
1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.001.954 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 877.642 € 

Zaradi novega sistema financiranja občin, ki je bil uveden s 1.1.2007 se več ne planirajo prihodki iz 
naslova dohodnine , ampak  le prihodek iz glavarine na novem podkontu 700020-Dohodnina-
odstopljen vir občinam. 

 

V letu 2012 smo prihodek občine iz glavarine (dohodnina) realizirali v višini 877.642,00 EUR.  

 

 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 105.596 € 

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo 
bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo 
tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. 

 

V letu 2012 smo prihodke iz naslova Davki na premoženje realizirali v višini 105.596,31 EUR.  

 

Od tega znašajo davki na nepremičnine 98.270,58 EUR, kamor spadajo davek od premoženja od 
prostorov za počitek in rekreacijo, davek od premoženja od stavb, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; 
davki na premičnine v višini 15,21 EUR, kjer gre za davek od premoženja na posest plovnih 
objektov; davki na dediščine in darila ter zamudnih obresti v višini 697,24 EUR in davki na promet 
nepremičnin in na finančno premoženje v višini 6.613,28 EUR. 

V davkih na nepremičnine predstavljajo največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
od fizičnih oseb v višini 78.787,21 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih 
oseb v višini 17.526,74 EUR. Tu imamo še prihodke od davkov od premoženja v višini 65,29 EUR, 
davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 392,47 EUR in zamudne obresti 
iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.498,87 EUR. 

Pri davkih na premičnine imamo davek od premoženja - na posest plovnih objektov v višini 15,17 
EUR ter zamudne obresti od davkov na premičnine v višini 0,04 EUR.. 

Davki na dediščine in darila smo realizirali v višini 680,06 EUR in zamudne obresti od davkov 
občanov v višini 17,18 EUR.  



Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so sestavljeni iz davka na promet 
nepremičnin od pravnih oseb v  višini 86,88  EUR in od fizičnih oseb v višini 6.521,78 EUR ter 
zamudne obresti v višini 4,62 EUR.   

  

 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 18.600 € 

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev 
ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to 
skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davek in sedanji davek na dodano vrednost in 
trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni 
prometni davek od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil 
(registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje 
določenih storitev (dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska 
dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, 
krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali 
proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev. 

 

V letu 2012 smo domače davke na blago in storitve realizirali v višini 18.600,12 EUR.  

 

Davki na posebne storitve zajemajo davke na dobiček od iger, katere smo realizirali v višini 174,34 
EUR.  

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so: 
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode v višini 16.138,83 EUR,  
- komunalna taksa za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb v višini 365,00 EUR 
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini  1.636,90 EUR 
- druge komunalne takse v višini 285,05 EUR 
- okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 500,00 EUR. 
 

 

706 - Drugi davki 
Vrednost: 116 € 

Pri drugih davkih imamo realizacijo v višini 115,84 EUR, kjer gre za nerazporejena plačila. 

 

 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 181.725 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 52.293 € 

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij 
in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo 
tudi prihodki od obresti in prihodki od premoženja. 



 

V letu 2012 smo udeležbo na dobičku in dohodki od premoženja realizirali  v višini 52.293,05 

EUR.  

 

Od tega znašajo prihodki od obresti 76,91 EUR in prihodki od premoženja 52.216,14 EUR.  

V prihodkih od premoženja smo realizirali prihodke iz naslova podeljenih koncesij v višini 
15.119,35 EUR. Realizacijo prihodkov od najemnin za poslovne prostore smo imeli v višini 
13.481,46 EUR (od tega 3.755,48 KS Dobrovnik), prihodke od najemnin od drugih prostorov v 
višini 5.675,55 EUR, prihodki od drugih najemnin v višini 17.777,53 EUR, prihodke od zakupnin v 
višini 152,38 EUR ter prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča v višini 9,87 EUR.   

 

 

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 1.162 € 

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve 
javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med 
dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. 

 

V letu 2012 smo upravne takse realizirali v višini 1.161,90 EUR.  

 

 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 2.623 € 

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po 
različnih zakonih in odlokih. 

 

V letu 2012 smo globe in druge denarne kazni realizirali v višini 2.622,74 EUR.  

 

Od tega znašajo globe za prekrške občinskih predpisov 1.200,00 EUR, nadomestilo za degradacijo 
in uzurpacijo prostora 1.362,74 EUR ter povprečnine na podlagi zakona o prekrških 60,00 EUR.  

 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 725 € 

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, 
ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja "lastne dejavnosti", to je s 
prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu in niso 
realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.  

 

V letu 2012 smo prihodke od prodaje blaga in storitev realizirali v višini 724,75 EUR.  



  

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 124.923 € 

Pri drugih nedavčnih prihodkih imamo realizacijo prihodkov od sofinanciranja občanov za 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v višini 15.787,55 EUR ter prispevkov 
občanov za plačila določenih programov - vodarina v višini 18.890,45 EUR, prepovedani obroki 
upokojencev v višini 2.971,32 EUR,  drugi nedavčni prihodki v višini 325,00 EUR, prihodki od 
komunalnih prispevkov v višini 535,18 EUR, vzdrževanje pokopališča v višini 7.113,42 EUR, 
odvajanje odpadne vode v višini 7.361,28 EUR, čiščenje odpadne vode v višini 15.682,72 EUR, 
omrežnina v višini 1.090,93 EUR in drugi nedavčni prihodki v višini  55.164,82 EUR. 

 

V letu 2012 smo druge nedavčne prihodke realizirali v višini 124.922,67 EUR.   

  

  

73 - PREJETE DONACIJE 
Vrednost: 2.500 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Vrednost: 2.500 € 

Pri prihodkih od prejetih donacij iz domačih virov smo imeli predvideno sofinanciranje 
SGP Pomgrada pri izgradnji pločnika v občini Dobrovnik ter sofinanciranje Ocean Orhids d.o.o. pri 
komunalni infrastrukturi v poslovno kmetijski coni v višini  

KS Žitkovci je predvidela donacijo MSNS za vaški dom v višini 2.500,00 EUR. 

 
V letu 2012 smo prihodke od prejetih donacij iz domačih virov realizirali v višini 2.500,00 EUR. 

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 769.498 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 465.664 € 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in prejeta sredstva iz javnih skladov. 

 

V letu 2012  smo transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij realizirali v 

višini 465.663,64 EUR.  

 

V letu 2012 smo realizirali naslednja prejeta sredstva iz državnega proračuna - finančna izravnava 
v višini 10.386,00 EUR, prejeta sredstva za požarno takso v višini 3.399,00 EUR, druga prejeta 
sredstva iz državnega proračuna v višini 42.767,50 EUR (zajeti tudi projekt Via Savaria v višini , 
sofinanciranje skupne občinske uprave), prejeta sredstva za narodnost v višini 156.360,00 EUR, 



prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (21. člen) v višini 60.296,00 EUR, prejeta 
sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 791,21 EUR, prejeta sredstva iz naslova projekta 
Celostna obnova kulturnega doma 1. faza v višini 93.348,55 EUR,  prejeta sredstva za projekt 
Ureditev ceste in ulične razsvetljave v romskem naselju II. v Dobrovniku v višini 59.086,14 EUR, 
prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije v višini 8.500,00 EUR in prejeta sredstva za 
sofinanciranje javnih del v višini 30.729,24 EUR.  

  

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

Vrednost: 303.834 € 

Prihodke iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje 
skupne kmetijske politike smo v letu 2012  realizirali za projekt Komunalno urejanje kmetijsko 
poslovne cone Dobrovnik.  

 

V letu 2012  smo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU realizirali v 

višini 303.833,96 EUR.  

  

 

  



Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 561.191 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 148.066 € 

Plače in drugi izdatki zaposlenim - plače javnim uslužbencem in javnim delavcem (so sredstva za 
plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter 
druge izdatke zaposlenim). 

 

V letu 2012 smo  stroške za plače zaposlenih v Občinski upravi ter javna dela  z regresom za 

dopust in drugimi dodatki realizirali v višini 148.066,31 EUR.  

 

Realizacijo odhodkov za plače in druge dodatke smo realizirali v višini 125.654,12 EUR, regres za 
letni dopust v višini 4.918,78 EUR, povračila in nadomestila v višini 9.624,60 EUR, sredstva za 
delovno uspešnost v višini 5.763,83 EUR, sredstva za nadurno delo v višini 1.671,85 EUR ter 
druge izdatke zaposlenim v višini 433,13 EUR (jubilejna nagrada). 

 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 25.804 € 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo 
po veljavnih stopnjah za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. 

 

V letu 2012 smo sredstev za prispevke delodajalcev realizirali v višini 25.804,21 EUR.  

  

 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 335.866 € 

Izdatki za blago in storitve zajemajo vse izdatke za kupljeni material in drugo blago ter plačila 
za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče 
vzdrževanje in popravila, potni stroški, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste 
storitev, ki jih za občino opravljajo druge pravne ali fizične osebe (poštne storitve, oglaševalske 
storitve, prevajalske  
storitve, avtorski honorar, itd.)   
Sem sodijo tudi izdatki za  strokovna izobraževanja, plačil članom komisij in odborov,  plačila  
bančnih storitev, članarin, itd. 

 

V letu 2012 smo izdatke za blago in storitve realizirali v višini 335.865,95 EUR.  

 



Realizacijo stroškov pisarniškega in splošnega materiala in storitve smo imeli  v višini 63.146,72 
EUR. Ti stroški zajemajo (pisarniški material, čistilni material, varovanje, založniške in tiskarske 
storitve, prevajalske storitve, oglaševalske storitve, računalniške storitve, medobčinski inšpektorat, 
drugi splošni material, ...). 

Realizacijo posebnega materiala in storitev smo imeli v višini 4.762,03 EUR. Ti stroški zajemajo 
stroške službenih oblek, varstva pri delu in drugi posebni material. 

Realizacijo energije, vode, komunalne storitve smo imeli v višini 90.387,45 EUR. Ti  stroški so 
stroški ogrevanja, vode, telefona, interneta, poštnine,  odvoz odpadne vode, dehidracija mulja, 
odvoz odpadkov, ... 

Realizacijo prevoznih stroškov in storitev smo imeli  v višini 15.802,62 EUR. Ti stroški zajemajo 
stroške goriv, vzdrževanje vozil, registracije in zavarovanja vozil. 

Realizacijo izdatkov za službena potovanja smo imeli v višini 5.424,36 EUR. Ti stroški zajemajo 
stroške dnevnic in kilometrin za službena potovanja. 

Realizacijo tekočega vzdrževanja smo imeli v višini 83.084,67 EUR. Ti stroški zajemajo stroške 
vzdrževanja opreme, zavarovalne premije za opreme, vzdrževanje vodovodnega sistema in 
vodovodnega zajetja, vzdrževanje čistilne naprave - monitoring, vzdrževanje lokalnih, občinskih in 
gozdnih cest, vzdrževanje javne razsvetljave, vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje javnih površin, 
vzdrževanje poslovnih in drugih zgradb in zavarovalne premije. 

Realizacijo poslovnih najemnin smo imeli v višini 4.674,78 EUR. Ti stroški zajemajo stroške 
zakupnin kmetijskih zemljišč in uporabo oporišč. 

Realizacijo drugih operativnih odhodov smo imeli v višini 68.583,32 EUR. Ti stroški zajemajo 
stroške avtorskih honorarjev, izplačil pogodbenega dela in davka, sodne stroške in stroške notarjev, 
pravno zaščito, cenitve, izvršbe, sejnine, izobraževanje zaposlenih, stroške plačilnega prometa in 
stroške povezane z zadolževanjem. 

  

 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 49.091 € 

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se razvrščajo na plačila obresti od najetih 
kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. 

 

V letu 2012 smo stroške domačih obresti realizirali v višini 49.090,91 EUR.  

  

 

409 - Rezerve 
Vrednost: 2.364 € 

To so sredstva v proračunskih  rezervah, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za 
nepredvidene odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna.  

 

V letu 2012 smo sredstva izločenih v rezerve realizirali v višini 2.364,00 EUR in sicer iz naslova 

splošne proračunske rezervacije.  

  

 



 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 501.867 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 400 € 

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim 
institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije predstavljajo podporo javnim in 
zasebnim podjetjem, zasebnikom in fizičnim osebam 

 

V letu 2012 smo subvencije realizirali  v višini 400,00 EUR.  

 

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 193.194 € 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo 
posameznikov in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno 
nadomestilo posameznikom za posebne vrste izdatkov (plačilo družinskim pomočnikom).  

 

V letu 2012 smo transfere posameznikom in gospodinjstvom realizirali v višini 193.194,07 EUR.  

 

Tu so stroški transferov za zagotavljanje socialne varnosti, drugi transferi posameznikom, kjer so 
zajeti izplačila družinskega pomočnika, regresiranje prevozov v šolo, subvencioniranje cene 
storitev odlaganja komunalnih odpadkov, regresiranje oskrbe v domovih in plačilo razlike med 
ceno programov v vrtcih in štipendije.  

  

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 131.063 € 

To so transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (javne ali privatne nevladne institucije, 
katerih  namen delovanja  je javno koristen). Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne 
organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Tekoči transferi so bili planirani za naslednje 
upravičence na raznih področjih: 

o Gasilska zveza Lendava, 
o Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik,  
o sofinanciranje društev za kmetijstvo in turizem,  
o sofinanciranje društev za kulturo,  
o sofinanciranje društev za šport,  
o tekoči transfere drugim neprofitnim organizacija in ustanovam. 

 

V letu 2012 smo stroške za ta namen realizirali v višini 131.063,21 EUR.  

 



413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 177.210 € 

Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim 
zavodom preko treh podkontov  za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve.  
 

Upravičenci iz naslova drugih domačih transferov so: 
o transfere v sklade socialnega zavarovanja, 
o RRA Mura, 
o Razvojni zavod občine Puconci, 
o transfer Zvezi kulturnih društev Lendava, 
o transfer Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, 
o transfer Centru za socialno delo za Izvajanje pomoči družini na domu, 
o transfer Zdravstveni dom Lendava, 
o transfer Knjižnica Lendava, 
o transfer Center za socialno delo za izvajanje dejavnosti, 
o transfer Center za socialno delo za zdravstveno varstvo, 
o transfer DOŠ II Lendava za prevoze otrok, 
o transfer Ljudska univerza v Lendavi, 
o transfer Glasbena šola Lendava, 

- transfer Glasbena šola Murska Sobota 

- transfer Glasbena šola Beltinci 
o transfer DOŠ Dobrovnik vzgojno varstvena dejavnost, 
o transfer DOŠ Dobrovnik osnovnošolsko izobraževanje, 
o transfer Zavod za turizem Dobrovnik. 

Ti stroški zajemajo tudi stroške za skupno občinsko upravo. 

 

V letu 2012 smo stroške za ta namen realizirali v višini 177.209,59 EUR.  

 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 919.089 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 919.089 € 

Skupina vključuje plačila in transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali 
neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila transfere za n črte, 
novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in drugih pomembnih naprav. 

 

Med investicijske odhodke spadajo: 
- nakup opreme v višini 3.808,36 EUR,  

- nakup drugih osnovnih sredstev v višini 1.046,00 EUR,  

- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 611.528,79 EUR  in sicer za naslednje 

projekte: 

a) kanalizacijsko omrežje v višini 5.027,21 EUR,  

b) projekt Via Savaria v višini 23.963,90 EUR,  



c) projekt Prenova Zdravstvene postaje Dobrovnik v višini 13.013,11 EUR,  

d) projekt Celostna obnova vaških jeder občina Dobrovnik - Dobrovnik v višini 81.152,11 EUR,  

e) projekt Komunalna ureditev kmetijsko poslovne cone Dobrovnik v višini 399.606,11 EUR,  

f) projekt Pomurski vodovod v višini 10.560,52 EUR,  

g) projekt Center za zaščito in reševanje v višini 1.541,28 EUR, 

h) projekt Ureditev ceste in ulične razsvetljave v romskem naselju II. v Dobrovniku v višini 
71.513,55 EUR, 

i) plezalni park v višini 2.013,66 EUR, 

j) projekt kablovodi v višini 2.591,12 EUR, 

k) izgradnja zbirnega centra v višini 546,22 EUR. 

- investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 196.982,99 EUR in sicer za:  

a) projekt Celostna obnova kulturnega doma Dobrovnik I. faza v višini 188.338,80 EUR,  

b) investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 8.644,19 EUR. 

- nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 1.776,61 EUR,  

- nakup nematerialnega premoženja v višini 69.259,95 EUR - leasing,  

- študije o izvedljivosti projektov v višini 34.686,00 EUR, in sicer za: 

a) študija o izvedljivosti projketa v višini 1.272,00 EUR, 

b) načrti in druga projektna dokumentacija v višini 3.394,00 EUR, 

c) izdelava občinskega prostorskega načrta v višini 3.000,00 EUR,  

č) investicijski nadzor v višini 4.680,00 EUR,  

d) projektna dokumentacija za zdravstveno postajo v višini 900,00 EUR, 

e) projektna dokumentacija za projekt Celostna obnova vaških jeder občine Dobrovnik - Dobrovnik 
v višini 21.440,00 EUR.  

 

V letu 2012 smo nakup in gradnjo osnovnih sredstev realizirali v višini 919.088,70 EUR.  

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 12.962 € 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 

Vrednost: 1.095 € 

Investicijske transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin.  Gre za 
sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila in obnove prostorov NMP. 

 

V letu 2012 smo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam realizirali v višini 1.095,00 

EUR.  

 



432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 11.867 € 

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni 
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih 
sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za 
investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. 

Investicijski transferi so namenjeni za sofinanciranje izgradnje regijskega centra "Zbirno - sortirni 
center za odpadke Puconci".  

 

V letu 2012 smo investicijske transfere realizirali v višini 11.867,04 EUR.  

 

  



 

C - Račun financiranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 
Vrednost: 123.868 € 

500 - Domače zadolževanje 
Vrednost: 123.868 € 

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s 
servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja, to je salda bilance 
prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. 

 

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo: 
- najeti domači in tuji krediti 
- sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. 

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku 
proračunskega leta. 

 
50 Zadolževanje 
V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih 
kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. 

 

500 Domače zadolževanje 
V proračunu Občine Dobrovnik  za leto 2012 smo najeli likvidnostni kredit v višini 123.867,90  
EUR.  

 

 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 57.718 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 57.718 € 

55 Odplačila dolga 
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. 

 
550 Odplačila domačega dolga 
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri javnih skladih. 
 

Odplačilo domačega dolga smo realizirali v višini 57.718,44 EUR.  

 


