
 

 
 

OBRAZLOŽITEV  
POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2018 

 
Odlok o proračunu za leto 2018 je Občinski svet občine Črenšovci sprejel na  27. redni seji, dne 14.2.2018 (Ur. l. 
RS, št. 10/2018). Odlok o rebalansu proračuna občine Črenšovci je bil potrjen na 30. redni seji Občinskega 
sveta, z dne 12.7.2018. Proračun se izvaja, ob polletju ni beležiti večjih odstopanj pri tekoči porabi glede na 

planirano (razen porabljenih stroškov za izvajanje zimske službe na postavki 4025030). Realizacija 
investicijskega dela ( odhodkov in transferov ) proračuna ob polletju je 35,4 % .  
 
1. PRIHODKI PRORAČUNA 1-6/2018 
 
Prihodki proračuna 2018 so bili predvideni v višini 2,924.828,00 €, realizacija prihodkov ob polletju znaša 
1,410.253,74 € oz. 48,22 %..  
 
 
PRORAČUN REALIZACIJA 

2017 
PLAN 2018 REALIZACIJA 

1-6 2018 
Indeks  Rea. 
1-6/18: 
Plan 18 

     

Prihodki (P) 3,023.695,58 € 2,924.828,00 € 1,410.253,74 € 48,22 

Odhodki (O) 2,812.588,02 € 3,447.087,19 € 1,455.767,06 € 42,23 

     

Proračunski primanjkljaj (P-O) +211.107,56 € -522.259,19 € -45.513,32 8,71 

     

Saldo na podračunu na dan 1.1. +245.148,74 € +497.788,19 € +497.788,19 € 100 

Dolgoročno zadolževanje – proračun 
RS po 23. členu ZFO -1 za leto 2016 

    

Dolgoročno zadolževanje – proračun 
RS po 23. členu ZFO -1 za leto 2017 in 
2018 

65.888,00 € 69.631,00 € 0 € / 
 

Odplačilo kredita Banki Koper  -20.000,04 € -20.010,00 € -10.000,02 € 49,98 

Odplačilo kredita RS RS -17.900,04 € -17.950,00 € -8.950,02 € 49,86 

Odplačilo kredita MGRT RS  -7.200,00 € -7.188,76 € 99,84 

 
 
I. DAVČNI PRIHODKI (70)  - 1,142.346,00 € oz. 48,17 % realizacija 

 
Davčne prihodke uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva  
 V to skupino vključujemo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje in domače davka na blago in 
storitve. 
 
Med davke na dohodek in dobiček (700) sodi Dohodnina-odstopljeni vir občinam. Občina bo v letu 2018 
predvidoma dobila 2,229.119 € dohodnine. 
 
Med davke na premoženje (703) sodijo: 

-  davki na nepremičnine, 

- davki na dediščine in darila, 

- davki na promet nepremičnin in finančno premoženje. 

Z davki na premoženje bo v letu 2018 občina predvidoma zbrala 124.785,00 €, realizacija ob polletju znaša 
21.445,42 oz. 17,19 %, od tega največ predstavljajo davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča od pravnih in fizičnih oseb), davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno 
premoženje. Prihodi od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se bodo realizirali v proračun v drugi 
polovici leta. 
 

 
II. NEDAVČNI PRIHODKI (71) – 135.668,14 € oz. 46,18 % realizacija 



 
Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive 
prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. 
 
Najpomembnejši prihodki v tej skupini so  prihodki od premoženja oz. prihodki od najema naslednjih objektov: 
- stanovanj v lasti občine, 

- nepremičnine in opreme odlagališča odpadkov CERO. Fakture se izstavljajo občini Puconci; ti prihodki so 
predvideni v celoletni višini 35.000,00 € 

-zakup objektov za sončni elektrarni OŠ Črenšovci in OŠ Bistrica – skupno v višini 5.000,00 € ( prihodki so že 
realizirani ) ter 

- prihodki od drugih najemnin – najem  sistema vodovoda v občini Črenšovci, dan v upravljanje podjetju Eko park 
d.o.o.; le-ti prihodki od najema se planirajo letno v višini 42.500,00 € (Vir: Elaborat, Eko park, januar 2018). 
Realizacija teh prihodkov ob polletju znaša 14.184,68 €. 

Realizacija prihodkov od premoženja (710) je ob polletju znašala 61.814,14 € oz. je bila 75,29 %. 
 
Takse in pristojbine (711) 

Prihodke od taks in pristojbin za l. 2018 planiramo v višini 4.500,00 €, polletna realizacija 2.479,00 € 
 
Globe in druge denarne kazni (712) 

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so bo polletju realizirani v višini 3.553,22 €. 
 
Drugi nedavčni prihodki (714), realizacija ob polletju je 32,89 % oz. 67.821,78 € 

V tej skupini prihodkov je obseg le teh v višini 206.213,00 € opredeljen indikativno. To velja tako za odškodnine 
po škodnih zahtevkih, kot za obseg vplačil občanov in drugih zavezancev za plačila komunalnih prispevkov, ki pa 
so opredeljeni glede na objekte (dimenzija, funkcionalnost, površina zemljišča) z odlokom, ob predpostavki, da je 
število zavezancev na letni ravni variabilno. Na podlagi sprejetega Elaborata za leto 2018, ki ga je pripravil novi 
izvajalec GJS na področju vodo-oskrbe, je predvideno, da je vodarina njegov prihodek za pokrivanje stroškov, ki 
sodijo v element vodarine, omrežnina pa se delno vrne v proračun občine kot prihodek od najema vodovodnega 
sistema  (konto 7103040 ).  

V skupini teh prihodkov planimo tudi letne prispevke za grobna mesta, nakazila zavarovalnice  za popravila škod 
in druge  izrednih  nedavčnih prihodke kot so: 

- morebitna nadomestila delavcev na bolniški, 

- prispevek PIZ oz. dodatek za nego za družinskega pomočnika in  

- povračilo občini s strani podjetja Eko park d.o.o. za plačano električno energijo za vodohran in vodno 

črpališče in 

- morebitna povračila po opravljenih zapuščinskih razpravah za pokojne oskrbovance domov za ostarele 

(ob polletju znaša realizacija teh prihodkov 13.250,00 €)  

 
III. KAPITALSKI PRIHODKI (72) 94.373,95 € oz. 163,84% realizacija. 

 
Občina Črenšovci je marca 2016 sklenila pogodbo o odprodaji stavbnega zemljišča v Obrtni coni v Črenšovcih 
podjetju Transporti Žižek d.o.o. v višini 29.270,00 € ( brez 22 % DDV), plačevanje je potekalo obročno, letos pa je 
podjetje poravnalo celotni preostali znesek kupnine v višini 10.670,00 € prihodkov.  
 
Ostale prodaje, že izvršene in plačane letos za odprodajo stavbnega zemljišč in stanovanja: 
- v Črenšovcih (Prek. čete 99 v višini 35.000,00 € ter  
- parceli v Črenšovcih in na D. Bistrici v skupni višini 24.264,00 € ter  
- prodaja stanovanja na SB v višini 24.000,00 € 
 
smo realizirali na osnovi sprejetega programa načrta odprodaje stvarnega premoženja v letu 2018. 
 
IV. PREJETE DONACIJE (73) – 0 € - 0 % v strukturi vseh prihodkov 
 
V. TRANSFERNI PRIHODKI (74) – 37.865,65 € oz. 18,73 % realizacija 
 

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn drugih ravni države. Ti prihodki niso 
izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. 
 
Plan sredstev 2018 
 
 
 



 

Zap. št. TRANSFERNI PRIHODKI Vrednost v € 

1. Požarni sklad in gozdne ceste (740) 6.500,00 € 

2. Sredstva po 21.čl. in 23. čl. ZFO -1 – 2018 69.631,00 € 

3. ZZ RS – javna dela, sof. MGRT za medobčinski 
inšpektorat  

 52.000,00 € po rebalansu                                

4. Sofinanciranje Ministrstva za kulturo RS - organizacija 
slovesnosti ob obletnici združitve Prekmurcev z matično 
domovino  

6.000,00 € po rebalansu 

5. Sofinanciranje EKO- sklad RS – postavitev električnih 
polnilnic za avtomobile 

8.000,00 € po rebalansu 

6. Sofinanciranje sklada EU CLLD za LAS projekta: 
Medovita in Integ-rast 

56.030,00 € 

 Skupaj po rebalansu 2018: 198.161,00 € 

 
Razdeljeni so na: 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna, 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU. 

 
Planirajo se prihodki za sofinanciranje (državni proračun): 

 finančna izravnava 0 € 

 Sredstva požarne takse v višini 6.500,00 €, 

 Sredstva MGRT-dodatna sredstva za investicije občin po ZFO-1 v višini 69.631,00 €, 

 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 52.000,00 € (za sof. 

vzdrževanja gozdnih cest, medobčinskega inšpektorata in javnih del 2018 ) 

 
Ostala prejeta sredstva sofinanciranja s strani državnega proračuna vključujejo sredstva: 

- MK RS za sofinanciranje organizacije slovesnosti ob 17. avgustu v višini 6.000,00 € in  

- Eko sklad RS za sofinanciranje postavitve električnih polnilnic za avtomobile v višini 8.000,00 €. 

 
Občina Črenšovci je pristopila k izgradnji dveh električnih polnilnic ( AC polnilna postaja in DC polnilna postaja ) 
za avtomobile – lokacija Črenšovci, Ulica Prekmurske čete. Priznani stroški oz. stroški same postavitve dveh 
polnilnic, ki izhajajo iz odločbe o dodelitvi sredstev Eko sklada RS znašajo 9.899,00 €, znesek sofinanciranja ES 
pa je 80,8 % oz. v višini 7.999,00 €. 
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz ostalih sredstev EU se planirajo: 

 Sredstva CLLD za LAS projekt Medovita v višini 30.400,00 €  

 Sredstva CLLD za LAS projekt Integ rast v višini 25.630,00 € (85% upravičeni stroškov). Realizacijo 

prihodkov iz proračuna EU pričakujemo ob koncu leta. 

 
2. ODHODKI PRORAČUNA 1-6/2018 

 
 
Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 je za odhodke po planu bilo namenjeno 
3,447.087,19 €, porabljenih ob polletju je 1,455.767,06 € oz. 42,23 %.  

 
V sklopu tekočih odhodkih generalno ni beležiti večje porabe, ki bi odstopala od planiranega. 
 
Za delavce občinske uprave velja, da se plače obračunavajo v okviru delovnih mest in delovnih nalog, ki so 
skladne z Odlokom o organiziranju in delovanju občinske uprave in katalogom delovnih mest. Novih zaposlitev v 
okviru uprave se ni predvidevalo. 



V letu 2018 izvajamo 2 programa javnih del (naročnik in izvajalec občina): 

 -  Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest - 5 brezposelnih oseb  

 -  Pomoč pri urejanje romskih naselij – 2 brezposelni osebi, vendar niso vsa odobrena mesta za 

zaposlitev javnih delavcev zasedena, saj na Zavodu za zaposlovanju primanjkuje brezposelnih oseb iz 

naše občine, ki bi izpolnjevali pogoje za zaposlitev. 

 

Delež zavoda znaša od 85 do 95 %. Občina sofinancira največ  do 15 % plače, razliko prispevkov do minimalne 
plače, regres in vse materialne pogoje za delo. 

Prav tako kot že v prejšnjih letih sofinanciramo javna dela za zaposlitev brezposelnih oseb iz območja naše 
občine, katerih izvajalci so javni zavodi, društva in organizacije, ki imajo sedež tudi izven občine – konto 4133: 

- OŠ Črenšovci, 
- OŠ Bistrica, 
- Društvo YHD Ljubljana, 
- Dom starejših Lendava, 
- CSD Lendava, 
- Javni sklad za kulturne dejavnosti Ljubljana. 

Zaradi povečanih izdatkov za zimsko službo, ki smo jih poravnali letos za čas december 2017 – marec 2018 v 
skupni višini 153.450,00 € smo bili primorani v rebalansu postavko povečati za kritje stroškov najnujnejšega 
tekočega vzdrževanja cest, mostov, propustov ter košnje trave. V okviru postavke se bo sofinancirala tudi obnova 
mostu na Dolnji Bistrici (Meksika). 
 
Realizacija tekočih transferov je ob polletju 43,61 %, financiranje poteka nemoteno v skladu s podpisanimi 
pogodbami. Za financiranje društev so bile ob koncu meseca junija in začetku julija podpisane pogodbe, nakazila 
sredstev se bodo vršila v drugem polletju. Športnim društvom se v prvi polovici leta nakazujejo pavšali za njihovo 
delovanje. 
 
Financiranje posrednih proračunskih porabnikov proračuna občine Črenšovci (obe OŠ) in ostalih porabnikov 
proračuna poteka tekoče.  
 
V skupini investicijskih odhodkov in transferov je planirano, da bo na razpolago 1,036.887,19 €, porabljenih je bilo 
35,40 % sredstev.  
 
Na postavki 4202 beležimo do polletja realizacijo 17.678,74 € za nabavo kompletne pisarniške opreme, čajne 
kuhinje za občinsko upravo in lamelnih zaves v objektu Kleklov dom,  
 
Pri projektu Izgradnja pločnika v naselju Trnje – trasa III. je bilo ob polletju porabljenih slabih 23.000,00 €. 
Investicija predvideva ureditev pločnika v Trnju v dolžini 230 m. Glede na stacionažo gre za precejšnja sredstva, 
vendar je potrebno upoštevati tehnično zahtevnost in predvidene posege v veliki meri v zasebna zemljišča, v 
investiciji so vključeni tudi stroški odkupa zemljišč in nadzora ter geodezije in osnovne komunikacijske 
infrastrukture, ki gre v cestni svet. Vrednost gradbenih del bo znašala 112.000,00 €. 
 
Za ureditev parkirišča za potrebe vrtca in OŠ Bistrica smo ob polletju porabili 126.663,55 €, projekt je končan in 
predan namenu. Pri omenjenem projektu smo koristili nepovratna in povratna dodatna sredstev MGRT RS po 21. 
in 23. členu ZFO-1 v višini 69.631,00 € za povratni in 69.631,00 € za nepovratni del. Vloga za sofinanciranje je 
bila na MGRT RS tudi že vložena. Dela pri izgradnji so zajemala ureditev asfaltiranega parkirišča za cca 45 vozil, 
ureditev razsvetljave parkirišča in ceste, ureditve meteorne kanalizacije ter ostala pomožna dela in storitve. V letu 
2017 se je opravilo za 45.617,00 € del, stroški letošnje izgradnje in ostalih stroškov bodo znašali cca. 140.000,00 
€. Pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje. 
 
Občina Črenšovci je pristopila letos k izgradnji dveh električnih polnilnic ( AC polnilna postaja in DC polnilna 

postaja ) za avtomobile – lokacija Črenšovci, Ulica Prekmurske čete. Priznani stroški oz. stroški same postavitve 

dveh polnilnic, ki izhajajo iz odločbe o dodelitvi sredstev Eko sklada RS znašajo 9.899,00 €, znesek sofinanciranja 

ES pa je 80,8 % oz. v višini 7.999,00 €. V odhodkovno postavko so vključeni v rebalansu tudi stroški, ki se 

nanašajo na pripravo elektro inštalacij in gradbena dela za dostopnost vozil (ureditev parkirnega mesta za 

koriščenje polnilnice) v skupni višini cca. 6.000,00 €.  

Za montažo varčevalnih naprav na sistem javne razsvetljave in investicijskega vzdrževanja sistema JR je bilo 
porabljenih letos 9.378,75 €. 
 



Pri Izgradnji pločnika v Črenšovcih – Ulica OF gre za dograditev pločnika v smeri proti mostu na Črncu v 

dolžini cca. 220 m. Z vidika projektne dokumentacije se mora izdelati projektna naloga, na katero daje soglasje 

upravljalec regionalne ceste, v smislu upravnih postopkov je zadeva zahtevna, vendar se da rešiti. Vsa dovoljenja 

so pridobljena, izveden je javni razpis, smo trik pred izborom izvajalca, vendar je ponudbena cena višja od 

prvotno planirane proračunske postavke, zato so se za izvedbo v rebalansu planirala realna sredstva. Odsek je 

problematičen v smislu prometne varnosti, potreben pa je predvsem z vidika stanovalcev v dvema novima 

hišama. 

 
Za gradbena in obrtniška dela ter nadzor pri sanaciji Kleklovega doma je bilo letos do polletja porabljenih 

74.413,69 €. Za izvedbo sanacijskih del je izbrano podjetje Lipa Lenart z.o.o., vrednost del je znašala po pogodbi 
ob podpisu 127.811,00 €. Opravila so se naslednja dela: 

- zidarska dela, 

- krovsko – kleparska dela, 

- mizarska dela, 

- tlakarska in keramična dela, 

- fasaderska dela in slikopleskarska dela ter 

- ostala pomožna dodatna dela (elektro dela pri montaži strelovoda ) na in v objektu, pri čemer vseh del, ki 

se lahko pojavijo ob rekonstrukciji ni bilo možno natančno predvideti. 

Vrednost gradbenih del brez dodatnih del po končni situaciji je znašala 117.444,72 €. 
 
Pri postavitvi nadstreška pri VGD Dolnja Bistrica smo porabili 29.974,00 €. Sredstva so bila nakazana PGD D. 

Bistrica, ki je bilo investitor. Nadstrešek je končan in plačan. 

 
PGD Črenšovci smo po pogodbi sofinancirali nakup zemljišča pri gasilskem domu v Črenšovcih v skladu s 
podpisano pogodbo v višini 6.000,00 € 
 
Investicijski transferji znašajo ob polletju 58.856,41 € oz. 71,78% in 
 
zajemajo realizacijo: 
 
- investicijskega transferja pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki – sof. nabave 

gasilskega vozila za potrebe PGD DB (5.859,34 €).Gre za kritje še dela obveznosti občine, do zagotovitve 50% 
sofinancerskega deleža pri nabavi vozila. Delež je PGD Dolnja Bistrica poravnan. 

 
-investicijskega transferja proračunskim uporabnikom - Zdravstvenemu domu Lendava za sofinanciranje 

nakupa nujnega reševalnega vozila smo letos poravnali naš delež po pogodbi v višini 25.995,00 €, pri čemer so 

nekatere ostale občine svojo obveznost že pokrile v lanskem letu. 

-investicijskih transferjev OŠ v skladu s pogodbo OŠ Črenšovci in OŠ Bistrica za najnujnejše nabave opreme v 

višini 7.002,07 €. 

 
Za nabavo opreme za potrebe PGD na območju občine Črenšovci smo letos realizirali nakazilo GZ 

Črenšovci v višini 20.000 € 

 
3. RAČUN FINANCIRANJA 1-6/2018 

 
Občina Črenšovci na dan 30.6.2018 v računu financiranja beležimo: 
 

- odplačilo dolgoročnega kredita Banki Koper d.d. v višini 10.000,02 €, mesečni obrok znaša 1.666,67 €; 
- odplačilo dolgoročnega kredita RS RS Ribnica v višini 8.950,02 €, mesečni obrok znaša 1.491,67 € 
- odplačilo dolgoročnega kredita RS v višini 7.188,76 € za projekt: Izgradnja pločnika v naselju G. Bistrica. 

 
V obdobju januar – junij 2018 nismo najemali dodatnih dolgoročnih ali kratkoročnih posojil. 
  
 
Črenšovci, 12.7.2018 
                                                                                                   

 
        Pripravila: Milena Antolin                                                                                     

 
 
 



 

 

 

 


