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1. BESEDILO ČLENOV ODLOKA
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno
besedilo), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06 –
ZJZB in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US), 7. in
100. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi
na svoji ….. redni seji, dne ……., sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SELNICA OB DRAVI ZA
LETO 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 (MUV, št. 34/2007) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
Splošni del proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 se na ravni podskupin kontov se določa v
naslednjih zneskih:

A.
I.
70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
741
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43

Skupina/Podskupina kontov
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije od domačih oseb
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javno-finančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varstvo
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
3

v EUR
3,810.636
3,153.736
2,688.353
2,173.477
240.741
274.135
465.383
353.223
6.634
2.500
2.826
100.200
400
400
0
4.000
4.000
652.500
293.500
359.000
4,050.392
1,236.666
283.357
46.017
899.792
2.500
5.000
1,274.979
36.500
381.487
114.269
742.723
1,333.300
1,333.300
205.447

431
432
III.
B.
IV.
75
750
751
V.
45
440
441
VI.
C.
VII.
50
500
VIII.
55
550
IX.
X.

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev in naložb ter poraba
sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

160.347
45.100
-239.756
0
0
0
0
1.400
0
0
1.400
-1.400
0
0
0
31.297
31.297
31.297
-272.453
-31.297

Splošni del občinskega proračuna – pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov
proračuna Občine Selnica ob Dravi, ki je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih
terjatev in naložb ter v računu financiranja in posebni del proračuna, v katerem so odhodki razvrščeni
po programski klasifikaciji, so priloga k temu odloku.
Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz stanja
sredstev na računih, prenesenih iz preteklega leta.
2. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati
naslednji dan po objavi. Odlok se objavi tudi na spletnih straneh Občine Selnica ob Dravi.
Številka: 410-3/2008
Datum:
ŽUPAN
OBČINE SELNICA OB DRAVI
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
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2. UVOD
Sprejem proračuna občine omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni
predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo makro izhodišča za pripravo
proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance, Zakon o financiranju občin, lastni prihodki občine,
planirane razvojne investicijske naloge in predvideni tekoči odhodki in transferi, ki temeljijo na
sistemski zakonodaji.
Novi Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/06 z
dne 30. 11. 2006, je od 1. 1. 2007 uveljavil nov način financiranja občin. ZFO-1 v 13., 14. in 15. členu
določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave.
Primerna poraba Občine Selnica ob Dravi je bila za leto 2008 določena v višini 2,244.533 EUR ali
485,88 EUR na prebivalca – povprečnina, glavarina pa v višini 2,173.469 EUR, kar smo tudi
neposredno planirali v rebalansu proračuna.
Pripravo I. rebalansa proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 so narekovali predvsem
naslednji razlogi:
- planirano povečanje prihodkov na osnovi razpisov;
- dokončanje nekaterih večjih investicij;
- spremembe v izvrševanju proračuna pri investiranju zaradi spremenjenih
okoliščin;
- spremembe nekaterih planiranih zneskov po proračunskih postavkah glede na
indikatorje izvrševanja proračuna v prvih mesecih proračunskega leta;
- sledenje poslovnim dogodkom, ki jih pri pripravi proračuna nismo mogli predvideti
ali še niso bili znani;
Spremembe po proračunskih postavkah in razloge zanje so podrobneje predstavljeni v razlagah, ki
sledijo v nadaljevanju gradiva.
3. RAZLAGA SPREMEMB PRIHODKOV
Prihodki po veljavnem proračunu za leto 2008 znašajo 3,182.490,00 EUR. Predlagani prihodki po I.
rebalansu za leto 2008 znašajo 3,810.636,00 EUR in so za 19,74 % oziroma 628.146,00 EUR večji od
veljavnega proračuna.
70

71

DAVČNI PRIHODKI
So večji od veljavnega proračuna za 133.764,00 EUR ali za 5,2 % in znašajo
2,688.353,00 EUR.
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so
določeni s posebnimi zakoni.
Povečana je dohodnina – odstopljeni viri občinam po novem izračunu Ministrstva za
finance. Povečan je tudi davek na promet nepremičnin za 8.000,00 EUR glede na gibanje
v prvih mesecih.
Največja spremembe je na postavki odškodnine od izkopanih rudnin, saj smo s
Konstruktorjem dosegli dogovor za poplačilo odškodnine za leto 2006, ki bi moralo biti
realizirano že v letu 2007, planirana pa je seveda tekoča odškodnina za leto 2007. Tako
je postavka povečana za 120.000,00 EUR.
NEDAVČNI PRIHODKI
Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse
nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V
primerjavi z veljavnim proračunom so povečani za 12.400,00 EUR ali za 2,7%. Znašajo
465.383,00 EUR.
Povečanje beležimo na področju obresti, saj uspešno plasiramo razpoložljiva denarna
sredstva. Povečale so se tudi druge pristojbine, kar za 97,2%, kar je posledica takse za
uporabo javne površine na Svetem Duhu na Ostrem vrhu za praznik Binkošti.
Med drugimi nedavčnimi prihodki so povečani prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih
izračunava občina za 7.000,00 EUR glede na gibanje v prvih štirih mesecih
proračunskega leta in pa drugi izredni nedavčni prihodki za 200,00 EUR, kjer smo prejeli
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73

74

vračilo nakazila iz preteklega leta.
PREJETE DONACIJE
Ta vrsta prihodkov je dodana v višini 4.000,00 EUR.
Povečanje prihodkov se nanaša na prihodek iz dotacij fizičnih in pravnih oseb za namen
praznovanja Občinskega praznika. Skladno z namenskostjo teh prihodkov na
odhodkovnem delu povečujemo postavko za Občinski praznik.
TRANSFERNI PRIHODKI
V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja
prejema iz drugih javno finančnih institucij, to je iz državnega proračuna in proračunov
lokalnih skupnosti, ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.
Od veljavnega proračuna so večji za 478.000,00 EUR ali za 273,9 % in znašajo
652.500,00 EUR.
Vsa povečanja na področju transfernih prihodkov izhajajo iz projekta rekonstrukcije
vodovoda Selnica – Jelovec. Tako smo planirali 53.000,00 EUR sofinanciranja s strani
Mestne občine Maribor, 125.000,00 EUR od investitorja podjetja Tuš, ki bo zaradi gradnje
trgovine in črpalke sofinanciral primarno vodovodno infrastrukturo. Za 300.000,00 EUR
so se povečala sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih Evropskih institucij. V
skladu s tem so povečani tudi odhodki na postavki te investicije.
3.1. PREGLED REBALANSIRANIH PRIHODKOV

V tabeli podajamo pregled rebalansiranih prihodkov po vrstah in deležih v celotnih prihodkih v
primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2008:
v EUR
Skup. Vrsta prihodka
Veljavni
Delež v
I. rebalans Delež v
kto
proračun
skupnih
2008
skupnih
2008
prihodkih
prihodkih
70
DAVČNI PRIHODKI
2,554.607
80,27%
2,688.353
70,55%
71
NEDAVČNI PRIHODKI
452.983
14,23%
465.383
12,21%
72
KAPITALSKI PRIHODKI
400
0,01%
400
0,01%
73
PREJETE DONACIJE
0
0,00%
4.000
0,11%
74
TRANSFERNI PRIHODKI
174.500
5,49%
652.500
17,12%
SKUPAJ PRIHODKI
3,182.490
100,00%
3,810.636
100,00%
4. RAZLAGA SPREMEMB ODHODKOV
Dosežena realizacija odhodkov proračuna v prvih štirih mesecih letošnjega proračunskega leta,
pričakovani poslovni dogodki in povečanje prihodkov ter v skladu s tem uravnoteženje odhodkov so
bili osnova za rebalans proračuna, ki podaja oceno prikazanih prerazporeditev z okvirno določenimi
potrebami. Ponovna vrednotenja so bila opravljena z upoštevanjem zakonskih določil, izvajanja
zastavljenih projektov in na podlagi izkustvenih metod, predvsem na tistih postavkah, kjer je realizacija
dokaj nepredvidljiva. Kot posledica tega so bile opravljene potrebne prerazporeditve – povečanje ali
zmanjšanje obsega odhodkov in drugih izdatkov po posameznih postavkah.
Tako skupni odhodki v rebalansu znašajo 4,050.392,00 EUR in so v primerjavi z veljavnim
proračunom za leto 2008 večji za 758.790,00 EUR ali za 23,10%.
V nadaljevanju so predstavljene spremembe odhodkov v skladu s programsko klasifikacijo.
4. 1. OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE (1001)
Proračunski uporabnik Občinska uprava – skupne službe (1001) je v I. rebalansu za leto 2008 planiran
v višini 490.267,00 EUR in je za 12,80% nižji v primerjavi z veljavnim proračunom. Predstavlja 12,8%
vseh odhodkov predlaganega rebalansa.
4.1.1. Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Glavni program 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
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Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija
Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
taks in samoprispevka, ekoloških taks ...).
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Urejanje na področju
fiskalne politike 02029001 zajema spremembo na proračunski postavki:
01.1.1.3.7.06

Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, ki je povečana v
višini 760,00 EUR. Gre za provizijo Uprave za javne prihodke, ki vrši plačilni
promet za proračun. Glede na stroške prvih štirih mesecev smo postavko nekoliko
povečali, kar je posledica zvišanja cene storitev plačilnega prometa.

4.1.2. Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti,
izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim
premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.
Podprogram 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem
glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in
grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi je v podprogramu Obveščanje domače in tuje
javnosti 04039001 spremenjena proračunska postavka:
01.1.1.3.1.02

01.1.1.3.1.04

Založniške in tiskarske storitve so povečanje za 9.500,00 EUR ali za 161,00%.
Postavka se povečuje, ker smo račun za decembrske Selniške novice plačali šele
v januarju 2008, prav tako v jeseni planiramo razširjeno izdajo. Dodatni strošek pa
je tudi snemanje predstavitvene zgoščenke naše Občine.
Stroški oglaševalskih storitev in informiranje so povečani za 4.200,00 EUR, saj je
bila naknadno sklenjena pogodba za snemanje sej občinskega sveta in objave na
lokalni televiziji. Postavka po predlogu rebalansa znaša 16.000,00 EUR.

4.1.3. Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
Glavni program 0603 – Dejavnost občinske uprave
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva
za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti
(upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Administracija občinske
uprave 06039001 zajema spremembe na naslednjih proračunskih postavkah:
01.1.1.1.06
01.1.1.3.1.06
01.1.1.3.4.00
01.1.1.3.7.00
01.1.1.3.7.03
01.1.1.3.7.09

Drugi izdatki zaposlenim so se uskladili z dejanskim stanjem za izplačano jubilejno
nagrada. Povečanje je v višini 17,00 EUR.
Drugi splošni material in storitve smo povečali za 950,00 EUR na podlagi
realizacije v prvih štirih mesecih proračunskega leta.
Dnevnice za službena potovanja v državi smo povečali za 370,00 EUR zaradi
velike realizacije v prvih štirih mesecih. Zvišana realizacija je predvsem posledica
šolanja treh delavk v Ljubljana za državni izpit.
Povečali smo tudi stroške seminarjev za 1.410,00 EUR, saj želimo aktivno
spremljati vse spremembe zakonodaje in novosti na področju poslovanja javne
uprave.
Izdatki za izobraževanje zaposlenih je povečano na stroške, ki bodo nastopili v
jeseni ob začetku novega šolskega leta v višini 2.300,00 EUR.
Komunalni inšpektorji so se povečali za 1.930,00 EUR v skladu z načrtom
financiranja skupnega Medobčinskega inšpektorata in znašajo 7.500,00 EUR.
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01.1.1.3.7.13

Drugi operativni odhodki so povečani za 3.406,00 EUR in po predlogu rebalansa
znašajo 10.636,00 EUR, ker smo morali pokriti sanacijo grobnega polja na našem
pokopališču.

Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Razpolaganje in
upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 06039002 so spremembe
naslednje:
01.1.1.3.3.03
01.1.1.3.3.04
01.1.1.3.5.04
01.1.1.3.5.05

Pristojbine za registracijo vozil so zmanjšane v višini 19,00 EUR in tako usklajene z
dejanskimi stroški.
Zavarovalne premije za motorna vozila so zmanjšane v višini 51,00 EUR in tako
usklajene z dejanskimi stroški.
Zavarovalne premije za opremo so zmanjšane v višini 17,00 EUR in tako usklajene z
dejanskimi stroški.
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje so povečani za 350,00 EUR, saj
smo sklenili zavarovanje odgovornosti.

4.1.4. Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.
Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje,
opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje
in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje
gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč
in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Pripravljenost sistema za
zaščito, reševanje in pomoč 07039001 so spremembe naslednje:
02.1.02

Dodana je nova postavka za obrambo pred točo v višini 1.600,00 EUR, saj je bila
podpisana pogodba z Letalskim centrom Maribor za izvajanje aktivnosti obrambe
pred točo z letali.

4.1.5. Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Glavni program 2603 – Splošna proračunska rezervacija
Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Administracija občinske
uprave 06039001 zajema spremembe na naslednjih proračunskih postavkah:
01.1.1.5.00

Splošna proračunska rezervacija je bila oblikovana v višini 98.700,00 EUR in je
bila posledica prihodkovne strani iz računa finančnih terjatev in naložb, kjer smo
načrtovali prodajo delnic Nigrada d.d.. Ker posel ni bil sklenjen in zanimanja za
nakup ni, smo se odločili, da ta sredstva izločimo iz proračuna tako na
odhodkovni kot prihodkovni strani proračuna.

4. 2. ŽUPAN (1002)
Proračunski uporabnik župan (1002) je v I. rebalansu proračuna za leto 2008 planiran v višini
85.677,00 EUR in je za 8,2% ali 6.500,00 EUR višji v primerjavi z veljavnim proračunom.
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4.2.1. Področje porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti,
izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim
premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.
Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela
občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in
državnih praznikov.
V rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Izvedba protokolarnih
dogodkov 04039002 zajema naslednje proračunske postavke:
01.2.1.12
01.2.1.14

Prireditve ob občinskem prazniku so bile planirane v višini 10.000,00 EUR,
povečali pa smo jih za namenska donacijska sredstva, ki jih je občina prejela od
poslovnih partnerjev.
Pokroviteljstvo smo povečali za 2.500,00 EUR in sedaj znaša 15.000,00 EUR. S
sredstvi iz te postavke župan pomaga nekaterim perspektivnim športnikom in
kulturnikom iz naše občine.

4. 3. OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA (4001)
Proračunski uporabnik Občinska uprava-skupne službe (4001) je v I. rebalansu za leto 2008 planiran v
višini 2,062.998,00 EUR in je za 64,30% višji v primerjavi z veljavnim proračunom. Predstavlja 50,90%
vseh odhodkov predlaganega rebalansa.
4.3.1. Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.
Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega
delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih
organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih
gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme
(financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Delovanje sistema za
zaščito, reševanje in pomoč 07039002 zajema spremembe naslednjih proračunskih postavk:
03.2.00

Investicije v gasilstvo v višini 50.000,00 EUR so povečane za 25.000,00 EUR v
skladu z dogovorom z gasilci, saj bo nakup vozila izveden že v letošnjem letu. S
tem premikamo samo dinamiko izplačila sredstev, ki smo jo opredelili v Načrtu
razvojnih programov, ne pa tudi višine sredstev.

4.3.2. Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Glavni program 1302 – Cestni promet in infrastruktura
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega
prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko
vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče
vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in
zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine).
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest 13029001 zajema naslednje spremembe proračunskih postavk:
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04.2.1.00

04.2.1.06

Redno vzdrževanje lokalnih cest je povečano v višini 20.000,00 EUR, ker smo v
začetku letošnjega leta generalno sanirali Selniško grabo in so stroški presegli
načrtovane. Večji del sredstev pa je namenjen vzdrževanju ceste G1-1Črešnjevec-Fala-Grahorjeva koča za katero je bilo prvotno načrtovano
investicijsko vzdrževanje, pa se je ob natančnem ogledu terena ugotovilo, da
lahko obnovo zagotovimo iz rednega vzdrževanja.
Postavko zimske službe smo povečali za 5.000,00 EUR zaradi predvidenega
razvoza peska v jeseni.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko
vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje,
ovire za umirjanje prometa – grbine).
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Investicijsko vzdrževanje
in gradnja občinskih cest 13029002 zajema naslednje spremembe:
04.2.2.011
04.2.2.012
04.2.2.013

04.2.2.014

Postavko Investicijsko vzdrževanje javnih poti Vertnik-Ravna ulica-Ob gozdu smo
povečali za 20.000,00 EUR, saj se je ob popisu zahtevanih del izkazalo, da smo
stroške za ureditev ocenili prenizko.
Investicijsko vzdrževanje javnih poti – cesta h Gosaku je povečana za 40.000,00
EUR in sedaj znaša 60.000,00 EUR, da se bodo izvedla dela skladno s
programom celovite ureditve te ceste.
Postavka Investicijsko vzdrževanje javnih poti – Fala-Mali-Roj je povečana za
66.000,00 EUR, saj jo bomo rekonstruirali s sredstvi Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj v skladu z 26. a členom Zakona o financiranju
občin.
Izločili smo predvideno investicijsko vzdrževanje javne poti G1-1-ČrešnjevecFala-Grahorjeva koča. Ob proučitvi dejanskega stanja je bilo ugotovljeno, da bo
cesto možno sanirati na podlagi rednega vzdrževanja.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,
avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje
vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in
investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov
in oglaševanje.
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Urejanje cestnega prometa
13029003 zajema naslednjo proračunsko postavko:
04.2.1.05

Povečana so tudi sredstva za cestni kataster, odmero cest ter odkup javno dobro
za 33.000,00 EUR. Zaradi odmere ceste Selniška graba in odkupa ceste pri
Cebeku je na tej postavki potrebno sredstva povečati. Glede na to, da nekatere
ceste še niso odmerjene, je potrebno na tej postavki dodatno zagotoviti sredstva
za odmero in odkup zemljišč za javno dobro.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave,
gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave,
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Cestna razsvetljava
13029004 zajema spremembo naslednje proračunske postavke:
04.4.1.1.00

04.4.1.1.01

Povečali smo postavko na rednem vzdrževanju javne razsvetljave, saj se povečujejo
potrebe po sanaciji dotrajanih drogov in svetil. Na določenih mestih smo dopolnili
napeljave z dodatnimi svetili, da smo zaokrožili razsvetljavo posameznih ulic. Postavka
tako znaša 20.000,00 EUR.
Povečati smo morali porabo tokovine za javno razsvetljavo v višini 9.500,00 EUR.
Elektrika je dražja, večja poraba pa se odraža zaradi dodatnih porabnikov.
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4.3.4. Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Glavni program 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in
ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in
čistilnih naprav.
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Ravnanje z odpadno vodo
15029002 zajema spremembo naslednje proračunske postavke:
04.4.2.3.02

Tehnična dokumentacija za kanalizacijo v občini je povečana za 72.000,00 EUR in
znaša 222.000,00 EUR. Povečanje je posledica dejanskega poteka aktivnosti, ki so
vezane na usklajevanje z ostalimi občinami Dravske doline na projektu odvodnjavanje
odpadnih voda zgornjega Podravja. V letošnjem letu je že bila plačana izdelava
investicijskega programa in izbran izvajalec za PGD in PZI.

4.3.5. Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje
pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge
komunalne dejavnosti.
Podprogram 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s
hidrantno mrežo).
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi je v področju podprograma Oskrba z vodo
16039001 spremenjena naslednja proračunska postavka:
04.4.2.2.01

Postavka se povečuje zaradi odobrenih sredstev na razpisu »Razvoj regij« za odobren
Projekt obnove tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec. Končni Sklep o prejetju
sredstev smo od SVLR prejeli dne, 14. marca 2008, ko je proračun že bil sprejet.
Aktivnosti na projektu »Obnova tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec« že potekajo,
zato je potrebno uskladiti v skladu z dokumentacijo in zahtevkom SVLR-ja prihodkovno
in odhodkovno stran proračuna. Odhodki za ta projekt tako znašajo 588.500,00 EUR
za leto 2008.

Glavni program 1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim
osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe
na stanovanjskem področju.
Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD,
upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni
stroški, zavarovanje, upravljanje).
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Drugi programi na
stanovanjskem področju 16059003 zajema spremembo naslednje proračunske postavke:
06.1.1.01
Obveznost Uprastanu se nanaša na našo obveznost do upravljavca občinskih
stanovanj. Ker imamo v letošnjem letu v funkciji dodatno stanovanje, prav tako pa so
se močno dvignili nekateri drugi stroški, smo morali postavko povečati za 1.230,00
EUR.
4.4. OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI (4002)
Proračunski uporabnik Občinska uprava-družbene dejavnosti (4002) je v I. rebalansu proračuna za
leto 2008 planiran v višini 1,302.222,00 EUR in je za 1,3% višji v primerjavi s sprejetim proračunom.
Predstavlja 32,15% vseh odhodkov rebalansa proračuna.
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4.4.1. Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti
Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranjeprogramov na
področju športa in programov za mladino.
Podprogram 18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne
službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne
prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska
mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport,
vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov
(dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov
(dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi smo na področju podprograma Programi športa
18059001 spremenili proračunsko postavko:
08.1.1.06

Sredstva na postavki Delovanje športnih zvez in društev so bila razdeljena z
javnim razpisom. Pri tem je prišlo do računske razlike v višini 133,00 EUR, ki
smo jo zdaj dodali.

4.4.2. Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE
Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in
drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Podprogram 19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov
in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja...), nakup, gradnja in
vzdrževanje vrtcev.
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Vrtci 19029001 zajema
naslednje spremembe proračunskih postavk:
09.1.1.04

09.1.1.07

Postavka se poveča zaradi večjega števila otrok, ki so vključeni v druge vrtce v
Sloveniji. Vključitev otroka v vrtec izven stalnega prebivališča je absolutna pravica
staršev. Posledica tega je povečanje postavke za 20,00 % oziroma za 15.000,00
EUR.
Povečali smo tudi sredstva za permanentno izobraževanje delavcev vrtca, saj so
izrazili željo, da bi se v jeseni radi odpravili na redno letno izobraževanje, ki se ga že
nekaj let niso udeležili. Tako postavka sedaj znaša 1.890,00 EUR.

4.4.3. Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO
Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje
programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno
varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi
materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje
zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Socialno varstvo
materialno ogroženih 20049004 zajema naslednje spremembe proračunskih postavk:
10.1.08

Socialni status nekaterih občanov se je znatno poslabšal, kar kaže tudi število
prejetih vlog za dodelitev izrednih socialnih pomoči. Glede na to se je postavka
povečala za 1.000,00 EUR. Iz te postavke krijemo stroške za najnujnejše potrebe
občanov, ki so se znašli v socialni stiski.
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4. 5. PREGLED REBALANSIRANIH ODHODKOV
V tabeli podajamo pregled rebalansiranih odhodkov po vrstah in deležih v celotnih odhodkih v
primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2008:
v EUR
Skup.
kto

Vrsta odhodka

Proračun
2008

40
TEKOČI ODHODKI
41
TEKOČI TRANSFERI
SKUPAJ TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
SKUPAJ INVEST. ODHODKI IN TRANSFERI
A. Skupaj bilanca prih. in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+55)

1,227.739
1,256.616
2,484.355
626.800
180.447
807.247
3,291.602
0
31.297
3,322.899

Delež v
skupnih
odhodkih
36,95%
37,82%
74,77%
18,86%
5,43%
24,29%
99,06%
0,00%
0,94%
100,00%

I. rebalans
2008
1,236.666
1,274.979
2,511.645
1,333.300
205.447
1,538.747
4,050.392
1.400
31.297
4,083.089

Delež v
skupnih
odhodkih
30,29%
31,23%
61,52%
32,65%
5,03%
37,68%
99,20%
0,03%
0,77%
100,00%

Iz tabele je razvidno, da se je delež investicijskih odhodkov in transferov v primerjavi z veljavnim
proračunom povečal za 13,39% ali za 731.500,00 EUR in predstavlja v celotnih odhodkih 37,68%.
V naslednji preglednici smo po namenih našega proračuna prikazali spremembe med tekočimi in
investicijskimi transakcijami. Iz nje lahko razberemo, da smo povečali tekoče odhodke in transfere v
višini 27.290,00 EUR. Največje spremembe pa so se v predlaganem rebalansu izvršile na področju
komunale na investicijskih odhodkih in transferih v višini 731.500,00 EUR.

Številka
proračunskega
uporabnika
1001
1002
1003
1004
1005
4001
4002
4003

Naziv proračunskega
uporabnika

Tekoči
Investicijski
Skupna
odhodki in
odhodki in
sprememba
transferi
transferi
Občinska uprava – skupne službe
-72.073
0
-72.073
Župan
+6.500
0
+6.500
Podžupan
0
0
0
Občinski svet in odbori
0
0
0
Nadzorni odbor
0
0
0
Občinska uprava – komunala
+75.730
+731.500
+807.230
Občinska uprava – družbene
+17.133
0
+17.133
dejavnosti
Občinska uprava – kmetijstvo in
0
0
0
turizem
SKUPAJ
+27.290
+731.500
+758.790

Naslednja tabela pa prikazuje spremembe odhodkov po rebalansu v primerjavi s sprejetim
proračunom, po proračunskih namenih:
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Številka
namena

Naziv glavnega namena

1001

OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE
SLUŽBE
Ekonomska in fiskalna administracija

562.340

490.267

-72.073

2.530

3.290

+760

06
07

Skupne administrativne službe in
splošne javne storitve
Lokalna samouprava
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

93.280
353.800

106.980
364.367

+13.700
+10.567

08
18

Notranje zadeve in varnost
Kultura, šport in nevladne organizacije

0
2.000

1.600
2.000

+1.600
0

22
23

Servisiranje javnega dolga
Intervencijski programi in obveznosti

4.530
2.500

4.530
2.500

0
0

1002
01
03

ŽUPAN
Politični sistem
Zunanja politika in mednarodna pomoč

103.700
79.177
45.677

5.000
85.277
45.677

-98.700
+6.500
0

5.000

5.000

0

04
1003
01
1004
01
1005
02

Skupne administrativne službe in
splošne javne storitve
PODŽUPAN
Politični sistem
OBČINSKI SVET IN ODBORI
Politični sistem
NADZORNI ODBOR
Ekonomska in fiskalna administracija

28.500
15.360
15.360
54.768
54.768
5.600

35.000
15.360
15.360
54.768
54.768
5.600

+6.500
0
0
0
0
0

5.600

5.600

0

4001

OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA

1,255.768

2,062.998

+807.230

02

Ekonomska in fiskalna administracija

10.680

10.680

0

07

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

11
13

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Promet, prometna infrastruktura in
komunikacije
Gospodarstvo
Varovanje okolja in naravne dediščine

89.230
16.200

114.230
16.200

+25.000
0

554.700
17.200

725.200
17.200

+170.500
0

266.700

338.700

+72.000

301.058

840.788

+539.730

1,285.089
90.567
73.210

1,302.222
90.567
73.210

+17.133
0
0

106.742
862.140
152.430

106.875
878.140
153.430

+133
+16.000
+1.000

02
04

14
15
16

Veljavni
proračun
2008

10
17
18

Prostorsko planiranje in stanovanjska
komunal. dejavnost
OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE
DEJAVNOSTI
Trg dela in delovni pogoji
Zdravstveno varstvo
Kultura, šport in nevladne organizacije

19
20

Izobraževanje
Socialno varstvo

4002

14

Predlagan
I. rebalans

Razlika
+ ali -

Številka
namena

Naziv glavnega namena

4003

OBČINSKA UPRAVA – KMETIJ.
TURIZEM
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

11
14
A
+B
+C

Veljavni
proračun
2008
IN

Gospodarstvo
SKUPAJ
RAČUN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA
SKUPAJ

Predlagan
I. rebalans

Razlika
+ ali -

33.500

33.500

0

22.500
11.000
3,291.602
0
31.297
3,322.899

22.500
11.000
4,050.392
1.400
31.297
4,083.089

0
0
+758.790
+1.400
0
+760.190

5. RAČUN NALOŽB
V računu naložb načrtujemo nakup kapitalskega deleža javnega podjetja Snaga d.o.o. iz Maribora, ki
ga nam bo prodala Občina Duplek. Gre za 0,01% lastništva za nakup katerega smo planirali 1.400,00
EUR v skladu s ponudbo Občine Duplek. O nakupu deleža je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi
že razpravljal na svoji 11. seji in pooblastil župana za izvedbo vseh aktivnosti potrebnih za pridobitev
ustanoviteljskih pravic v družbi Snaga.
6. PREGLED POKRIVANJA SPREMEMBE SREDSTEV NA RAČUNIH
Vsi proračunski prihodki po rebalansu
Vsi proračunski odhodki po rebalansu
Proračunski primanjkljaj
Račun naložb
Račun financiranja
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

v EUR
3,810.636
4,050.392
-239.756
-1.400
-31.297
-272.453

Zmanjšanje sredstev na računih po predlogu I. rebalansa v višini 272.453,00 EUR pokrivamo s
prenesenimi sredstvi iz preteklih obdobij.
7. ZAKLJUČEK
Prvi rebalans proračuna v letošnjem letu je prinesel povišanje prihodkov in odhodkov v skladu s
poslovnimi dogodki v letu 2008 in 2007 Veliko breme proračuna so še vedno zakonske obveznosti, kot
so predšolska in šolska vzgoja in celotno področje socialnega varstva, kjer se sredstva porabijo za
tekoče transfere. Zato nam iz tekočega financiranja ostaja malo sredstev za želene in potrebne
investicije, čeprav je slika letošnjega rebalansa v investicijski smeri pozitivna, saj smo uspešno
pridobili sredstva tudi iz drugih virov.
Ekonomska klasifikacija prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter zadolževanja in
odplačil dolga predstavlja samo del celotnega kontnega načrta, ki je pripravljen za spremljanje
prihodkov in odhodkov, rezultatov finančnega poslovanja ter stanja sredstev in virov sredstev oseb
javnega prava po veljavnem Zakonu o računovodstvu.
8. TABELARNI PREGLEDI
Predpisane klasifikacije prihodkov in odhodkov so razvidne v tabelarnih pregledih, ki sledijo v
nadaljevanju gradiva.
Pripravila:
Simona GRUŠOVNIK s sodelavci uprave
ŽUPAN
OBČINE SELNICA OB DRAVI
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
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