimo namen)
Ostanek
Prihodek
Porabljeno
Ostanek
Konto
Opis
31.12.2017
2018
2018
31.12.2018
Prihodki od odškodnin po
714120
0,00
0,00
0,00
0,00
sklenjenih zavarovanjih
Namenski prihodki po točkah: 1.3.,1.5., 1.6. in 2.1. se lahko uporabijo za gradnjo, nakup in
vzdrževanje stvarnega premoženja, kar vodimo na kontih skupine 42. Od skupnih vlaganj odbijemo
namensko prejeta sredstva za te namene ter zneske za točke 1.4., 2.2. ter 5. Dobimo znesek, ki ga v
nadaljevanju porabimo za opravičevanje namenske porabe kot sledi:
Odhodki (lastni viri) za gradnje so v letu 2018 znašali 97.563,46 EUR.
1.6.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Y:\ZAKLJUCNI_RACUN\ZR_PRORAČUNA_2018\OBRAZLOŽITVE_2018.doc

47/64

 Za točko 1.3. porabimo 2.306,37 EUR, ostanek 95.257,09 EUR prenesemo na točko 1.5.
 Za točko 1.5. porabimo 5.457,91 EUR, ostanek 89.799,18 EUR prenesemo na točko 1.6.
 Za točko 1.6. porabimo
0,00 EUR, ostanek 89.77,18 EUR prenesemo na točko 2.1.
2. Prvi odstavek 80. člena Zakona o javnih financah
Najemnine od oddaje stvarnega premoženja v najem (konti skupine 7103), ki se v skladu
2.1. z 2.odst. 80. čl. ZJF lahko uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega
premoženja občine*
Ostanek
Prihodek
Porabljeno
Ostanek
Konto
Opis
31.12.2017
2018
2018
31.12.2018
7103031 Najemnina GJS oskrba s
44.400,38
pitno vodo
7103032 Najemnina ravnanje z
0,00
odpadki
Prihodki od najemnin GJS
7103033
149.159,51
odvajanja odpadnih voda
Prihodki od najemnin GJS
7103034
62.420,40
čiščenje odpadnih voda
Prihodki od drugih
710304
3.521,89
najemnin
Najemnine za kulturne
7103041
769,82
dvorane
7103042 Najemnina za gobove

24.130,46

Drugi prihodki od
premoženja
Prihodki od podeljenih
del 710306
koncesij
710399

SKUPAJ 2.1.

0,00
0,00
17.383,11 284.402,46

212.447,57

89.338,00

Namenski prihodki po točkah: 1.3.,1.5., 1.6. in 2.1. se lahko uporabijo za gradnjo, nakup in
vzdrževanje stvarnega premoženja, kar vodimo na kontih skupine 42. Od skupnih vlaganj odbijemo
namensko prejeta sredstva za te namene ter zneske za točke 1.4., 2.2. ter 5. Dobimo znesek, ki ga v
nadaljevanju porabimo za opravičevanje namenske porabe kot sledi:
Odhodki (lastni viri) za gradnje so v letu 2018 znašali 97.563,46 EUR.
 Za točko 1.3. porabimo 2.306,37 EUR, ostanek 95.257,09 EUR prenesemo na točko 1.5.
 Za točko 1.5. porabimo 5.457,91 EUR, ostanek 89.799,18 EUR prenesemo na točko 1.6.
 Za točko 1.6. porabimo
0,00 EUR, ostanek 89.799,18 EUR prenesemo na točko 2.1.
 Za točko 2.1. porabimo ostanek v višini 89.799,18 EUR.
Odhodki za vzdrževanje stvarnega premoženja, ki jih vodimo na delih kontov 4025 in 4135 so v
letu 2018 znašali 122.645,39 EUR in jih v celoti porabimo za opravičevanje po tej točki.

2.2.

4. odstavek 35. Člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije
(URL-9/16): sredstva se namenijo za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture
Ostanek
Prihodek
Porabljeno
Ostanek
Konto
Opis
31.12.2017
2018
2018
31.12.2018
74000413 Nadomestilo za
0,00
3.916,16
3.916,16
0,00
upravljanje državnih
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gozdov-posekan les in
7103061 Koncesija za posekan les
Porabo sredstev za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture vodimo na programski
klasifikaciji 13029001 in 13029002. V letu 2018 smo imeli višja vlaganja od namenskih prihodkov
po tej točki.
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (del konta
2.3.
710306) v občini Središče ob Dravi 007-13/2011
Ostanek
Prihodek
Porabljeno
Ostanek
Konto
Opis
31.12.2017
2018
2018
31.12.2018
Prihodki od podeljenih
7103062 koncesij za gospodarjenje z
321,19
319,19
640,00
0,38
divjadjo
V skladu z Odlokom izvedemo razpis. Namensko porabo vodimo na PP 110210-Gospodarjenje z
divjadjo – razpis.
Tretji odstavek 58. člena Zakona o varstvu pred požarom: Požarna taksa se nameni
3. izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozi ter gasilske zaščitne in reševalne
opreme v gasilskih enotah
Ostanek
Prihodek
Porabljeno
Ostanek
Konto
Opis
31.12.2017
2018
2018
31.12.2018
7400011 Požarna taksa

804,00

4.740,00

5.159,00

385,00

Na podlagi razpisa vsako leto razdelimo takso prostovoljnima gasilskima društvoma za nabavo
gasilsko reševalne opreme. Realizacijo vodimo na PP 070309-PGD POŽARNA TAKSA
Tretji odstavek 49. Člena Zakona o gozdovih: Prihodki iz naslova pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest se namenijo izključno za vzdrževanje gozdnih cest.
Ostanek
Prihodek
Porabljeno
Ostanek
Konto
Opis
31.12.2017
2018
2018
31.12.2018
Pristojbina za vzdrževanje
704708
2.338,68
0,00
2.400,83
gozdnih cest od lastnikov
0,00
in 7400041
62,15
in države s
Sredstva smo porabili v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo, kar vodimo na PP 110401. V letu
2018 smo za vzdrževanje gozdnih cest namenili 4.800,79 EUR. V letu 2018 smo imeli višje vlaganja
od namenskih prihodkov po tej točki.
4.

Drugi odstavek 84. člena Zakona o prostorskem načrtovanju: Sredstva zbrana s
5. komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne
opreme (71. členom istega zakona) skladno z NRP občinskega proračuna
Ostanek
Prihodek
Porabljeno
Ostanek
31.12.2017
2018
2018
31.12.2018
714105 Komunalni prispevek
0,00
9.671,68
9.671,68
0,00
V letu 2018 smo za gospodarsko opremo namenili 42.008,65 EUR lastnih investicijskih sredstev:
160308 – Vodovodno omrežje – prenove v višini 25.170,77 EUR
160321 – Vodovodna infrastruktura 2014-2020 višini 884,77 EUR,
130211 – Javna razsvetljava v višini 15.465,11 EUR
130244 – Električne polnilne postaje v višini 488,00 EUR.
Konto

Opis

Opombe:
 Pozitivno število pa je še naša obveza za investiranje v prihodnjih letih.
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 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v svojem 1. odst.
3.čl. določa, da so stvarno premoženje nepremičnine in premičnine
 Komunalna oprema so: objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, objekti in
omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih,
ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, objekti grajenega javnega
dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Smisel tega pregleda je, da ugotovimo ostanek prihodkov konec obravnavanega obdobja, ki ga
moramo namensko prenesti v proračun naslednjega obračunskega leta ali formirati sklad za
namenska sredstva. Na koncu leta 2018 bomo formirali sklade namenskih sredstev v naslednji višini:
Točka konto
900601
910000
900998
1.4.
2.1.
2.3.
3.
5.

Namenski prejemki proračunskih skladov:
Splošni sklad za vzdrževanje stanovanj
Rezervni sklad
Sklad za namenska sredstva:
Okoljska dajatev – odpadne vode
Najemnine od oddajanje stvarnega premoženja v najem
Koncesija za gospodarjenje z divjadjo
Požarna taksa
Komunalni prispevek
SKUPAJ:

900801
900802
900803
900804
900805

Stanje
31.12.2018
v EUR
27.390,05
28.883,55
167.070,34
77.346,96
89.338,00
0,38
385,00
0,00
223.343,94

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Y:\ZAKLJUCNI_RACUN\ZR_PRORAČUNA_2018\OBRAZLOŽITVE_2018.doc

50/64

3.2.1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.
Členom ZJF
V letu 2018 nismo imeli obveznosti iz preteklih let, ki ne bi bile načrtovane v proračunu za to leto.
3.2.1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v
skladu z 41. Členom ZJF
Ni bilo vključenih novih obveznosti.
3.2.1.6 Poročilo o izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2018 Občina Središče ob Dravi ni izdala nobenih poroštev in ni imela unovčenih poroštev,
kakor tudi ne regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
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3.2.2. Poročilo neposrednega uporabnika o doseženih ciljih in rezultatih
3.2.2.1. Zakonske in druge podlage za delovanje občine
Ustava republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
Zakon o samoprispevku
Zakon o volilni kampanji
Zakon o političnih strankah
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih financah
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Stanovanjski zakon
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Zakon o varstvu pred požarom
Zakon o gasilstvu
Zakon o varnosti cestnega prometa
Zakon o policiji
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Zakon o kmetijstvu
Zakon o kmetijskih zemljiščih
Zakon o zaščiti živali
Zakon o gozdovih
Energetski zakon
Zakon o javnih cestah
Zakon o varnosti cestnega prometa
Zakon o prevozih v cestnem prometu
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Zakon o razvoju malega gospodarstva
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah
Zakon o vodah
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselji, ulic in stavb
Zakon o temeljni geodetski izmeri
Zakon o urejanju prostora
Zakon o graditvi objektov
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
Zakon o stavbnih zemljiščih
Zakon o zdravstveni dejavnosti
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Zakon o lekarniški dejavnosti
Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi
Zakon o varstvu kulturne dediščine
Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
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-

Zakon o knjižničarstvu
Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Zakon o medijih
Zakon o društvih
Zakon o športu
Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o vrtcih
Zakon o osnovni šoli
Zakon o usmerjanju otrok s potrebnimi potrebami
Zakon o glasbeni šoli
Zakon o izobraževanju odraslih
Zakon o gimnazijah
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o Rdečem križu Slovenije
Zakon o financiranju občin
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

3.2.2.2. Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilj občine Središče ob Dravi je oddaja oz prodaja površin ( razvoj gospodarstva )
Poslovne cone Lipje v Občini Središče ob Dravi, ki lahko prispeva k hitrejšemu gospodarskemu
razvoju in ustvarja boljše pogoje za delo in življenje v občini.
Skrb občine je vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema, ki sta bila zgrajena do leta
2015 in ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Godeninci in Šalovci, kjer je
razpršena gradnja.
Dolgoročni cilji občine temeljijo na sodelovanju in povečanju kakovosti in izboljšanju življenja
vseh občanov in občank in s tem stremijo k večjemu zadovoljstvu.
3.2.2.3. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letnih ciljih je občina za izvajanje programov določila prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih je
izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju občine in izven nje.
Prioritetna naloga in aktivnost je bila izvedba investicij na področju komunalne infrastrukture.
Realizirali smo naslednje pomembne projekte:
- ureditev okolice kulturnega doma Obrež in ureditev okolice mrliške vežice
- Manjše adaptacije objektov, kjer je lastnica občina
Občina je ustvarjalno sodelovala z zavodi, katerih je ustanoviteljica ali soustanoviteljica, društvi,
nevladnimi organizacijami in drugimi z območja občine ter spodbujala njihovo delovanje z
vključevanjem čim večjega števila občanov, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščala je
občane o aktivnostih občine z objavami v medijih in z objavami v lastnem glasilu.
Občinski svet občine je obravnaval in sprejemal ključne pravne akte (odloke in pravilnike), ki so
podlaga za delovanje občine.
Ena izmed nalog občine je tudi pospeševanje kulturno umetniške ustvarjalnosti ter omogočanje
dostopnosti do kulturnih programov. Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj
občine, saj po eni strani povezuje občane in občanke tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi
strani omogoča občutek zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki presegajo zgolj materialno
raven.
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Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko kulturno dejavnost in možnosti
za predstavljanje te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje
kakovosti (gledališka gostovanja, koncerti, razstave ipd.) seveda v tolikšnem obsegu, kot to
dopuščajo proračunske zmožnosti občine.
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci kulturnih
dejavnosti v občini. Poleg društev je pomemben nosilec kulturne ustvarjalnosti v kraju tudi
Osnovna šola Središče ob Dravi.
Javno kulturno infrastrukturo za področje kulture na območju Občine Središče predstavlja Kulturni
dom – SOKOLANA, dom ORLANA, Kulturni dom Obrež, Čebelarski dom Grabe ter
telovadnica Osnovne šole. Cilj občine bo skrb za redno investicijsko vzdrževanje in opremljanje
obstoječih objektov, ki služijo kulturni dejavnosti.
Občina Središče ob Dravi kot soustanoviteljica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož je
zagotovila tudi izposojo knjižničnega gradiva v enoti Središče ob Dravi. Enota deluje v prostorih
Osnovne šole Središče ob Dravi. Občina je tudi soustanoviteljica Pokrajinskega muzeja Ptuj –
Ormož. V ta namen ima občina v najem prostore, kjer se nahaja stalna muzejska zbirka.
Občina tako pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih
programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju.
Občina pospešuje razvoj športa in rekreacije ter zagotavlja finančna sredstva za delovanje športnih
društev. Športna društva in klubi so nosilci športnega udejstvovanja v občini. Klubi in društva
spodbujajo šport in rekreacijo predšolskih otrok, mladine in odraslih, zato je cilj ohranjati in
izboljševati celostni zdravstveni status, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in
dela, vplivati na biopsihosocialni razvoj, ter preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka. V
našem okolju aktivno delujejo Nogometni klub Središče ob Dravi, Strelsko društvo Središče ob
Dravi, Rekreacijsko društvo Stras, Rekreacijsko društvo Godeninci, pomembno vlogo za širitev
športa med starejšo populacijo pa ima Društvo upokojencev Središče ob Dravi
3.2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Naloge in projekti, ki so se financirali oziroma sofinancirali iz proračuna Občine v letu 2018 in
katerih cilj je bilo zagotavljanje uresničevanja nalog in omogočanje opravljanja zakonsko določenih
pristojnosti in obveznosti občine so v globalu dosegli namen izvrševanja proračuna. Sredstva na
večini postavk proračunskih uporabnikov občinskega proračuna so bila porabljena za sofinanciranje
nalog za doseganje ciljev.
V letu 2018 se je plačalo vse zapadle račune za redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v
občini.
Občinske lokalne ceste in javne poti – zimska služba
Plačalo se je zapadle račune za izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh v občini.
Cestno prometna signalizacija – redno vzdrževanje
Plačalo se je zapadle račune za redno vzdrževanje obstoječe vertikalne in horizontalne cestno
prometne signalizacije na lokalnih cestah in javnih poteh v občini.
Gozdne poti – redno vzdrževanje
Plačalo se je zapadle račune za redno vzdrževanje gozdnih poti in označitev v občini.
Javna razsvetljava – tokovina
Plačalo se je zapadle račune za porabljeno električno energijo za javno razsvetljavo v občini.
Javna razsvetljava – redno vzdrževanje
Plačalo se je zapadle račune za redno vzdrževanje javne razsvetljave v občini.
Prevozi osnovnošolcev
Plačalo se je zapadle račune za financiranje stroškov izvajanja šolskega potniškega prometa na
rednih progah, ki jih izvaja podjetje Arriva in za prevoz osnovnošolcev za
Občinske lokalne ceste in javne poti – projekti, dokumentacija in geodetske storitve
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Plačalo se je zapadle račune za izdelavo že naročenih projektov in rekonstrukcije obstoječih
lokalnih cest in javnih poti, za izdelavo potrebnih geodetskih posnetkov terena.
Občinske lokalne ceste – novogradnje in rekonstrukcije
Drugi izvedeni projekti
Požarna varnost in civilna zaščita V preteklem letu smo skrbeli tudi za požarno varnost, za katero
skrbita dve gasilski društvi in Gasilska zveza Središče ob Dravi. Občina Središče ob Dravi
zagotavlja sredstva za nabavo potrebne opreme. Tako sta bili za potrebe varstva pred požarov že v
preteklosti sklenjeni tripartitni pogodbi in sicer med PGD Središče ob Dravi in Obrež ter Gasilsko
zvezo Središče ob Dravi, za nakup novih gasilskih avtomobilov.
Požarni sklad Občine Središče ob Dravi se napaja na osnovi vplačanih zavarovalnih premij, ki jih
mesečno občinam razdeljuje Republiški odbor za razdeljevanje sredstev požarnega sklada.
Sredstva so bila v celoti razdeljena Prostovoljnima gasilskima društvoma za vzdrževanje gasilskih
domov, popravila opreme in sofinanciranje nove gasilske opreme.
3.2.2.5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic
3.2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let
Pri oblikovanju proračuna je občina dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika
razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018, lahko
ocenimo, da smo program izvedli uspešno.
3.2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na
predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma
župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
3.2.2.8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Sistem notranjega finančnega nadzora temelji na podprti informatizaciji poslovanja in ločenosti
funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja posameznih poslovnih funkcij. Notranje kontrole,
obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti,
preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. V skladu z zakonom o javnih financah je v
občini organizirana notranja revizija na podlagi pogodbe Skupnostjo občin Spodnjega Podravja..
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in
storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju.
3.2.2.9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili
Doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi in realizirani.
3.2.2.10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na
gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
V letu 2018 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih:
Sofinancirani so bili programi društev in drugih institucij zlasti na področju:
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- kulture, kjer je sofinancirala programe koncertnih in gledaliških dejavnosti oziroma prireditev in
drugih aktivnosti, ki jih izvajajo kulturna društva.
- športa, kjer je sofinancirala programe športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva
- humanitarnih in drugih dejavnosti
- gasilstva, kjer je sofinancirala programe za razvoj gasilstva.
- kmetijstva, kjer so se sofinancirali projekti posodabljanja kmetijskih gospodarstev
- malega gospodarstva, kjer so se sofinancirale začetne investicije in zaposlovanje
- sofinanciranje najbolj socialno ogroženih
- sofinanciranje stroškov najemnin socialno ogroženim
- sofinanciranje stroškov oskrbe v vrtcih
- plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe
Poleg tega je občina doprinesla k povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in
socialno izključenih kategorij prebivalstva, saj delno sofinancira oskrbo starejših ljudi v domovih za
ostarele, sofinancirala je tudi oskrbo občanov v drugih zavodih institucionalnega varstva in
sofinancira stroške pomoči na domu, ki se odvija v okviru Centra za starejše občane.
Učinki dobrega poslovanja so se odražali na področju komunalne infrastrukture, predvsem na
mislimo tukaj na modernizacijo cestne infrastrukture.
3.2.2.11. Analiza kadrovanja
Na dan 31.12.2018 so bili v občinski upravi zaposleni 3 uslužbenci za polni delovni čas in en 1
uslužbenec, ki izvaja dela in naloge hišnika in vzdrževalca pokopališča. Župan svojo funkcijo
opravlja poklicno kot funkcionar. Podžupan svojo funkcijo opravlja neprofesionalno.
Za spremljanje veljavne zakonodaje in predpisov in drugih novosti, ki so pogoj za nemoteno in
uspešno delo se daje velik poudarek izobraževanju delavcev predvsem v obliki udeleževanja raznih
delavnic, seminarjev, posvetovanj, opravljanja strokovnih izpitov in drugih oblik izobraževanja, ki
se pojavljajo na trgu.
Poročilo za leto 2018 je pripravila občinska uprava na podlagi verodostojnih knjigovodskih in
ostalih listin.
Občinski svet bo zaključni račun obravnaval po opravljenem pregledu nadzornega odbora.
Poglavje 3.2.2 pripravila
Jelka Zidarič Trstenjak univ.dipl.prav
Direktorica občinske
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3.3.

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V načrtu razvojnih programov - NRP - se izkazujejo izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih
štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih proračunskih uporabnikih, po projektih ali programih in
sicer po letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračun prihodnjih let ter po virih
financiranja za celovito izvedbo programov. NRP se dopolni in na novo potrdi vsako leto ob
pripravi letnih proračunov. Med letom pa se lahko spremeni v soglasju z občinskim svetom. V letu
2018 smo sprejeli en rebalans proračuna katerega sestavni del je tudi NRP, ki je bil s tem usklajen.
Pregled realizacije NRP po projektih:
Št.projekt
Proraču
Planirana
Realizacija v
a
Naziv
nskapost
Vir
vrednost
EUR
OB-202avka
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
Nakup opreme
060307
3.557,00 Lastni
4.875,45
07-0004
V letu 2018 smo nabavili nova dva stola, dva mobitela, nabavili smo računalnik za finance in
klimo pri direktorici občinske uprave.
Nakup računalnikov,
programske opreme,
licenc
V letu 2018 smo nabavili tablico.
07-0006

060309

1.197,64 Lastni

250,67

Medobčinska
uprava- 060310
822,00 Lastni
776,43
investicije
Za delovanje skupne uprave smo financirali 13% sredstev.
Obnova občinske zgradbe 060306
5.500,00 Lastni
6.064,23
10-0004
V letu 2015 smo izvedli sušilni omet v novem večnamenskem prostoru in hodniku, v letu 2016 pa
pleskanje večnamenskega prostora in hodnika. V letu 2017 smo nadaljevali z obnovo fasade, ki
smo jo izvedli v dveh fazah. Fazo I. smo financirali iz sredstev viška JZ Lekarna Ormož. Poleg
obnove fasade smo uredili tudi dostop za invalide. Obnovili smo vrata in uredili večnamenski
prostor. Obnova še ni zaključena in se bo v okviru zmožnosti nadaljevala v naslednjih letih.
09-0008

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Gasilska,
zaščitna
in 070308
3.500,00 Lastni
3.500,00
07-0001
reševalna oprema
Gasilska,
zaščitna
in 070309
5.159,00 Požarna taksa
5.159,00
07-0002
reševalna oprema-požarna
taksa
Na podlagi razpisa so bila razdeljena sredstva po obeh projektih PGD Središče ob Dravi in Obrež.
Nabava gasilskega vozila 070312
22.000,00 Lastni
22.000,00
12-0005
PGD Obrež
V letu 2014 smo s PGD Obrež sklenili pogodbo o sofinanciranju nabave obnovljenega gasilskega
vozila. PGD Obrež je sklenil za financiranje sklenil pogodbo o leasingu. V letih 2014, 2015, 2016,
2017 in 2018 smo izpolnili svoj pogodbeni delež.
Nabava gasilskega vozila 070310
14.364,00 Lastni
14.365,47
15-0002
PGD Središče
V letu 2016 smo s PGD Središče sklenili pogodbo o sofinanciranju nabave novega vozila
Transporter kombi. PGD Središče je sklenil za financiranje sklenil pogodbo o leasingu za obdobje
36 mesecev. V letu 2016, 2017 in 2018 smo izpolnili svojo obveznost.
08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Varnost v prometu
080203
2.002,80 Lastni
2.002,80
16-0002
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NRP je predvideval nakup svetlobnega znaka na železniškem prehodu na Grabah, katerega smo
tudi realizirali.
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Subvencije v kmetijstvu
110201
18.000,00 Lastni
17.837,92
07-0046
V letu 2017 smo na podlagi razpisa razdelili sredstva osmim kmetovalcem občine Središče ter
trem društvom, ki delujejo na področju kmetijstva. Enemu kmetovalcu je izplačilo bilo izvršeno v
letu 2018 za leto 2017.
13 – PROMET, PROMETNA INFRSTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Projektne dokumentacije
130241
5.000,00 Lastni
1.896,00
07-0009
Sredstva namenjena projektni dokumentaciji za investicije.
Most na Grabah
130602
6.563,00 Lastni
5.563,60
17-0006
Na grabah se je zgradil novi most, katerega je naredilo podjetje TPC Hiše d.o.o.
Javna razsvetljava
130211
8.235,00 Lastni
235,00
07-0012
NRP je predvideval ureditev JR po celotni občini Središče ob Dravi.
14 - GOSPODARSTVO
Razvoj
malega 140209
15.000,00 Lastni
8.228,30
11-0003
gospodarstva
Zagotovljena so bila sredstva, ki so se razdelila na podlagi razpisa. Komisija je sredstva dodelila
desetim vložnikom, ki so izpolnjevali vse pogoje razpisa.
LAS EU Ormož za 140310
obdobje 2017-2025 dvig
kakovosti življenja
RTNP- Občine Središče
17-0009
ob Dravi-razvoj turistične
in naravoslovne ponudbe
LAS EU Ormož promocija
17-0010
turizma-program
partnerstva
Sredstva smo namenili za razvoj turizma z las projekti.
2019, nepovratna sredstva pa bomo dobili v letu 2019.
17-0002

17.122,00 EU sredstva
3.070,05
4.281,00 dr.proračun
11.351,00 lastni
13.168,00 EU sredstva
20.077,83
3.292,00 dr.proračun
2.905,00 lastni
3.024,00 EU sredstva
0,00
756,00 dr.proračun
1.985,00 lastni
Za LAS EU Ormož bo realizacija v letu

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Subvencioniranje
cene 150215
135.500,00 Lastni
136.699,19
16-0001
GJS- odvajanje odpadne
vode
Subvencioniranje
cene 150219
49.400,00 Lastni
49.400,00
18-0002
GJS- čiščenje odpadne
vode
V skladu s sklepom občinskega sveta smo od 1.4.2016 subvencionirali cene navedenih GJS
fizičnim osebam. V letu 2017 je subvencioniranje prvič potekalo za celo leto in za skoraj 100%
priključitev na kanalizacijsko omrežje, v letu 2018 ostaja nespremenjeno.
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
08-0012
Vodovodno
omrežje- 160308
32.521,00 Lastni
25.170,77
prenove
V skladu s pogodbo in aneksom o vzdrževanju vodovodnega omrežja v letu 2018 smo
sofinancirali vzdrževanje skupnih vodov in tudi vode, ki se uporabljajo izključno za potrebe
uporabnikov v naši občini.
Subvencioniranje
cene 160311
13.500,00 Lastni
13.500,00
10-0012
GJS – pitna voda
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V skladu s sklepom občinskega sveta smo od 1.4.2016 subvencionirali cene GJS fizičnim osebam.
Subvencioniranje se je nadaljevalo tudi v letu 2018.
Vodovodna infrastruktura- 160321
1.630,00 Lastni
884,77
ormoški del (2014-2020)
Na podlagi dogovora treh občin o skupnih vlaganjih v projekt smo v letu 2014 plačali svoj delež za
projekte, k i so se pričeli izvajati. Za navedeni projekt še ni znano, ali bomo dobili tudi evropska
in državna sredstva, zato še ni znano, ali se bo po pridobljenih projektih, ki so potrebni za prijavo,
le-ta tudi izvajal. V letu 2016, 2017 in 2018 smo nadaljevali s pridobivanjem dokumentacije.
14-0003

07-0020
Nismo na

Pokopališče

160304

1.339,00 Lastni

0,00

Nakupi zemljišč
160602
16.300,00 Lastni
5.711,80
08-0013
V proračunu zagotavljamo sredstva za odkup zemljišč po Sklepu o letnem načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja. V letu 2018 smo realizirali del sklepa.
17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
Zdravstveni dom Ormož
170201
8.776,00 Lastni
8.776,00
07-0054
Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje obnove ZD Ormož, za katerega bomo enak znesek
po pogodbi prispevali 15 let. Prvi obrok smo tako poravnali v letu 2017, drugega v letu 2018.
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGNIZACIJE
Obnova spomenikov
180201
9.484,00 Lastni
07-0022
V letu 2018 smo do konca uredili obnovo kapelice v Obrežu.

10.458,33

Kulturna dvorana
180313
3.121,00 Lastni
3.121,49
Sokolana
NRP je predvideval nabavo opreme za kuhinjo, kar smo tudi realizirali.
Kulturna dvorana Orlana
180315
5.000,00 Lastni
1.274,29
09-0001
NRP je predvideval ureditev hidroizolacije in fasado vhoda, vendar ni bilo realizacije, realiziralo
se je popravilo strehe.
Kulturna dvorana Obrež
180316
6.325,00 Lastni
6.144,59
17-0001
Ureditev okolic KD Obrež
63.527,00 Dr.proračun
77.072,07
18-0001
in MV Središče
25.966,00 Lastni
NRP je predvideval ureditev mladinske sobe, kar smo tudi realizirali.
18-0001-uredili smo okolico Kulturnega doma v Obrežu in okolico mrliške vežice v Središču ob
Dravi.
19 - IZOBRAŽEVANJE
Investicije Vrtec
190204
5.000,00 Lastni
0,00
17-0025
Navihanček
V letu 2018 ni bilo realizacije, ampak se je prenesla v letu 2019.
Investicije OŠ Središče
190304
6.000,00 Lastni
10.238,07
17-0026
Realizirali smo nabavo IKT opreme za brezžični internet po šoli, te popravilo strehe na telovadnici
Investicijski transferi
180303
Lastni: Knjižnica
325,00
07-0051
javnim zavodom
180310
3.081,00 Radio
899,08
Realizirali smo svoj delež sofinanciranja nujnih nabav za delovanje zavodov v skladu z njihovimi
finančnimi načrti.
07-0023

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
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3.4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na podračunu proračuna Občine Središče ob Dravi, ki smo ga 12.5.2010 spremenili, saj smo se
vključili v Enotni zakladniški račun države in ima novo številko št. 01100-0100020225, je na dan
31.12.2018 znašalo stanje 34.039,89 EUR. S prehodom na EZR države je prenehala veljati pogodba
o nočnem depozitu s Probanko d.d., zato se sredstva čez noč deponirajo pri BS.
Občinska uprava je od začetka svojega delovanja skrbela za zagotavljanje likvidnosti. Glede na to,
da smo pričeli leto 2008 s presežkom sredstev, saj zaradi objektivnih razlogov v letu 2007 ni bilo
možno realizirati zastavljenih proračunskih ciljev, smo presežek deponirali. Za ta namen smo v letu
2007 sklenili z Deželno banko d.d. pogodbo o okvirnem depozitu, pred tem pa pridobili ponudbe
drugih poslovnih bank. V letih 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016 je ostalo to pogodbeno
razmerje še vedno najugodnejše. Enako velja za leto 2017. Pogodba dovoljuje dnevno koriščenje
in deponiranje sredstev. Na dan 31.12.2017 deponirana sredstva na depozitu na odpoklic pri
Deželni banki Slovenije d.d. znašajo: 134.400,00 EUR. Skupna višina sredstev pokriva sklade: za
ugotovitev rezultata poslovanja, rezervni sklad, sklad za vzdrževanje stanovanj in rezervni sklad za
vzdrževanje stanovanj ter ostala namenska sredstva. Pregled stanja namenskih sredstev najdete v
poglavju 3.2.1.3..
3.4.2 Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Neposredni uporabniki proračuna Občine Središče ob Dravi nimajo svojih računov. Nimamo
krajevnih skupnosti, ki bi kot neposredni uporabniki lahko imeli svoje račune.
3.4.3 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Sredstva dolgoročnih kapitalskih naložb se izkazujejo na kontu 06 in predstavljajo vrednost deleža
naložbe v Center starejših občanov Ormož, ki znaša 244.060,78 EUR ter naložbo v Mrežni
podjetniški inkubator Ormož d.o.o. v višini 1.101,75 EUR. V letu 2012 je bila likvidirana družba
Termal d.o.o., v letu 2013 smo prejeli vrnjen ustanovni kapital zmanjšan za stroške likvidacije.
Dolgoročno dani depozit, ki so nam pripadli po delitveni bilanci so se izkazovali na kontu 07. V
letu 2015 smo prejeli še zadnja dva depozita, ki sta zapadla v tem letu. Na koncu leta 2016 tako
nimamo več dolgoročnih depozitov. V letu 2018 na tem področju ni sprememb, prav tako v letu
2018.
3.4.4 Povečanje/zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Občina Središče ob Dravi je po podatkih, prejetih od Občine Ormož s stanjem 1.1.2007 sprejela
osnovna sredstva, ki so bila v lasti Krajevne skupnosti Središče ob Dravi ter osnovna sredstva, ki so
v skladu z Dogovorom o delitvi premoženjskopravnih razmerij pripadla naši občini. V letih 2007
do 2018 so bile izvršene investicije, ki so vplivale na spremembo aktive v bilanci stanja.

Kon
to

Vrsta dolgoročnega
Sredstva

1
005

2
Druga
neopredmetena
Sredstva
Neopredmetena sredstva v

007

Stanje
nabavne
vrednosti
31.12.2017

Stanje
nabavne
vrednosti
31.12.2018

Sedanja
Vrednost
Na dan
31.12.2017

3
397.423,68

4
399.319,68

5
174.272,91

Sedanja
Vrednost
Na dan
31.12.2018
6
134.719,96

1.540,00

1.775,00

1.540,00

1.775,00
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gradnji
Zemljišča
Zgradbe

020
021

871.492,74
13,703.217,33

Nepremičnine v gradnji
Oprema
Drobni inventar
Druga osnovna sredstva
Kapitalske naložbe
Dolgoročno dana posojiladepoziti
Sredstva
dana
v
upravljanje
javnim
zavodom

023
040
041
045
062
070
091

12.731,54
207.380,71
51.212,13
940.989,73
245.162,53
0,00

875.325,74
13,845.060,
18
25.541,54
222.616,78
52.769,38
941.696,93
245.162,53
0,00

871.492,74
11,309.669,8
0
12.731,54
42.137,89
0,00
729.402,99
245.162,53
0,00

875.492,74
11,129.514,4
7
25.541,54
41.628,20
0,00
646.741,75
245.162,53
0,00

1,896.524,12

1,824.192,57

Obrazložitev sprememb v letu 2018











005 – Druga neopredmetena sredstva: V letu 2018 smo izvedli dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta.
020 – Zemljišča: V letu 2018 smo v skladu s sklepom o ravnanju in razpolaganju z
nepremičnim premoženjem izvedli knjižbe za dokončane postopke.
021 – Vlaganja v zgradbe: V letu 2018 smo izvedli obnovo mladinske sobe v KD Obrež,
dokončali smo obnovitvena dela za kapelo v Obrežu, uredil se je tudi nadstrešek za
keglijišče pri telovadnici.
040 - Oprema: V letu 2018 smo nabavili catering opremo za Sokolano, za prehod na grabah
smo nabavili svetlobni prometni znak. Za potrebe pokopališča smo nabavili dve kosilnici.
Nabavljena je bila tudi ena klime za občinsko upravo ter dva stola. Ker je nekaj računalniške
opreme bilo potrebno zamenjati, smo nabavili tablični računalnik, printer, računalnik za
računovodstvo, ter računalniško opremo za potrebe projekta RTNP, ki pa je 80 %
sofinanciran s strani države.
045 – Druga osnovna sredstva: V letu 2018 smo sofinancirali nabavo novo puhalo na
otoku Mihovci v višini 707,20 EUR.
041 - Drobni inventar: Nabavili smo nekaj drobne opreme v višini 1.216,92 EUR, stojalo
za vence na pokopališču, 2 mobilna telefona, rezalnik papirja in mikrofon za pokopališče.
091 - Sredstva dana v upravljanje: Po zakonu mora lokalna skupnost zagotoviti osnovna
sredstva za delovanje zavodov, ki jih ustanovi. Ta sredstva preda občina zavodom s
pogodbo o sredstvih v upravljanje. Vsaka nabava zahteva dodatno pogodbo in konec leta je
obvezna uskladitev med zavodom in občino. OŠ Središče ob Dravi, Zdravstveni dom
Ormož, Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, Osnovna šola S. Vraza, Javni zavod za
informiranje ter Knjižnica F.K. Meška Ormož, s katerimi imamo pogodbe o sredstvih v
upravljanju, so opravili uskladitev po 37. členu ZR. Zmanjšanje je posledica obračunane
amortizacije.
023 - Nepremičnine v izgradnji, ki se nanašajo na:

Pregled nepremičnin v gradnji
Naziv
Oskrba s pitno vodo Ormoško območje 2014-2020
Obrtna cona LIPJE
Turistično obvestilna signalizacija

Vrednost
5.082,03
7.050,00
599,51
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Drava natura-turistični projekt
SKUPAJ

12.810,00
25.541,54

Projekti še niso zaključeni.

3.4.5 Podatki o povečanju/zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Na dan 31. 12. 2017 je Občina Središče ob Dravi izkazovala terjatve za sredstva dana v upravljanje
v višini 1,896.542,12 EUR. Vsako leto damo v upravljanje nekaj novih sredstev, kar povzroči
povečanje. Seveda pa prihaja tudi do zmanjšanja in sicer v glavnem zaradi obračunane amortizacije,
ki zmanjšuje vrednost sredstev danih v upravljanje. Vsi upravljavci so na podlagi 37.člena Zakona
o računovodstvu poslali uskladitveni obrazec. V letu 2018 se je stanje zmanjšalo, saj je amortizacija
v letu 2018 presegla vrednost, ki je bila v letu 2018 dodatno prenesena v upravljanje (pozitivni
rezultat poslovanja in nove investicije). Največji delež dodatnih vlaganj v letu 2018 predstavljajo
sredstva OŠ Središče za nabavljene talne obloge za telovadnico in obnovo igralnice v vrtcu.
Pregled sredstev danih v upravljanje:
Konto Ime konta
091001
091002
091003
091004
091005
091006

Stanje
Povečanja Zmanjšanja
Stanje
31.12.2017
2018
2018
31.12.2018
Osnovni šoli Središče ob Dravi 1,784.681,74 21.714,85
94.141,94 1,710.254,65
Zdravstvenemu domu Ormož
33.859,57
8.776,00
3.301,35
39.334,22
Krajevna knjižnica Središče
3.984,34
50,83
758,36
3.276,81
OŠ S.Vraza
14.728,74
236,40
499,17
14.465,97
Zavod za informiranje Ormož
7.269,01
937,25
1.442,63
6.763,63
Knjižnica F.K.Meška Ormož
52.000,72
707,53
2.935,96
50.097,29
Skupaj
1,896.524,12 31.675,75
105.449,17 1,824.192,57

3.4.6 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Pregled kratkoročnih sredstev
Konto Naziv
110
111
115
120
140
141
142
160
170
174
175
176
177
18
19

Denarna sredstva na računih
Kratkoročni depoziti na odpoklic
Kratkoročno vezana sredstva
Terjatve do kupcev
Terjatve do neposr. uporabnikov proračuna države
Terjatve do neposr. uporabnikov proračuna občine
Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine
Terjatve iz naslova obresti
Terjatve do državnih organov in institucij
Terjatve za vstopni DDV
Druge kratkoročne terjatve
Terjatve do zavezancev za davčne JFP prihodke
Terjatve do zavezancev za nedavčne JFP prihodke
Neplačani odhodki
Aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ

Stanje
31.12.2017
34.039,89
134.400,00
100.000,00
41.145,35
0,00
0,00
3.000,00
20,60
0,00
0,00
16,54
75.290,42
7.896,92
180.778,06
34,23
576.622,01

Stanje
31.12.2018
141.095,29
145.000,00
0,00
37.108,87
0,00
0,00
1.650,13
0,00
0,00
0,00
16,54
47.569,00
2.785,26
164.512,52
148,46
539.886,07
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110 – Transakcijski račun za opravljanje plačilnega prometa ima javni sektor pri UJPUpravi za javna plačila. Prikazano je stanje sredstev na zadnji delovni dan.
111 - V Občini Središče ob Dravi kratkoročno prosta sredstva nalagamo v banke zaradi
zagotavljanja varnosti, realne vrednosti in ne nazadnje tudi zaradi prihodka od obresti, ki so
pri bankah višje, kot bi bile, če bi nalagali v Banko Slovenije kot depozit čez noč po sistemu
Enotnega zakladniškega računa - EZR. Pri odločitvi za deponiranje nas vodi likvidnostna
situacija ter ponudbe bank. Praviloma pridobimo ponudbe od vsaj treh poslovnih bank.
Izberemo tisto, ki je najugodnejša. Na dan 31.12.2018 imamo depozit vezan pri Deželni
banki Slovenije d.d.
115 – Ker smo imeli čez celo leto na razpolago več likvidnih sredstev, smo jih vezali pri
najugodnejši banki. Depozit zapade v marcu 2018.
120 - Terjatve do kupcev na kontu 120 ostajajo na nivoju leta 2017. Največji delež
predstavlja terjatev do KPO d.o.o. zaradi zaračunanih najemnin za GJS-odvajanje in čiščenje
odpadnih voda, ki je bila v januarju 2019 že poravnana ter terjatev za prodajo nepremičnine
na obroke. Preostali znesek predstavljajo v glavnem terjatve za najemnine za stanovanja, ki
pa jih socialno ogroženi, ki v teh stanovanjih živijo, vse težje plačujejo, ali pa sploh ne.
Vsak mesec pošiljamo opomine in se dogovarjamo za plačila.
176 – V letu 2013 je MF vzpostavilo nov način evidentiranja terjatev do davčnih prihodkov,
tako smo na ta konto knjižili tudi terjatev do NUSZ, ki je na dan 31.12.2013 znašala skupaj
z zamudnimi obrestmi 43.879,27 EUR. V letu 2014 se je ta terjatev povišala in skupaj z
zamudnimi obrestmi znašala na dan 31.12.2014 že 63.323,07 EUR. V letu 2015 se je
terjatev ponovno povišala in znaša na dan 31.12.2015 že 83.823,14, na dan 31.12.2016
znaša terjatev za NUSZ po evidenci JFP 74.314,45 EUR, na dan 31.12.2017 pa 71.766,23
EUR na dan 31. 12. 2018 pa 47.569,00 kar je še vedno zelo veliko. Od FURS smo neuradno
dobili obvestilo, da gre v glavnem za terjatve do pravnih oseb, ki so v stečaju in je poplačilo
vprašljivo.
177 – v letu 2014 in 2015 smo izstavili nad 1000 odločb za plačilo komunalnega prispevka
za kanalizacijo in v računovodstvu izstavili 3284 računov za obročno plačevanje v skupni
višini 292.238,46 EUR. Na dan 31.12.2015 znaša stanje neplačanega kom. prispevka za
kanalizacijo še 35.520,49 EUR. Ostalo so terjatve za komunalne prispevke za novogradnje
stanovanjskih in gospodarskih objektov, za katere so stranke sklenile dogovor o obročnem
plačevanju v skladu z občinskih odlokom. V letu 2016 smo občanom dodatno omogočili
plačevanje komunalnega prispevka na obroke. S tem in z rednim opominjanjem smo terjatve
na dan 31.12.2016 znižali na 10.852,14 EUR. Opomine pošiljamo redno, v letu 2017 smo
pričeli s postopkom izvršbe. Dva dolžnika sta svojo obveznost plačal. Ostali pa se na vse
poskuse izterjave ne odzivajo. Stanje na dan 31.12.2017 znaša 3.064,00 EUR, kar je 0,1%
zaračunanega prispevka. Stanje 31. 12. 2018 pa znaša 2.191,54 €.Ostali znesek predstavlja
terjatve za komunalni prispevek za priključitev gospodarskih subjektov.
18 – Terjatve predstavljajo neplačano obveznost za odhodke, ki jih izkazujemo v stanju
dobaviteljev in ostalih obveznosti iz poslovanja, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2019.

3 Pregled kratkoročnih obveznosti
Konto Naziv
200
210
212
213
214
216

Kratkoročne obveznosti za prejete avanse
Obveznosti za čiste plače in nadomestila
Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač
Obveznosti za davke iz kosmatih plač
Obveznosti za povračila stroškov zaposlenim
Obveznost za davek od drugih prejemkov

Stanje
31.12.2017
0,00
7.542,81
2.893,11
1.836,82
661,96
0,00

Stanje
31.12.2018
0,00
7.117,65
3.280,20
1.429,76
966,40
0,00
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220
230
231
234
236
237
240
241
242
243
250
260
28

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti za dajatve
Obveznost za DDV
Ostale kratkoročne obveznosti
Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve
Obveznost za davčne dajatve
Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna
države
Obveznost do neposrednih uporabnikov proračuna
občine
Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna
države
Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna
občine
Kratkoročne obveznosti za kredita
Obveznosti iz financiranja
Obveznost za neplačane prihodke
SKUPAJ

105.533,97
2.105,99
13.847,69
893,90
2.279,68
3,77
276,84

88.214,97
2.270,43
4.678,18
1.121,86
2.377,53
3,77
392,82

506,53

0,00

11.207,38

12.758,26

44.810,80

44.106,11

0,00
390,04
121.983,34
316.774,63

0,00
444,51
86.357,05
255.519,50

Izpostavila bi naslednje obveznosti:
 21 – Obveznosti se nanašajo na bruto plače zaposlenih s prispevki delodajalca, ter na
obveznost za družinskega pomočnika in nagrado podžupanu za mesec december 2018.
 220 - Obveznosti so se povečale zaradi višjih subvencij za ceno odvajanja in čiščenja
odpadne vode, kar je posledica dodatnih priključitev na kanalizacijsko omrežje in je bilo
pričakovano.
 242 - Obveznost do posrednih uporabnikov proračuna države predstavlja obveznosti do
zavodov, ki jih je ustanovila država: Dom Lukavci, ZUDV Dornava, Gimnazija Ormož za
tekoče obveznosti.
 243 - Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine predstavlja obveznosti do
zavodov, ki jih sofinancira občina. Največji znesek predstavlja obveznost do OŠ Središče in
vrtca Navihanček.
 28 - Obveznosti se nanaša na še neplačane prihodke, ki jih izkazujemo v stanju terjatve do
kupcev in druge kratkoročne terjatve in bodo plačane v letu 2018.
Popisna komisija je opravila popis in ni predlagala nobenih ukrepov, saj se obveznosti plačujejo v
zakonskih rokih 30 dni od datuma prejema dokumenta oz. v skladu s pogodbami. Nimamo zapadlih
obveznosti.
3.4.8 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica (lahko) preide
iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih
Občina Središče nima tovrstnih pogodb.
Središče ob Dravi, 27. 3. 2019

Boštjan Kranjčec, uni.dipl.ekon.
Finančnik II.
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