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1.

BESEDILO ČLENOV ODLOKA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/2005, uradno
prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/0,
30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZB), 7., 30., 97., in 98. člena Statuta Občine
Selnica ob Dravi (MUV št. 19/07) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji _____.
redni seji, dne ________________ sprejel
O D L O K
O PRORAČUNU OBČINE SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Selnica ob Dravi za leto 2008 določajo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni podkontov.
Splošni del proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
A.
I.
70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722

V EUR

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
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3,182.490
3,007.590
2,554.607
2,167.876
232.621
154.110
452.983
349.223
5.434
2.500
2.826
93.000
400
400
0

Skupina/podskupina kontov

V EUR

73
730
74
740
741

PREJETE DONACIJE
Prejete donacije od domačih oseb
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

II.
40
400
401
402
403
409

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

3,291.602
1,227.739
283.340
46.017
792.182
2.500
103.700

41
410
411
412
413

TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi

1,256.616
36.500
365.487
114.136
740.493

42
420

INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev

576.800
576.800

43
431
432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
Investicijski transferi proračunskim porabnikom

230.447
185.347
45.100

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

B.
IV.

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
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
PREJETA
MINUS
DANA
POSOJILA
IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

75
750
751
V.
44
440
441
VI.
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0
0
174.500
115.500
59.000

-109.112
0
98.700
98.700
0
98.700
0
0
0
0
98.700

Skupina/podskupina kontov
C.
VII.
50
500
VIII.
55
550
IX.
X.
XI.

V EUR

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.
+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2007
9009 Splošni sklad za drugo

0
0
0
31.297
31.297
31.297
-41.709
-31.297
109.112
41.709

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni
na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, ki
so določeni s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu Odloku in se objavita na spletni strani in oglasni deski Občine
Selnica ob Dravi.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami predpisov, ki urejajo javne finance ter navodili, ki
jih za izvajanje proračuna izda župan izda župan.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
2. občinska taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
3. okoljska dajatev za obremenjevanje voda,
4. ekološki vodovodni prispevek,
5. požarna taksa,
6. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje nalog investicijskega
značaja,
7. prihodki od najemnin grobnih prostorov,
8. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.
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Pravice porabe na proračunskih postavkah namenskih sredstev, ki niso porabljene v
tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna
ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan do skupnega
zneska 10% primerne porabe za leto 2008.
O realiziranih prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu v mesecu juliju istočasno s
poročanjem občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega proračuna za leto 2008 in njegovi
realizaciji in konec leta z zaključnim računom.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe
na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za
investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo
zapadle v plačilo:
1. v letu 2009, ne sme presegati 50% pravic porabe, zagotovljene za investicijske
odhodke in investicijske transfere, v sprejetem proračunu za tekoče leto in
2. v naslednjih letih (po letu 2009), ne sme presegati 10% pravic porabe, zagotovljene
za investicijske odhodke in investicijske transfere, v sprejetem proračunu za tekoče
leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,
telefona, vode, komunalne storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrtov razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
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8. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je proračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 5.000,00 EUR.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča Občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine
60,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove vrednosti.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna,
ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame posojilo
do 5% sprejetega proračuna, ki pa mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta.
Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje občinskega proračuna, o čemer takoj
obvesti občinski svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega proračuna.
Župan je pooblaščen za dajanje soglasja k zadolževanju javnih zavodov do višine 1 %
sprejetega proračuna za tekoče leto, katerih ustanovitelj je občina, po predhodnem soglasju
občinskega sveta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje)
Če bo v letu 2009 potrebno začasno financiranje Občine Selnica ob Dravi, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne
veljati naslednji dan po objavi.
Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov, ki so priloga k temu odloku,
se objavijo na spletni strani in oglasni deski Občine Selnica ob Dravi.
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Župan občine predpiše Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2008. V navodilu se določijo
postopki prevzemanja obveznosti, postopki za izplačila iz proračuna in prerazporejanje
pravic porabe, postopki pri izdajanju soglasij k pogodbam, upravljanje s prejemki proračuna
in postopki zadolževanja proračuna.
Številka: 410-6/2007
Datum:
ŽUPAN
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
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2.

UVOD

Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, v nadaljevanju ZFO-1) je od 1. 1. 2007 dalje
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. Ministrstvo za
finance je na podlagi navedenih določb ZFO-1 po sprejetju državnega proračuna občinam
dolžno sporočiti zneske o prihodkih občine iz glavarine in zneske finančne izravnave.
Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in proračun Republike Slovenije za
leto 2008 sta bila sprejeta na seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 20. novembra
2006 in objavljena v Uradnem listu RS, št. 126/06 z dne 5. 12. 2006.
Tako smo 29. 12. 2006 prejeli od Ministrstva za finance izračune primerne porabe občin,
zneske prihodkov občine iz glavarine in zneske finančne izravnave za leti 2007 in 2008.
Vendar smo 24. 09. 2007 prejeli še nove, sicer predhodne podatke na osnovi seje Vlade RS,
ki je 1. 10. 2007 sprejela Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in
2009, v katerem je določila znesek povprečnine za leto 2008 v višini 485,88 EUR.
Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine
je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg
sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po
enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:
- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti,
prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).
Povprečnina predstavlja ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog na prebivalca v državi. Na podlagi uredbe iz 11. člena ZFO-1 jo skladno z
12. členom ZFO-1 ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja
izvrševanje državnega proračuna. Za leti 2007 in 2008 je povprečnina določena v 37. členu
ZFO-1 in znaša 482,13 EUR za leto 2008. Vendar je v izračunih upoštevana povprečnina v
višini 485,88 EUR, ki je opredeljena v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in
2009.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in
sicer se zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prebivalci). Upoštevani so podatki
na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine. Pri izračunu
primerne porabe občin za leto 2008 so upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1.
januarja 2007. Občina Selnica ob Dravi je imela na ta dan 4721 prebivalcev.
Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km2 in dolžino lokalnih
cest in javnih poti v posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu
prebivalcev sta izračunana koeficienta Pi in Ci.
Koeficient Pi je izračunano razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in
površino celotne države na prebivalca.
Koeficinet Ci je izračunano razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v
posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi.
Površina občin je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije,
dolžina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet – Direkcije Republike
Slovenije za ceste.
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Za Občino Selnica ob Dravi:
Površina občine v km2
Število oseb s stalnim prebivališčem (Oi)
Površina občine na prebivalca (Po/p)
Površina celotne države na prebivalca (Pd/p)

64,5
4.721
0,013662
0,010041

Pi = Po/p : Pd/p = 0,013662 : 0,010041 = 1,360621
Dolžina lokalnih cest v občini v km
Število oseb s stalnim prebivališčem (Oi)
Dolžina lokalnih cest v občini na prebivalca (Dco/p)
Dolžina lokalnih cest v državi na prebivalca (Dcd/p)

57,163
4.721
0,012108
0,015917

Ci = Dco/p : Dcd/p = 0,012108 : 0,015917 = 0,760696
Izračun koeficientov Mi in Si zajema delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem
prebivalstvu občine in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu
občine. Na podlagi teh deležev sta izračunana koeficienta Mi in Si.
Koeficient Mi predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, mlajših od 15 let v posamezni
občini in povprečjem deležev prebivalcev, mlajših od 15 let v državi.
Koeficient Si pa predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let v
posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, starejših od 65 let v državi.
Za Občino Selnica ob Dravi:
Prebivalci mlajši od 15 let
Število oseb s stalnim prebivališčem (Oi)
Delež mlajših od 15 let v občini (Dmo)
Delež mlajših od 15 let v državi (Dmd)

634
4.721
0,134294
0,143794

Mi = Dmo : Dmd = 0,134294 : 0,143794 = 0,933933
Prebivalci starejši od 65 let
Število oseb s stalnim prebivališčem (Oi)
Delež starejših od 65 let v občini (Dso)
Delež starejših od 65 let v državi (Dsd)

724
4.721
0,153357
0,159128

Si = Dso : Dsd = 0,153357 : 0,159128 = 0,963734
Izračun vsote korigiranih kriterijev zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za
izračun primerne porabe občine. Primerna poraba občine je izračunana na podlagi fiksnega
deleža, ki se ne korigira, in sicer v višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s
kriteriji Pi, Ci, Mi in Si. Kriterij Ci se upošteva s ponderjem 0,13, Pi s ponderjem 0,06, Mi s
ponderjem 0,16 in Si s ponderjem 0,04. Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne

10

porabe občine je po posameznih občinah zaradi upoštevanja kriterijev večja ali manjša od
1,00.
Izračun zneska PPi (primerna poraba občine) zajema izračun primerne porabe za
posamezno občino. Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih
kriterijev, povprečnine (P) in števila prebivalcev občine (Oi):
PPi = (0,61 + 0,13Ci + 0,06Pi + 0,16Mi + 0,04Si) * P*Oi.
Ppi= =(0,61+0,13*0,760696+0,06*1,360621+0,16*0,933933+0,04*0,963734)*485,88€*4721=
= 0,978505*485,88 €*4721= 2,244.533 EUR
Prihodek občine iz glavarine
Način izračuna prihodka občine iz glavarine opredeljuje 14. člen ZFO-1 v treh korakih.
V prvem koraku se izračuna glavarina, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež
dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne
porabe občin. Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14.
člena ZFO-1. Na višino glavarine vplivata skupna primerna poraba občin (vsota primernih
porab vseh občin za posamezno proračunsko leto) in število prebivalcev v državi.
V drugem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine, ki je prihodek občine iz davkov in
drugih prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna v višini glavarine,
pomnožene s številom prebivalcev občine in popravljen z indeksom raznolikosti občine.
V tretjem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine pri občinah, pri katerih ta prihodek
presega primerno porabo občine. Prihodek občine iz glavarine se v primeru, da je za več kot
15% višji od izračunane primerne porabe občine, zmanjša, in sicer se presežek nad 15%
primerne porabe občine zmanjša za 50%.
Izračun prihodkov občine iz glavarine zajema izračun prihodkov občine iz glavarine po
naslednji enačbi: Gli = Oi*Gl*(0,3 + 0,7*Iro). Prihodek občine iz glavarine se izračuna tako,
da se število prebivalcev v občini pomnoži z glavarino, ta zmnožek pa se korigira še z
indeksom raznolikosti občin, pri čemer je indeks raznolikosti občin razmerje med primerno
porabo občine in zmnožkom števila prebivalcev občine z glavarino. Indeks raznolikosti občin
se upošteva v višini 70%.
Za Občino Selnica ob Dravi:
Glavarina (Gl)
Število oseb s stalnim prebivališčem (Oi)
Indeks raznolikosti občin (Iro)

424,53
4721
1,116662

Gli = 4721*424,53*(0,3+0,7*1,116662) = 4721*424,53*1,0816634 = 2,167.876 EUR
Izračunan znesek smo tako planirali neposredno v proračunu.
Finančna izravnava
Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz glavarine ne more financirati
primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med
primerno porabo občine in prihodki občine iz glavarine. Občina Selnica ob Dravi v letu 2008
ni upravičena do finančne izravnave.
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Skladno z 8. členom ZFO-1 so vir financiranja občin tudi prihodki iz dohodnine in drugih
davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za posamezno
proračunsko leto v višini skupne primerne porabe. Z zakonom, ki ureja izvrševanje
državnega proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občinam v višini
skupne primerne porabe. Posameznim občinam se tako kot prihodek občine iz glavarine,
odstopa dohodnina. Ta se občinam odstopa na podlagi 17. člena ZFO-1 tedensko po enakih
deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana ter po
postopku in na način, ki sta določena s Pravilnikom o postopku in načinu nakazovanja
dohodnine občinam (Ur. l. RS, št. 138/06).
Ministrstvo za finance nam je z dopisom z dne, 24. 07. 2007, posredovalo izhodišča za
pripravo proračunov lokalnih skupnosti za leto 2008.
Tako smo pri pripravi proračuna za leto 2008, poleg zakonskih predpisov, uporabili navedene
globalne usmeritve in izhodišča. Skladno s temi izhodišči so nam, kot podlaga za planiranje
posameznih kategorij proračunskih prihodkov in odhodkov, služile predvsem naslednje
usmeritve:
 za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov se upošteva
predvidena inflacija za leto 2008 v višini 3,20%,
 pri planiranju sredstev za plače in povračil ter nadomestil za prehrano in za prevoz na
delo, kakor tudi za planiranje regresa za letni dopust in premij kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja smo sprejeli posebne usmeritve in stopnje
uskladitve plač in drugih osebnih prejemkov za prihodnje leto. Ne glede na to, da so
ključni izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe na podlagi Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju že parafirane, so se sredstva za plače po navodilu Ministrstva za
finance še načrtovala v okviru veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in
obračun plač v letu 2007.
Pri določitvi občinskega proračuna je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski
okvir, v katerem se skozi oceno prihodkov pri danih davčnih stopnjah in oceno nedavčnih
prihodkov, določi davčna kapaciteta države, občine pa še dodatno ocenijo svojo »davčno
kapaciteto« in ostale prihodke.
Proračun je razdeljen na sledeče sklope:
1. splošni del,
2. posebni del in
3. načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun
financiranja in račun finančnih terjatev in naložb.
- V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke,
nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. V
bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke,
tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere;
- V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih
posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup
kapitalskih vlog;
- V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je
povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s
financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter načrtovane spremembe
denarnih sredstev na računih proračuna v teku proračunskega leta.
V gradivu proračuna za leto 2008 smo pripravili poleg Odloka o proračunu občine Selnica ob
Dravi za leto 2008 še vse tabele in razlage, ki so, kot je navedeno v zadnjem odstavku
drugega člena odloka, priloga k temu.
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To so naslednje preglednice: splošni in posebni del proračuna, odhodki, razvrščeni po
funkcionalni klasifikaciji, programska klasifikacija proračunskih odhodkov, načrt razvojnih
programov za investicije in državne pomoči, obrazložitve, kadrovski načrt, načrt nabav in
gradenj, program prodaje finančnega in stvarnega premoženja in načrt zadolževanja in
izdanih jamstev.
Tudi za leto 2008 je posebni del proračuna pripravljen v skladu s Pravilnikom o programski
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 57/2005, 138/2006), ki predpisuje
obliko klasifikacije proračunskih odhodkov. Tabelarni pregledi so pripravljeni v računalniški
aplikaciji Ministrstva za finance APPrA-o. Vse razlage posebnega dela proračuna so
pripravljene po programski klasifikaciji.
Pri pripravi gradiva za proračun 2008 smo upoštevali tudi usmeritve, ki jih je Ministrstvo za
finance pripravilo v obliki Proračunskega priročnika za leto 2008 in 2009.

3. UVODNA OBRAZLOŽITEV – OPIS
SELNICA OB DRAVI V LETU 2008

NAČRTOVANIH

POLITIK

OBČINE

1. V tekstualnem delu gradiva o proračunu za leto 2008 so pripravljene uvodne obrazložitve
in besedilo Odloka o proračunu za leto 2008. V tabelarnem delu je prikazan splošni del
proračuna: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja in proračunska poraba po programski klasifikaciji.
2. Pri sestavi proračuna smo upoštevali predvsem kriterij dokončanja pričetih in
nedokončanih investicij in kriterij prioritete po dejanskih potrebah.
3. Prioriteto imajo investicije, kjer bomo uspeli zagotoviti sofinanciranje iz naslova
državnega proračuna (kanalizacija, pločniki ipd.), ali tam, kjer so investicije podprli krajani
s svojimi finančnimi prispevki. Prioriteto pridobivajo tudi investicije, ki jih je mogoče
realizirati v povezavi z drugimi projekti .
4. Pri načrtovanju proračunov zasledujemo osnovno vodilo, da imajo prioriteto projekti, ki so
bili sprejeti kot smernice dolgoročnega razvoja, in to so:
- kanalizacija,
- pločniki,
- ceste,
- pokopališče,
- vodovod,
- večnamenska dvorana,
- investicije v odlagališče komunalnih odpadkov.
5. Analiza investicijskih odhodkov v preteklem obdobju kaže naslednje deleže investicijskih
vlaganj glede na celotne odhodke:
- v letu 2003 20,35 %,
- v letu 2004 18,56%,
- v letu 2005 19,56%,
- v letu 2006 18,85%,
- v letu 2007 32,50%
Glede na to, da so v letu 2008 izkazani manjši prihodki kot v letu 2007, je posledično manjši
tudi delež investicijskih odhodkov proračuna, in sicer 24,53% vseh odhodkov proračuna.
Pojasnila k prihodkovni strani proračuna:
- Na podlagi ZFO-1 je postavka dohodnine samo ena – Dohodnina – odstopljeni viri
občinam, ki je v primerjavi s prejšnjimi letom višja za 4%. Med pomembnejšimi davčnimi
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prihodki se pojavlja še Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki po uskladitvi in
sprotnem preverjanju evidenc dosega dobro realizacijo in pa Odškodnina od izkopanih
rudnin po pogodbi s podjetjem Konstruktor, ki ima gramoznico v naši občini.
Med nedavčnimi prihodki je največji prihodek iz naslova koncesije za vodno pravico za
reko Dravo. Podrobneje je razložen v nadaljevanju gradiva.
Kapitalski prihodki iz naslova prodaje osnovnih sredstev so minimalni in izvirajo iz
zaostalih plačil za občinska stanovanja – še iz občine Ruše.
Transferni prihodki so od leta 2007 višji za 8,90%. Novi ZFO-1 nam je ukinil finančno
izravnavo. Prihodke od Republiškega zavoda za zaposlovanje smo planirali glede na
programe javnih del, ki jih želimo pridobiti. Kot prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije pa so planirana državna sredstva po 21. členu ZFO-1, ki smo jih že dve leti
zaporedoma izkoristili. Planiramo pa tudi sredstva iz evropskih virov za projekte na
področju vodovoda.

Pojasnila k odhodkovni strani proračuna:
- Pri delovanju občinske uprave spremljamo gibanje stroškov dela in materialnih stroškov,
omejujemo jih s pomočjo javnih del. Zaradi vedno večjega obsega dela, ki je povezan z
novimi obveznostmi, ki jih država nalaga lokalnim skupnostim na področju ekologije in
razvojnih dokumentov, je za uspešno delo potrebno poiskati strokovno pomoč tudi zunaj
uprave.
- Na področju kmetijstva in malega gospodarstva smo uskladili predpise z smernicami EU
in veljavno zakonodajo. Sredstva se bodo razdeljevala preko javnih razpisov skladno z
odobrenimi ukrepi državnih pomoči in pomoči de minimis.
- Na cestni dejavnosti planiramo več investicij v lokalne ceste, javne poti, pločnike in ulice.
- Na področju ostalih gospodarskih dejavnosti bom širili javno razsvetljavo, investirali v
vodovod in v vodni vir Selniška Dobrava. Glavna naloga je nadaljevanje postopka za
pridobitev tehnične dokumentacije za izgradnjo kanalizacije na celotnem območju občine.
- Zbiranje in ravnanje z odpadki se v večini nadaljuje po že znanih področjih: odlagališče
odpadkov Dogoše, gradnja zbirnih centrov in odvoz smeti v akciji »od vrat do vrat«.
- Na področju športa in kulture smo spremenili strukturo postavk, obseg sredstev za te
namene pa je povečan za 1 do 2%. Na osnovi veljavnih predpisov bomo vsa sredstva
delili na podlagi javnih razpisov. Tako želimo vzpodbuditi aktivno delo naših društev in
sofinanciranje njihovega dela na osnovi aktivnosti, ki jih izvajajo za naše občane.
- V predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju zagotavljamo enak standard kot v
preteklih letih, ob tem pa smo uvedli tudi dodatni oddelek vrtca. Planirali smo tudi
investicijsko vzdrževanje tako šole kot vrtca v Selnici.
- Na področju socialnega varstva zagotavljamo poleg zakonsko določenih obvez tudi
štipendiranje nadarjenih in socialno ogroženih dijakov in študentov. Na tem področju se
še vedno pojavlja zakonska odhodkovna postavka družinski pomočnik, ki je uvedena v
skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu. V okviru
razpoložljivih sredstev na področju javnih del poskušamo ohranjati zaposljivost
brezposelnih ljudi z vključevanjem v različne programe javnih del. Pomoč družini na
domu poteka utečeno preko Sončnega doma Maribor. S tem zagotavljamo pomoč
starejšim in invalidnim osebam, ki potrebujejo oskrbovanje na domu. Institucionalno
varstvo je s tem načinom oskrbe vsaj za nekaj časa premaknjeno. Občani so z
izvajanjem službe pomoči na domu izredno zadovoljni.

ŽUPAN
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
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4.

TABELARNI PREGLEDI

4.1. Splošni del proračuna
4.2. Posebni del proračuna
4.3. COFOG klasifikacija proračuna
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4.4. Načrt razvojnih programov za leta 2008 - 2011 (tabelarni pregled)
4.4.1. Investicije
v EUR
PRORAČUNSKI UPORABNIK:
OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE 1001
Podprogram
Proračunska
postavka
04029001
01.1.2.1.00
04039003
01.1.2.1.01
01.1.2.1.02
01.1.2.2.00
01.1.2.2.02
06039002

/
NAZIV PODPROGRAMA / NAZIV PROJEKTA

VIR

2008

***
Obč. prorač.
***
Obč. prorač.
Obč. prorač.
Obč. prorač.

4.000
4.000
36.500
0
8.000
28.500

8.000
8.000
31.000
1.000
10.000
20.000

8.000
8.000
24.000
1.000
3.000
20.000

10.000
10.000
44.000
1.000
3.000
40.000

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
***
za delovanje občinske uprave
Nakup dostavnega vozila
Obč. prorač

15.000

0

0

0

15.000

0

0

0

55.500

39.000

32.000

54.000

Informacijska infrastruktura
Nakup računalnikov in programske opreme
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Nakup telefonske opreme
Nakup ostale opreme
in Investicijsko vzdrževanje in izboljšave prostorov občine

01.1.2.1.03
1001 SKUPAJ:

2009

2010

2011

PRORAČUNSKI UPORABNIK:
OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA 4001
Podprogram
Proračunska
postavka

/
NAZIV PODPROGRAMA / NAZIV PROJEKTA

07039002

Protipožarna varnost

03.2.00

Investicije v gasilstvo

50

VIR

2008

2009

2010

2011

***

50.000

25.000

25.000

25.000

Obč. prorač.

50.000

25.000

25.000

25.000

Podprogram
/
Proračunska post. NAZIV PODPROGRAMA / NAZIV PROJEKTA

VIR

13029002
04.2.2.00
04.2.2.01
04.2.2.011
04.2.2.012
04.2.2.013
04.2.2.014

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Investicijsko vzdrževanje javnih poti
Investicijsko vzdrževanje javnih poti Vertnik – Ravna ulica
Investicijsko vzdrževanje javnih poti cesta h Gosaku
Investicijsko vzdrževanje javnih poti G1-1 – Štamper
Investicijsko vzdrževanje javnih poti G1-1 – ČrešnjevecFala-Brod
Investicije lokalne ceste

***
Obč. prorač.
Obč. prorač.
Obč. prorač.
Obč. prorač.
Obč. prorač.
Obč. prorač.

Tehnična dokumentacija
Pločnik Selnica
Investicijsko vzdrževanje ulic
Cestna razsvetljava
Investicije v javno razsvetljavo
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Razvojni programi in projekti
Zbiranje in ravnanje z odpadki

04.2.2.02 in
04.2.2.03
042.2.04
04.2.2.05
04.2.2.06
13029004
04.4.2.1.00
14029001
04.5.1.02
15029001
05.1.2.05
05.1.2.08
15029002
04.4.2.3.01
04.4.2.3.02

51

Skladiščenje odpadkov Dogoše
Investicije v zbirne centre odpadkov
Ravnanje z odpadno vodo
Investicije v kanalizacijo
Tehnična dokumentacija za kanalizacijo

2008

2009

2010

2011

275.000
50.000
0
40.000
20.000
30.000
30.000

450.000
50.000
80.000
40.000
40.000
0
30.000

375.000
0
120.000
0
0
0
0

340.000
50.000
120.000
0
0
0
0

Obč. prorač.

0

0

120.000

80.000

Obč. prorač.
Obč. prorač.
Obč. prorač.
***
Obč. prorač.
***
Obč. prorač.
***
Obč. prorač.
Obč. prorač.
***
Obč. prorač.
Ostali viri
Obč. prorač.

5.000
60.000
40.000
15.000
15.000
3.200
3.200
46.000
30.000
16.000
150.000
0
150.000
150.000

10.000
15.000
150.000
60.000
50.000
60.000
15.000
15.000
15.000
15.000
4.000
5.000
4.000
5.000
36.000
0
20.000
0
16.000
0
50.000
150.000
0
150.000
6,600.000 4,350.000
50.000
0

10.000
20.000
60.000
20.000
20.000
5.000
5.000
0
0
0
150.000
150.000
630.000
0

Podprogram
/
Proračunska post. NAZIV PODPROGRAMA / NAZIV PROJEKTA

VIR

2008

2009

2010

2011

15049001
04.4.2.2.05
16039001
04.4.2.2.00
04.4.2.2.01

***
Obč. prorač.
***
Obč. prorač.
Obč. prorač.

6.000
6.000
83.578
0
50.000

5.000
5.000
375.000
10.000
180.000

5.000
5.000
245.000
10.000
50.000

0
0
235.000
5.000
50.000

Obč. prorač.
Obč. prorač.
***
Obč. prorač.
Obč. prorač.
***
Obč. prorač.
Obč. prorač.
Obč. prorač.

4.500
29.078
15.000
0
15.000
87.000
32.000
30.000
25.000

5.000
180.000
25.000
20.000
5.000
87.000
32.000
15.000
40.000

5.000
180.000
100.000
100.000
0
97.000
32.000
15.000
50.000

0
180.000
0
0
0
72.000
32.000
0
40.000

1,072.000 1,017.000

847.000

04.4.2.2.03
04.4.2.2.08
16039002
04.4.2.4.00
04.4.2.4.01
16039005
01.1.1.3.7.17
04.4.1.5.02
04.4.2.2.07
4001 SKUPAJ
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Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
Razvojni projekti Selniška Dobrava
Oskrba z vodo
Investicijsko vzdrževanje vodovoda
Investicije v vodovod- Projekt obnova tranzitnega vodovoda
Selnica - Jelovec
Tehnična dokumentacija za vodovod
Varovanje vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Investicija v pokopališče Selnica
Tehnična dokumentacija za pokopališče Selnica
Druge komunalne dejavnosti
Projekti za pridobivanje državnih in EU sredstev
Dokumentacija hudourniki
Ureditev hudournikov

730.788

PRORAČUNSKI UPORABNIK:
OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI 4002
Podprogram
Proračunska
postavka

/
NAZIV PODPROGRAMA / NAZIV PROJEKTA

18059001

Programi športa

08.1.2.00
08.1.2.02

Investicijsko vzdrževanje vlečnice Sveti Duh
Ureditev igrišč

19029001
09.1.2.00
19039001
09.2.2.00
09.2.2.01
09.2.2.03
09.2.2.04

Vrtci
Investicijsko vzdrževanje vrtca
Osnovno šolstvo
Investicijsko vzdrževanje OŠ Selnice ob Dravi
Investicijsko vzdrževanje podružničnih šol
Adaptacija šolske telovadnice
Projekti

4002 SKUPAJ
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VIR

2008

2009

2010

2011

***

5.869

0

0

5.000

Obč. prorač.
Obč. prorač.
***

4.269
1.600

0
0

0
0

0
5.000

19.300
19.300
25.800
0
25.800
0
0

20.000
20.000
25.000
25.000
0
0
0

20.000
20.000
65.000
25.000
0
0
40.000

20.000
20.000
260.000
15.000
25.000
200.000
20.000

50.969

45.000

85.000

285.000

Obč. prorač.
***
Obč. prorač.
Obč. prorač.
Obč. prorač.
Obč. prorač.

PRORAČUNSKI UPORABNIK:
OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO IN TURIZEM 4003
Podprogram
Proračunska
postavka

/
NAZIV PODPROGRAMA / NAZIV PROJEKTA

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

04.3.1.06

Projekti s področja turizma

VIR

2008

2010

2011

***

2.000

0

5.000

5.000

Obč. prorač

2.000

0

5.000

5.000

2.000

0

5.000

5.000

4003 SKUPAJ
SKUPAJ VSI PRORAČUNSKI PORABNIKI

2009

Obč. prorač.

839.257

1,156.000 1,139.000

1,191.000

Ostali viri

150.000

6,600.000 4,350.000

630.000

4.4.2. Državne pomoči
v EUR
PRORAČUNSKI UPORABNIK:
OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA 4001
Podprogram
Proračunska
postavka
14029001
04.5.1.00
04.5.1.01

/
NAZIV PODPROGRAMA / NAZIV PROJEKTA
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Sofinanciranje naložb za razvoj gospodarstva
Sofinanciranje zagona novih podjetij

4001 SKUPAJ

PRORAČUNSKI UPORABNIK:
OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI 4002
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VIR

Občinski proračun
Občinski proračun

2008

2009

2010

2011

14.000
9.000
5.000

17.000
12.000
5.000

21.000
14.000
7.000

28.000
18.000
10.000

14.000

17.000

21.000

28.000

Podprogram
Proračunska
postavka

/
NAZIV PODPROGRAMA / NAZIV PROJEKTA

1039001

Povečanje zaposljivosti

10.1.17

Pomoč pri samozaposlovanju

VIR

Občinski proračun

4002 SKUPAJ

2008

2009

2010

2011

6.000

10.000

12.000

14.000

6.000

10.000

12.000

14.000

6.000

10.000

12.000

14.000

PRORAČUNSKI UPORABNIK:
OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO IN TURIZEM 4003
Podprogram
Proračunska
postavka

/

11029001
04.1.1.16
04.1.1.21
11029002
04.1.1.22
04.1.1.23

NAZIV PODPROGRAMA / NAZIV PROJEKTA

2008

2009

2010

2011

12.200
7.000
5.200
10.300
8.200
2.100

14.000
8.000
6.000
13.000
10.000
3.000

17.000
10.000
7.000
17.000
12.000
5.000

20.000
12.000
8.000
22.000
16.000
6.000

4003 S K U P A J

22.500

27.000

34.000

42.000

SKUPAJ DRŽAVNE POMOČI

42.500

54.000

67.000

84.000
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Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Naložbe v kmetijska gospodarstva
Ukrepi za preprečevanje škod iz naravnih nesreč
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Dopolnilna dejavnost na kmetiji
Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

VIR

Občinski proračun
Občinski proračun
Občinski proračun
Občinski proračun

5.

OBRAZLOŽITVE

5.1. Razlaga splošnega dela proračuna
Splošni del proračuna sestavljajo:
(razvrstitev javnofinančnih prejemkov in izdatkov po ekonomski klasifikaciji)
- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb ter
- račun financiranja.
5.1.1. Bilanca prihodkov in odhodkov
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani skupni prihodki za leto 2008 v
višini 3,182.490,00 EUR in so nižji za 0,20 % od leta 2007.
Pregled načrtovanih prihodkov po vrstah:
v EUR brez centov
Skup.
konto

Vrsta prihodka

70
71
72
74

DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI

Proračun 2008

SKUPAJ PRIHODKI

Delež v skupnih
prihodkih

2,554.607
452.983
400
174.500

80,27%
14,23%
0,01%
5,49%

3,182.490

100,00%

Načrtovani davčni prihodki za leto 2008 znašajo 2,554.607,00 EUR in so v primerjavi z
veljavnim proračunom za leto 2007 višji za 1,20%.
- Načrtovani prihodki iz naslova dohodnine za leto 2008 so višji za 4,00%. Po novem
ZFO-1 se dohodnina ne nateka v občinski proračun po vseh 19 vrstah, kot smo bili vajeni
v preteklosti, ampak se tedensko nakazuje v proračun kot odstopljen vir občinam z
vnaprej določenim zneskom, ki izhaja iz izračuna glavarine. To pomeni lažje načrtovanje
proračunskih prihodkov in tudi likvidnostnega gibanja sredstev, kar je nemoteno teklo že
v letu 2007;
- Prihodek od pravnih oseb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je predviden v
višini 125.000,00 EUR. Prihodek iz naslova NUSZ od fizičnih oseb je predviden v višini
70.000,00 EUR. V letu 2007 bo predvidoma realizacija nekoliko nižja od planiranih
zneskov, vendar zaradi vzpostavitve novih evidenc realno pričakujemo, da je večina
ugovorov in pritožb že rešena. Seveda je dejanski prihodek odvisen od stopnje izterjave
in števila pritožb;
- Planirana so tudi predvidena sredstva iz naslova davka na promet nepremičnin in
okoljske dajatve za obremenjevanje voda, ki so namenjena za izgradnjo kanalizacije.
Odškodnine od izkopanih rudnin so planirane v višini 50.000,00 EUR, saj bo prišlo do
korekcije pogodbe s Konstruktorjem.
Načrtovani nedavčni prihodki so v letu 2008 nižji za 1,70% in znašajo 452.983,00 EUR.
- Vse nedavčne prihodke smo planirali v skladu z globalnimi kvantitativnimi izhodišči in na
podlagi izkustvenih metod;
- Največji med nedavčnimi prihodki so prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico –
ta postavka je sestavljena iz dveh vrst prihodkov. Leta 2003 je vlada z Uredbo podelila
DEM koncesijo za rabo reke Drave. S to uredbo je občina izgubila precejšen vir lastnih
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prihodkov. Koncesija se je takrat delila na del, ki ga je občina dobila v proračunu, vendar
nam je za enak delež zmanjšala znesek primerne porabe. Drugi del je ostal v državnem
proračunu. Na zahtevo županov obdravskih občin so občine v letu 2004 dobile 50%
priznane koncesije za leto 2004. Plačilo je bilo izvršeno od avgusta 2004 pa do decembra
2004. Tudi v letu 2005 so župani obdravskih občin dosegli, da se je občinam vrnilo vsaj
50% koncesije (tako kot za leto 2004) oziroma, da povečajo primerno porabo. Po
večkratnih urgencah in pismenih zahtevkih so občine sredstva pridobile v začetku leta
2006 za leto 2005 in v decembru 2006 za leto 2006. Obljubljeno je, da se bo pripravila
celovita sprememba Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne
energije, vendar do tega zaenkrat ni prišlo. V letu 2008 smo vseeno planirali ta prihodek,
saj menimo, da ga bomo s sodelovanjem županov obdravskih občin, tudi dobili.
Kapitalski prihodki so v letu 2008 planirani v višini 400,00 EUR in se nanašajo na zaostala
plačila za občinska stanovanja – izterjane obveznosti.
Načrtovani transferni prihodki so v letu 2008 višji za 8,90% v primerjavi z veljavnim
proračunom 2007 in znašajo 174.500,00 EUR. ZFO-1 nam je ukinil finančno izravnavo.
Med transfernimi prihodki se planirajo še sredstva požarne takse v višini 5.160,00 EUR in
sredstva države po 21. členu ZFO-1 v višini 75.830,00 EUR, ki se namenjajo za investicije v
infrastrukturo.
Prihodke od Republiškega zavoda za zaposlovanje smo planirali v višini 28.000,00 EUR. V
tej postavki so zajeti prihodki s strani Zavoda RS za zaposlovanje iz naslova javnih del (60 %
sredstev za kritje plač in prevoza ter prehrane v celoti za javne delavce).
V višini 59.000,00 EUR pa med transfernimi prihodki planiramo sredstva drugih evropskih
institucij, ki se nanašajo na dva zastavljena projekta na področju oskrbe z vodo. S projektom
Obnova tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec smo kandidirali na razpis SVRL, kjer
pričakujemo uspešno kandidaturo in s tem povezano povrnitev do 70% upravičenih stroškov.
Skupaj z občinami: MO Maribor, Ruše, Miklavž na Dravskem polju in Hoče – Slivnica
pripravljamo projekt Celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo, s katerim nameravamo
kandidirati na sredstva kohezijskega sklada. V letu 2008 tako, ob pogoju uspešne skupne
kandidature, pričakujemo povrnitev dela upravičenih stroškov za pripravo dokumentacije
projekta.
Načrtovani skupni odhodki za leto 2008 znašajo 3,291.602,00 EUR in so nižji od
veljavnega proračuna za leto 2007 za 0,40 %.
Pregled odhodkov po vrstah:
v EUR brez centov
Skup.
konto

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

1,227.739
1,256.616
2,484.355
576.800
230.447
807.247

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+55)

3,291.602

Delež v skupnih
odhodkih
37,30%
38,18%

75,48%
17,52%
7,00%

24,52%
100,00%

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 109.112,00 EUR.
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5.1.2. Račun finančnih terjatev in naložb
Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen prikazu načrtovanih prilivov iz naslova
prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev in odlivov za dana posojila in
povečanja kapitalskih deležev.
Planirali smo prodajo delnic podjetja Nigrad JKP d.d. Občina Selnica ob Dravi poseduje 4107
delnic po knjižni vrednosti 24,03 EUR. Glede na znano dogajanje v omenjeni družbi
ocenjujemo, da je naše delnice, ki sicer predstavljajo zanemarljiv odstotek lastništva družbe
in ne omogočajo aktivne lastniške vloge, smotrneje prodati, v kolikor bi se za to pokazal
interes med večjimi lastniki. Ker trenutno ni možno oceniti verjetnost realizacije tega
prihodka, smo ga na odhodkovnem delu planirali v okviru splošne proračunske rezervacije.
5.1.3. Račun financiranja
V računu financiranja se prikaže načrtovana pridobitev sredstev z najetimi krediti in sredstva,
pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev ter odplačila prejetih kreditov in izplačila glavnic
najetih posojil z izdajo vrednostnih papirjev.
Za leto 2008 je načrtovan znesek 31.297,00 EUR za odplačilo glavnice dolgoročnega
kredita, najetega pri SKB Maribor.

5.2. Razlaga posebnega dela proračuna
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del
proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih
neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske
porabe, glavnih programih in podprogramih iz Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov
občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.
Obrazložitev posebnega dela proračuna pripravijo vsi neposredni proračunski uporabniki.
Obrazložitev mora biti pripravljena v skladu s strukturo predlaganega finančnega načrta, torej
po področju proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in proračunskih
postavkah.
Neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Selnica ob Dravi so:
ŠIFRA
1001
1002
1003
1004
1005
4001
4002
4003

NAZIV
Občinska uprava – skupne službe
Župan
Podžupan
Občinski svet in odbori
Nadzorni odbor
Občinska uprava – področje komunale
Občinska uprava – področje družbenih dejavnosti
Občinska uprava – področje kmetijstva in turizma

V naslednji tabeli so prikazani podatki o zneskih proračunske porabe glede na neposrednega
proračunskega porabnika in področja porabe:
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Šifra

Proračunski porabnik / področje porabe

59

Znesek v
EUR brez
centov

Delež v vseh
odhodkih

1001
02
04
06
08
18
22
23

OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE
Ekonomska in fiskalna administracija
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Lokalna samouprava
Notranje zadeve in varnost
Kultura, šport in nevladne organizacije
Servisiranje javnega dolga
Intervencijski programi in obveznosti

562.340
2.530
93.280
353.800
2.000
4.530
2.500
103.700

17,08%
0,08%
2,83%
10,75%
0,06%
0,14%
0,08%
3,14%

1002
01
03
04

ŽUPAN
Politični sistem
Zunanja politika in mednarodna pomoč
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

79.177
45.677
5.000
28.500

2,41%
1,39%
0,15%
0,87%

1003
01

PODŽUPAN
Politični sistem

15.360
15.360

0,47%
0,47%

1004
01

OBČINSKI SVET IN ODBORI
Politični sistem

54.768
54.768

1,66%
1,66%

1005
02

NADZORNI ODBOR
Ekonomska in fiskalna administracija

5.600
5.600

0,17%
0,17%

4001
02
07
11
13
14
15
16

OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA
Ekonomska in fiskalna administracija
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Gospodarstvo
Varovanje okolja in naravne dediščine
Prostorsko planiranje in stanovanjska komunal. dejavnost

1,255.768
10.680
89.230
16.200
554.700
17.200
266.700
301.058

38,15%
0,32%
2,71%
0,49%
16,85%
0,52%
8,10%
9,16%

4002
10
17
18
19
20

OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Trg dela in delovni pogoji
Zdravstveno varstvo
Kultura, šport in nevladne organizacije
Izobraževanje
Socialno varstvo

1,285.089
90.567
73.210
106.742
862.140
152.430

39,04%
2,75%
2,22%
3,24%
26,19%
4,64%

4003
11
14

OBČINSKA UPRAVA – KMETIJ. IN TURIZEM
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Gospodarstvo

33.500
22.500
11.000

1,02%
0,68%
0,34%

3,291.602

100,00%

SKUPAJ VSI PRORAČUNSKI ODHODKI

5.2.1. Občinska uprava – Skupne službe (1001)
Proračunski uporabnik Občinska uprava – skupne službe (1001) je v proračunu za leto 2008
planiran v višini 562.340,00 EUR in je za 14,80% višji v primerjavi z letom 2007. Predstavlja
17,08% vseh odhodkov proračuna za leto 2008.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po sedmih področjih porabe, kot je razvidno iz
zgornje tabele. Podrobneje so opisana v nadaljevanju.
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5.2.1.1. Področje porabe 02 –- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje
finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju
zajeto delovno področje dela občinske uprave, ki je pristojen za finance, in nadzornega
odbora občine. Zajema dva glavna programa, in sicer:
• 0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
• 0203 Fiskalni nadzor.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o javnih financah,
 Zakon o plačilnem prometu,
 Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne
uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti,
 Zakon o lokalni samoupravi.
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.
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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Urejanje na področju fiskalne
politike 02029001 zajema naslednje proračunske postavke:
01.1.1.3.7.06

01.1.1.3.7.07

Postavka zajema plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni
promet, ki je planirana v višini 1.240,00 EUR. V primerjavi z lanskim letom
je povečana z indeksom rasti cen. Gre za provizijo Uprave za javne
prihodke, ki vrši plačilni promet za proračun.
Plačila bančnih storitev v višini 1.290,00 EUR, ki je v primerjavi z letom
2007 prav tako povečana z indeksom rasti cen. Iz te postavke pokrivamo
bančne storitve povezane z gotovinskim plačilnim prometom in preko
terminalov za plačila s karticami.

5.2.1.2. Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Ima naslednje glavne programe:
• 0401 – Kadrovska uprava,
• 0402 – Informatizacija uprave,
• 0403 – Druge skupne administrativne službe.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o lokalni samoupravi,
 Zakon o javnih financah,
 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.
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Glavni program 0401 – Kadrovska uprava
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih
nagrad in priznanj.
Podprogram 04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih
nagrad – denarne nagrade in priznanja.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Vodenje kadrovskih zadev
04019001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
01.1.1.3.7.11

Občinska priznanja v višini 140,00 EUR. V letu 2008 bomo naročili nove
plakete.

Glavni program 0402 – Informatizacija uprave
Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske
infrastrukture in za elektronske storitve.
Podprogram 04029001 Informacijska infrastruktura: vzpostavitev e-občine – infrastruktura.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi se pojavlja samo podprogram Informacijska
infrastruktura 04029001, ki zajema naslednje proračunske postavke:
01.1.1.3.1.05

01.1.1.3.5.02

01.1.2.1.00

Računalniške storitve v višini 5.160,00 EUR, ki so v primerjavi z letom 2007
povečane z indeksom rasti cen. Iz tega naslova poravnavamo vse potrebne
servisne storitve na programski opremi in pogodbena vzdrževanja in
ažuriranja programske opreme ter servis internetnih aplikacij. V letu 2008
bo vzpostavljen tudi nov sistem za vodenje dokumentarnega gradiva.
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov v višini
9.480,00 EUR, ki je v primerjavi z letom 2007 prav tako povečana samo z
indeksom rasti cen. Vsebinsko postavka predstavlja vzdrževanje vse
računalniške opreme – lokalnih postaj in serverja, vključno s tiskalniki,
fotokopirnima strojema, faksom in elektronsko pošto.
Postavka Nakup računalnikov in programske opreme je planirana v višini
4.000,00 EUR in je v primerjavi z letom 2007 nižja za dobrih 33%.
Proračunska sredstva se bodo namenila za posodabljanje strojne in
programske opreme računalniškega sistema (lokalni računalniki in serverji)
v občinski upravi glede na predloge vzdrževalcev sistema. Prav tako bomo
pričeli z urejanjem strežniškega prostora, saj je sedanji popolnoma
neprimeren (ločeno napajanje, strežniška omara s hlajenjem).

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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Obveščanje domače in tuje
javnosti 04039001 zajema naslednje proračunske postavke:
01.1.1.3.1.02
01.1.1.3.1.04

Postavka Založniške in tiskarske storitve je planirana v višini 5.900,00 EUR,
za 4-kratno izdajo občinskega časopisa v letu 2008.
Stroški oglaševalskih storitev in informiranje je planirano v višini 11.800,00
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01.1.1.3.1.09

EUR in je v primerjavi z letom 2007 povečano z indeksom rasti cen.
Vsebinsko pomeni ta postavka stroške v zvezi z informiranjem občanov
preko različnih medijev, snemanje sej občinskega sveta in dostopa do
plačljivih informativnih internetnih portalov.
Vzdrževanje, ažuriranje in posodobitev portala www.selnica.si mora biti
prioritetna naloga občine, saj je potrebno zagotoviti prijazno in ažurno
internet stran občine z vsemi aktualnimi podatki. V proračunu 2008 se za te
namene namenja 4.150,00 EUR.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb
in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje
poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih
prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem 04039003 zajema naslednje proračunske postavke:
01.1.1.3.5.00

01.1.1.3.7.05

01.1.1.3.7.15
01.1.2.1.02

01.1.2.2.00

01.1.2.2.02

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov – občinska zgradba je planirano v
višini 5.000,00 EUR in je v primerjavi z letom 2007 precej znižana zaradi
pomanjkanja sredstev. S temi sredstvi bodo izvedeni le najnujnejši posegi.
Storitve odvetnikov, notarjev in drugo v višini 9.860,00 EUR. Povečane so z
indeksom rasti cen in zajemajo vse storitve odvetnikov in notarjev, ki so
potrebne pri delu občine. Dokaj visoke so iz naslova številnih odprtih sodnih
zadev iz preteklih let in zaradi sklenitve pogodbe za pravno varstvo tako za
občino, zaposlene v upravi, kot tudi občinske funkcionarje.
Sodni stroški v višini 1.290,00 EUR so namenjeni poravnavi stroškov ob
morebitnih sodnih postopkih. Povečani so z indeksom rasti cen.
Nakup ostale opreme je planiran v višini 8.000,00 EUR. Ta postavka je v
primerjavi z letom 2007 zmanjšana za 52,90% in je namenjena opremi
adaptiranih prostorov v stavbi na Slovenskem trgu 4, ki bodo namenjeni
potrebam občinskega sveta in občinske uprave.
Investicijsko vzdrževanje pritličnih prostorov v višini 20.000,00 EUR je
namenjeno nadaljevanju ureditve pritličnih prostorov stavbe v delu, ki je
namenjen za delo občinskega sveta (seje, sprejemi, posveti itd.) in njegovih
organov ter za potrebe občinske uprave, pa tudi društev in političnih strank.
Investicijsko vzdrževanje kletnih prostorov v višini 8.500,00 EUR je
namenjeno najnujnejši ureditvi kletnih prostorov občinske stavbe.

5.2.1.3. Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov
občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Zajema naslednje
glavne programe:
• 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni,
• 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
• 0603 Dejavnost občinske uprave.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o lokalni samoupravi,
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
 Stanovanjski zakon,
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 Zakon o javnih uslužbencih,
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 Zakon o javnih financah.
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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Administracija občinske
uprave 06039001 zajema naslednje proračunske postavke:
Od 01.1.1.1.00
do 01.1.1.1.08

Postavke za plače in pripadajoča nadomestila stroškov so planirana v
skladu z globalnimi kvantitativnimi izhodišči za planiranje plač v javnem
sektorju, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. V skladu z Zakonom o
sistemu plač v javnem sektorju sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah
niso več planirana.
Masa bruto plač znaša 177.000,00 EUR in je v primerjavi z veljavnim
proračunom za leto 2007 nižja v višini 2,50%. Vzrok znižanja je v lanskem
letu planirana polletna zaposlitev delavca, do katere ni prišlo.
Od 01.1.1.2.00 V navedenih postavkah so planirani prispevki v skladu z zakonodajo, ki
do 01.1.1.2.05 opredeljuje pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, ter ostali prispevki na
plače v skladu z zakonom in premije dodatnega pokojninskega
zavarovanja.
Vse ostale operativne odhodke občinske uprave, ki so navedeni na straneh 27 in 28
posebnega dela proračuna kot so: pisarniški material, komunalne storitve, dnevnice, energija
in drugo smo planirali v skladu z indeksom rasti cen glede na leto 2007, na podlagi
predvidenih potreb v tem letu glede na strategijo dela župana in na izkustvenih metodah.
Posebej bomo izpostavili le nekatere izjeme.
01.1.1.3.7.03
Izdatki za izobraževanje zaposlenih so planirani v višini 4.100,00 EUR.
Plačali bomo šolnino dvema delavkama na izobraževalnem programu za
pridobitev izobrazbe VI/2, saj je doseganje visoke izobrazbe pri zaposlenih
v interesu delodajalca.
01.1.1.3.7.04
Davek na izplačane plače je znižan za 40,10%, kar izhaja iz znižane
davčne stopnje v letu 2008, kot opredeljuje Zakon o davku na izplačane
plače.
01.1.1.3.7.16
Postavko razvojni programi smo razbili in nove postavke iz tega naslova
ustrezno uvrstili v proračunu.
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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Razpolaganje in upravljanje s
premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 06039002 zajema naslednje
proračunske postavke:
Od 01.1.1.3.3.00
do 01.1.1.3.3.04

Navedene postavke se nanašajo na službeno vozilo in so v primerjavi s
preteklim letom spremenjene na podlagi indeksa rasti cen.
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01.1.1.3.5.01

01.1.1.3.5.03

01.1.1.3.5.05

01.1.1.3.6.00

01.1.1.3.6.01

01.1.2.1.03

Zavarovalne premije za objekte so povečane za 249,30% ali za 521,00
EUR in znašajo 730,00 EUR, kar izhaja iz pridobljenih ponudb za
zavarovanje občinske stavbe. Sorazmerno so zmanjšane zavarovalne
premije za opremo na postavki 01.1.1.3.5.04..
Tekoče vzdrževanje druge opreme je planirano z indeksom rasti cen v
primerjavi z letom 2007 in znaša 650,00 EUR. Nanaša se na vzdrževanje
opreme v občinski stavbi, ki jo uprava potrebuje za svoje delo, razen
računalnikov in programske opreme.
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje znašajo 650,00 EUR
in so povečani z indeksom rasti cen. Večji del te postavke bo porabljene
za zavarovanje odgovornosti občine.
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte v višini 16.500,00 EUR je
planirana za plačilo najemnine po pogodbi za najem arhive v kletnih
prostorih nove zgradbe ob občinskem poslopju.
Obratovalni stroški za poslovne objekte so planirani v višini 2.070,00 EUR
in se nanašajo na delež obratovalnih stroškov za zgradbo, kjer se nahaja
naša zdravstvena postaja. Povečani so z indeksom rasti cen.
Nakup dostavnega vozila je načrtovan v višini 15.000,00 EUR. Nakup
smo sicer planirali že v letu 2007, vendar smo sredstva v rebalansu
proračuna prerazporedili na drugo postavko, ki jo je bilo potrebno
nemudoma realizirati. Dostavno vozilo potrebujemo za vzdrževanje javnih
poti in drugih del na terenu, ki jih opravljajo predvsem javni delavci.

5.2.1.4. Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju
prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Ima naslednji glavni program:
• 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o varnosti cestnega prometa,
 Zakon o policiji,
 Zakon o lokalni samoupravi.
Glavni program 0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje
prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Podprogram 08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan ...).
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Prometna varnost 08029001
zajema naslednjo proračunsko postavko:
01.1.1.3.7.10

Prometna preventiva – SPV je planirana v višini 2.000 EUR in je od
lanskega leta zmanjšana za 4,1 %, saj se v letu 2008 prenese
organizacija tekmovanja Kaj veš o prometu? v drugo občino.

5.2.1.5. Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe
kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Ima
naslednje glavne programe:
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• 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
• 1803 Programi v kulturi,
• 1804 Podpora posebnim skupinam,
• 1805 Šport in prostočasne aktivnosti.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
 Zakon o varstvu kulturne dediščine,
 Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih,
 Zakon o vojnih grobiščih,
 Zakon o knjižničarstvu,
 Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
 Zakon o medijih,
 Zakon o društvih,
 Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti,
 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih,
 Zakon o športu.
Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam
Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje
programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske
skupnosti ter drugih posebnih skupin.
Podprogram 18049001 Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev
vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Programi veteranskih
organizacij 18049001 zajema naslednje proračunske postavke:
Od 01.1.1.4.04
do 01.1.1.4.06

Postavke so namenjene podpori delovanja Zveze častnikov, Združenja
borcev in Veteranov vojne za Slovenijo. Postavke so skupaj planirane v
višini 2.810,00 EUR in so v primerjavi z letom 2007 povečane za 0,5%,
kar v bistvu predstavlja zaokrožitev zneskov.

Podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov
upokojenskih društev.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Programi drugih posebnih
skupin 18049004 zajema naslednje proračunske postavke:

01.1.1.4.02 in
01.1.1.4.03

Postavki sta namenjeni podpori delovanja Društva upokojencev Selnica
ob Dravi in Fala. Sredstva so v primerjavi z letom 2007 povečana prav
tako za 0,5% zaradi zaokrožitve zneskov.

5.2.1.6. Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z
javnim dolgom na občinski ravni. Ima naslednji glavni program:
• 2201 – Servisiranje javnega dolga.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
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 Zakon o javnih financah,
 Zakon o financiranju občin.
Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga
Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti
iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov
financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Podprogram 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna –
domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu
kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti
od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Obveznosti iz naslova
financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 22019001 zajema naslednjo
proračunsko postavko:
01.1.1.3.8.00

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam v višini
2.500,00 EUR se nanašajo na dolgoročno najet kredit za izgradnjo
zdravstvene postaje pri SKB banki. Obresti so planirane po anuitetnem
načrtu banke.

5.2.1.7. Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Zajema naslednja glavna
programa:
• 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,
• 2303 Splošna proračunska rezervacija.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o javnih financah,
 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.
Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru
naravnih nesreč
Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne
sile in ekološke nesreče.
Podprogram 23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo
posledic naravnih nesreč.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Rezerva občine 23029001
zajema naslednjo proračunsko postavko:
01.1.1.5.00

Rezerva za naravne nesreče je v predlogu proračuna za leto 2008
planirana v višini 5.000,00 EUR.
Rezerva za naravne nesreče se oblikuje v skladu z 48. členom Zakona o
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javnih financah največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Z
opredeljenim zneskom dosegamo zakonsko določilo.
Glavni program 2303 – 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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Splošna proračunska
rezervacija 23039001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
01.1.1.5.00

Splošna proračunska rezervacija je oblikovana v višini 98.700,00 EUR in
je v bistvu zrcalna slika prihodkovne strani iz računa finančnih terjatev in
naložb, kjer načrtujemo prodajo delnic Nigrada d.d.. Ker nikakor ni nujno,
da bo posel sklenjen (odvisno od tržnih razmer), smo se odločili, da ta
sredstva rezerviramo na splošni proračunski rezervaciji in jih v primeru
realizacije prihodkov prerazporedimo na ustrezno porabo na odhodkovni
strani proračuna.

5.2.2. Župan (1002)
Proračunski uporabnik Župan (1002) je v proračunu za leto 2008 planiran v višini 79.177,00
EUR in je za 0,90% višji v primerjavi z letom 2007. Predstavlja 2,41% vseh odhodkov
predloga proračuna za leto 2008.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po treh področjih porabe, ki so podrobneje
opisana v nadaljevanju.
5.2.2.1. Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih
organov (občinski svet, župan, podžupan). Ima le en glavni program, in sicer:
• 0101 Politični sistem.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Ustava Republike Slovenije,
 Zakon o lokalnih volitvah,
 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
 Zakon o samoprispevku,
 Zakon o volilni kampanji,
 Zakon o političnih strankah,
 Zakon o lokalni samoupravi,
 Zakon o javnih uslužbencih,
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 Zakon o lokalni samoupravi.
Glavni program 0101 – Politični sistem
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij
političnega sistema:
- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.
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Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in
nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški
reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava
informacij v medijih).
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Dejavnost župana in
podžupanov 01019003 zajema naslednje proračunske postavke:
Od 01.2.1.00
do 01.2.1.09

01.2.1.10

01.2.1.15 in
01.2.1.16
01.2.1.17

V navedenih postavkah je planirana plača župana, vsa z zakonom
pripadajoča povračila stroškov v zvezi z delom in zakonski prispevki
vključno s premijami dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Postavke so planirane v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev.
Izdatki za reprezentanco so planirani v višini 3.000,00 EUR. Vsebinsko
gre za stroške poslovnih kosil, drobnih daril za poslovne partnerje in
pijače ob poslovnih sestankih.
Telefon in elektronska pošta sta planirana v višini 600,00 EUR. Drugi
operativni odhodki pa po odločitvi župana niso planirani. V obeh primerih
gre za odhodke, ki so namenjeni izključno delovanju župana.
Medmestno sodelovanje v državi v višini 1.000,00 EUR je namenjeno
vzpodbujanju sodelovanja z drugimi občinami, predvsem pa podpiramo
vsakoletno srečanje krajev z imenom Gradišče.

5.2.2.2. Področje porabe 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Področje porabe 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje
občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno
humanitarna pomoč. Zajema naslednja glavna programa:
• 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba,
• 0303 Mednarodna pomoč.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o lokalni samoupravi.
Glavni program 0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba
Glavni program 0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje
aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim
organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).
Podprogram 03029001 Mednarodno sodelovanje občin: obmejno in drugo sodelovanje občin
na področju kulture, športa in drugih področjih.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Mednarodno sodelovanje
občin 03029002 zajema naslednjo proračunsko postavko:

01.2.1.13

Mednarodno in medmestno sodelovanje je planirano v višini 5.000,00
EUR in je v primerjavi s preteklim letom povečano za 19,80%.
Namenjeno je sodelovanju z občinami in kraji iz tujine, po načrtovanju
župana.

5.2.2.3. Področje porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe
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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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Izvedba protokolarnih
dogodkov 04039002 zajema naslednje proračunske postavke:
01.2.1.11

01.2.1.12

01.2.1.14

Stroški proslav, prireditev in sprejemov so planirani v višini 6.000,00 EUR
in se namenjajo prireditvam, proslavam in sprejemom, ki jih organizira
župan v imenu občine. Sredstva so v enakem obsegu kot v letu 2007.
Prireditve ob občinskem prazniku so planirane v višini 10.000,00 EUR,
kar je za 66,70% več kot v letu 2007. Župan je na podlagi izkušenj iz
izvedbe praznovanja občinskega praznika v letu 2007 povečal sredstva
za ta namen.
Pokroviteljstvo je planirano v višini 12.500,00 EUR. S sredstvi iz te
postavke župan pomaga nekaterim perspektivnim športnikom in
kulturnikom iz naše občine.

5.2.3. Podžupan (1003)
Proračunski uporabnik Podžupan (1003) je v proračunu za leto 2008 planiran v višini
15.360,00 EUR in je za 0,40% višji v primerjavi z letom 2007. Predstavlja 0,47% vseh
odhodkov predloga proračuna za leto 2008. Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po
enem področju porabe, ki je opisano v nadaljevanju.
5.2.3.1. Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM
Glavni program 0101 – Politični sistem
Glavni program 0101 – Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij
političnega sistema:
- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.
Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in
nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški
reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava
informacij v medijih).
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Dejavnost župana in
podžupanov 01019003 zajema naslednje proračunske postavke:
01.3.1.00 in
01.3.1.01
01.3.1.02 in
01.3.1.03

V teh dveh postavkah so planirani prejemki dveh podžupanov, ki jima
pripadajo v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov – 13.380,00 EUR.
Drugi operativni odhodki ter Telefon in elektronska pošta, ki so namenjeni
izključno delovanju podžupanov, sta planirana v višini 430,00 EUR
oziroma 1.550,00 EUR in sta povečana z indeksom rasti cen.
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5.2.4. Občinski svet in odbori (1004)
Proračunski uporabnik Občinski svet in odbori (1004) je v proračunu za leto 2008 planiran v
višini 54.742,00 EUR in je za 1,50% nižji v primerjavi z letom 2007. Predstavlja 1,69% vseh
odhodkov proračuna za leto 2008.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po enem področju porabe, ki je opisano v
nadaljevanju.
5.2.4.1. Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM
Glavni program 0101 – Politični sistem
Glavni program 0101 – Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij
političnega sistema:
- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.
Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno
opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske
volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Dejavnost občinskega sveta
01019001 zajema naslednje proračunske postavke:
01.1.1.4.00

01.1.1.4.01
01.4.1.00,
01.4.1.01 in
01.4.1.05
01.4.1.02

01.4.1.03 in
01.4.1.04

Klubi svetnikov so planirani v obsegu leta 2007– 7.200,00 EUR. Sredstva
na tej postavki se lahko koristijo v skladu s Pravilnikom o porabi
proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov v Občini Selnica ob Dravi.
Politične organizacije in stranke so planirane v višini 4.590,00 EUR. Gre
za mesečna izplačila v skladu z Zakonom o političnih strankah.
Sejnine svetnikov, sejnine članov odborov in sejnine Vaških odborov so
planirane v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Najemnina za dvorano v Gasilskem domu je planirana v višini 1.300,00
EUR in je v primerjavi z letom 2007 povečana z indeksom rasti cen. Po
pogodbi s PGD Selnica ob Dravi nam zagotavlja nemoteno koriščenje
dvorane za potrebe občine.
Postavki Stroški občinskega sveta in Vaški odbori sta planirani v lanskem
obsegu 1.252,00 in 626,00 EUR. Gre za vse operativne odhodke in
reprezentanco, ki se neposredno nanaša na občinski svet in vaške
odbore.

5.2.5. Nadzorni odbor (1005)
Proračunski uporabnik Nadzorni odbor (1005) je v proračunu za leto 2009 planiran v višini
5.600,00 EUR in je za 15,40% nižji v primerjavi z letom 2007. Predstavlja 0,17% vseh
odhodkov predloga proračuna za leto 2008.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po enem področju porabe, ki je opisano v
nadaljevanju.
5.2.5.1. Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
V glavnem programu 0203 – Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora
občine.
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Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno
opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge
nadzora.
V proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Dejavnost nadzornega
odbora 02039001 zajema naslednje proračunske postavke:
01.5.1.00

01.5.1.01

01.5.1.02

01.5.1.03

Sejnine Nadzornega odbora so planirane v višini 3.000,00 EUR in so za
23,10% nižje kot v preteklem letu. Sejnine smo planirali nekoliko nižje
glede na realizacijo v letu 2007.
Stroški seminarjev članov Nadzornega odbora v višini 400,00 EUR so
namenjeni morebitnemu izobraževanju članov Nadzornega odbora
Občine Selnica ob Dravi.
Stroški zunanjih sodelavcev Nadzornega odbora v višini 2.000,00 EUR so
namenjeni plačilu storitev zunanjih institucij, ki jih lahko Nadzorni odbor
najame pri svojem delu.
Drugi operativni odhodki v višini 200,00 EUR so namenjeni operativnim
odhodkom, ki se nanašajo izključno na Nadzorni odbor.

5.2.6. Občinska uprava – KOMUNALA (4001)
Proračunski uporabnik Občinska uprava – komunala (4001) je v proračunu za leto 2008
planiran v višini 1.255.768,00 EUR in je za 9,60% nižji v primerjavi z letom 2007. Predstavlja
38,15 % vseh odhodkov proračuna za leto 2008.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po sedmih področjih porabe, ki so podrobneje
opisana v nadaljevanju.
5.2.6.1. 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.
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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Urejanje na področju fiskalne
politike 02029001 zajema naslednje proračunske postavke:
04.4.1.3.01

04.4.1.5.01

05.1.1.08

Storitev obračuna okoljske dajatve za obremenjevanje vode v višini
5.280,00 EUR se nanaša na pogodbo s podjetjem Nigrad JKP d.d., ki je
po državni uredbi zavezanec za pobiranje te dajatve, ki je izključno
namenjena izgradnji kanalizacije v občini.
Storitev obračuna ekološke takse pri vodarini v višini 3.200,00 EUR se
nanaša na pogodbo z Mariborskim vodovodom, ki na računih za vodo
zaračunava tudi občinsko takso.
Stroški pobiranja okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z odpadki se
nanaša na pogodbo s podjetjem Snaga JP d.o.o., ki je po državni uredbi
zavezanec za pobiranje te dajatve v višini 2.200,00 EUR, ki je izključno
namenjena investicijam na področju ravnanja z odpadki.
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5.2.6.2. Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne
organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih
nesreč. Ima naslednji glavni program:
• 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 Zakon o varstvu pred požarom,
 Zakon o gasilstvu.
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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Pripravljenost sistema za
zaščito, reševanje in pomoč 07039001 zajema naslednje proračunske postavke:
02.1.00

02.1.01

Delovanje zaščite in reševanja: za nakup opreme za civilno zaščito in za
izobraževanje pripadnikov civilne zaščite v znesku 2.250,00 EUR.
Zajeti so tudi stroški popravil in vzdrževanja sistema za javno alarmiranje
in stroški zakupa linij za javno alarmiranje.
Gorska reševalna služba – 1.770,00 EUR za sofinanciranje gorske
reševalne službe. Občina financira redno dejavnost GRS za potrebe
pomoči in reševanja na smučiščih in za opremo prostovoljcev v GRS.

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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Delovanje sistema za zaščito,
reševanje in pomoč 07039002 zajema naslednje proračunske postavke:
03.1.00

Gasilska zveza Ruše – dotacije v višini 7.510,00 EUR.
GZ Ruše je po pogodbi zadolžena za vrsto aktivnosti, v katere so
vključena društva prostovoljnih gasilcev z občin Ruše, Lovrenc na
Pohorju in Selnice ob Dravi. V te namene so občine pogodbeno zavezane
za sofinanciranje GZ Ruše.

03.1.01

Redna dejavnost gasilskih društev Selnica in Slemen v višini 22.100,00
EUR.
Za potrebe varstva pred požari in ukrepanja ob naravnih in drugih
nesrečah je občina dolžna skrbeti za opremljenost prostovoljnih gasilskih
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03.1.02

03.1.03

03.2.00

društev ki pokrivajo požarne rajone na svojih območjih. Financiranje je v
obliki rednih dotacij, ki jih PGD koristijo za nakup opreme in usposabljanja
članstva.
Poraba požarne takse – VIR 11 v višini 5.160,00 EUR.
Transferna sredstva, ki se dodeljujejo od požarnega sklada RS so
namenjena požarni varnosti in se dodeljujejo PGD Selnica in Slemen v
razmerju 50% : 50%.
Redno vzdrževanje hidrantov v višini 440,00 EUR.
Za potrebe rednega vzdrževanja hidrantov se ob okvarah poravnavajo
stroški popravil ali zamenjav hidrantnih naprav.
Na investicijskih transferih je planiran 50.000,00 EUR za PGD Selnica ob
Dravi.
Sredstva bodo pogodbeno dodeljena omenjenemu društvu, namenjena
za pokritje stroškov nakupa vozila za prevoz vode.

5.2.6.3. Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje
programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja
in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Zajema
naslednje glavne programe:
• 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
• 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
• 1104 Gozdarstvo,
• 1105 Ribištvo.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o kmetijstvu,
 Zakon o kmetijskih zemljiščih,
 Zakon o zaščiti živali,
 Zakon o gozdovih,
 Zakon o lokalni samoupravi.
Glavni program 1104 – Gozdarstvo
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne
infrastrukture.
Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in
vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Redno vzdrževanje gozdnih
cest 11049001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
04.2.1.03

Na rednem vzdrževanju gozdnih cest je sestavljena tripartitna pogodba
(Zavod za gozdove – izvajalec – občina) v višini 16.200,00 EUR.
Pri rednem vzdrževanju gozdnih cest je Zavod za gozdove zavezan
pripraviti program rednega vzdrževanja, ki se letno realizira na vseh
gozdnih cestah na območju občine.
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5.2.6.4. Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Zajema naslednje glavne programe:
• 1302 Cestni promet in infrastruktura,
• 1303 Železniški promet in infrastruktura,
• 1304 Letalski promet in infrastruktura,
• 1305 Vodni promet in infrastruktura.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o javnih cestah,
 Zakon o varnosti cestnega prometa,
 Zakon o prevozih v cestnem prometu,
 Zakon o železniškem prometu,
 Zakon o varnosti v železniškem prometu,
 Zakon o plovbi po celinskih vodah,
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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest 13029001 zajema naslednje proračunske postavke:
04.2.1.00

Redno vzdrževanje lokalnih cest: Habidov jarek, Sv.Duh – Hajdič mlin,
Selniška graba in G-1-1 Črešnjevec – Fala v višini 48.000,00 EUR.
04.2.1.01
Stroški rednega vzdrževanja ulic – 8.600,00 EUR. V okviru teh sredstev
bomo tudi poskrbeli za klop in nadstrešnico na avtobusni postaji v Selnici
ob Dravi.
04.2.1.02
Stroški za redno vzdrževanje javnih poti so planirani v višini 48.000,00
EUR.
Pri rednem vzdrževanju na cestnem področju so zajeti stroški vzdrževalnih del na lokalnih
cestah – situacije CP Maribor, stroški cestarja, stroški rednega vzdrževanja ulic – pogodba
Nigrad Maribor, stroški rednega vzdrževanja na javnih poteh (propusti za odvodnjavanje,
gramoziranje, jarki, mulde, izkopi …) in stroški vzdrževanja Nigrad Maribor. Cestno podjetje
Maribor in Nigrad Maribor lahko vzdrževalna dela na lokalnih cestah in ulicah v občini
Selnica ob Dravi izvršita samo na osnovi predhodnega naročila in dogovora z občino Selnica
ob Dravi ter ponudbe ali predračuna za izvedbo del.
04.2.1.06
Zimsko službo smo povečali. V zimi 2007 - 2008 bomo plužili le tiste
ceste, ulice in poti, ki so občinska last. Povečali bomo kontrolo nad
izvedenim pluženjem, porabljenim posipnim materialom, predvsem pa
plužili po prioriteti. Stroški za zimsko službo so opredeljeni v višini
100.000,00 EUR.
Zajeti so predvideni stroški za zimsko službo: pogodbene obveznost do
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Nigrada in CP Maribor, ter dovoz posipnega materiala za zimsko službo.
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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Investicijsko vzdrževanje in
gradnja občinskih cest 13029002 zajema naslednje proračunske postavke:
04.2.2.00

04.2.2.011

04.2.2.012
04.2.2.013
04.2.2.014
04.2.2.04
04.2.2.05

04.2.2.06

Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, predstavlja investicijsko
vzdrževanje in izboljšave v višini 50.000,00 EUR. Načrtujemo
vzdrževalna dela na vseh cestah.
V vseh primerih gre za izboljšave cestišča (dodatni elementi za
odvodnjavanje meteornih in zalednih vod, izkope in nasutja primernih
materialov ter popravila asfaltnih prevlek).
Na investicijskih odhodkih planiramo investicijsko vzdrževanje javne poti
Vertnik – Ravna ulica – Ob gozdu v višini 40.000,00 EUR.
Predvidena je asfaltna prevleka omenjene ceste s predhodno ureditvijo
tampona in ustrezno odvodnjavanje cestišča. Ta cesta je bila vključena
že v program lanskega leta.
Postavka Investicijsko vzdrževanje ceste h Gosaku je namenjena za
izgradnjo propustov in tamponske podlage je v višini 20.000,00 EUR.
Pri tej postavki so planirana vzdrževalna dela makadamske javne poti –
GI-1 – Štampar v višini 30.000,00 EUR.
Na postavki je planirano investicijsko vzdrževanje javne poti GI-1 –
Črešnjevec – Fala – Grahorjeva koča v višini 30.000,00 EUR
Tehnična dokumentacija – načrti in druga projektna dokumentacija je
planirana v višini 5.000,00 EUR.
Planirano je sofinanciranje izgradnje pločnika skozi Selnico v višini
60.000,00 EUR.
Planirana investicija – nadaljevanje izgradnje pločnika skozi Selnico
predstavlja sofinanciranje sprejetih planov R Slovenije za leti 2007 in
2008. Sofinancerski sporazum za 2. etapo bo predvidoma pripravljen v
februarju 2008. Omenjeno investicijo bi bilo možno zaključiti do konca leta
2008 in morebiti izvesti plačilo še v proračunskem obdobju 2009
(zaključek del do konca novembra 2008 in s 60 dnevnim rokom plačila
izvesti plačilo v januarju 2009).
Pogoj za tako dinamiko so seveda s posameznimi proračuni zagotovljena
proračunska sredstva.
Investicijsko vzdrževanje ulic – vzdrževanje in izboljšave – planiramo
40.000,00 EUR. Načrtujemo naslednja vzdrževalna dela: vzdrževanje
muld v ulicah v naseljih ter popravila poškodovanih delov cestišča – ulic.

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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Urejanje cestnega prometa
13029003 zajema naslednjo proračunsko postavko:
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04.2.1.05

Zajeta so tudi sredstva za cestni kataster, odmero cest ter odkup javno
dobro v višini 25.000,00 EUR.
Odmera ceste Selniška graba in glede na to, da nekatere ceste še niso
odmerjene, je nujno planirati 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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Cestna razsvetljava 13029004
zajema naslednje proračunske postavke:
04.4.1.1.00
04.4.1.1.01
04.4.2.1.00

Planirano redno vzdrževanje javne razsvetljave, redni pregledi JR,
zamenjave svetilnih delov, ostala popravila na JR v višini 13.000,00 EUR.
Planirano je plačilo tokovine v višini 22.100,00 EUR.
Za investicijo v izgradnjo javne razsvetljave v Šolski ulici v višini
15.000,00 EUR.
Javna razsvetljava v omenjeni ulici je bila predvidena že v prejšnjem
proračunskem obdobju, a je iz objektivnih razlogov realizacija izostala.

5.2.6.5. Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva
potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj
turizma in gostinstva. Zajema naslednje glavne programe:
• 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov,
• 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,
• 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
 Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb,
 Zakon o lokalni samoupravi.
 Zakon o spremljanju državnih pomoči,
 Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Glavni program 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in
medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov
oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega
gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr).
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva 14029001 zajema naslednje proračunske postavke:
04.5.1.00

Občina Selnica ob Dravi je v letu 2007 sprejela nov pravilnik za področje
dodeljevanj pomoči de minimis za gospodarstvo, ki omogoča do 100%
sofinanciranje naložb podjetij in samostojnih podjetnikov. Za ta namen so
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04.5.1.01

04.5.1.02

v proračunu predvidena sredstva v višini 9.000,00 EUR
V letu 2008 nameravamo pristopiti k sistematičnemu vzpodbujanju
nastanka novih podjetij v naši občini. V okviru dovoljenih pomoči je kot
ukrep predvideno tudi sofinanciranje zagona novih podjetij v višini
5.000,00 EUR.
Razvojni programi in projekti – na tej postavki so sredstva planirana v
višini 3.200,00 EUR in se porabljajo po vnaprej sklenjenih pogodbah z
MRA, ki izvaja v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja in Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na
regionalni ravni ter z EIM v skladu z regionalnimi razvojnimi programi v
okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013.

5.2.6.6. Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za
izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Zajema
naslednje glavne programe:
• 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
• 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,
• 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave,
• 1506 Splošne okoljevarstvene storitve.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o varstvu okolja,
 Zakon o gospodarskih javnih službah,
 Zakon o vodah,
 Zakon o ohranjanju narave.
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 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč,
nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz
posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Zbiranje in ravnanje z
odpadki 15029001 zajema naslednje proračunske postavke:
05.1.1.00

05.1.1.04

05.1.1.05
05.1.1.07

Za odvoz smeti od vrat do vrat in za zeleni zabojnik je v proračunu
36.100,00 EUR. Ker sredstva v prejšnjem obdobju niso zadostovala, smo
jih v letu 2008 povečali.
Sredstva s te postavke so namenjena za poravnavo odškodnin za
razvrednotenje bivalnega okolja Pobrežje v višini 4.400,00 EUR,
prejemajo pa jih prebivalci živeči ob bivši deponiji na Pobrežju. Sredstva
so vezana na pogodbe s Snago JP d.o.o..
Uporaba odlagališče Dogoše – VIR 13, v višini 15.000,00 EUR.
Delovanje zbirnega centra v Rušah je opredeljeno v višini 5.000,00 EUR
in gre za pokrivanje razlike med stroški ZC in prihodki, ki jih kot del cene
odvoza odpadkov plačujejo občani.
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05.1.2.05

05.1.2.08

Na tej postavki so sredstva namenjena za začasno skladišče odpadkov v
Dogošah predvsem za investicijska dela, ki so še potrebna. Postavka v
višini 30.000,00 EUR je planirana v skladu z dogovorom s Komunalno
direkcijo Mestne občine Maribor.
Planirana postavka predstavlja sofinanciranje drugih zbirnih centrov VIR
13 v višini 16.000,00 EUR.
V preteklem letu smo morali sofinancirati izgradnjo Zbirnega centra v
Miklavžu. Za sofinanciranje ZC v Staršah, Hočah in Račah bomo prejeli
končne situacije, ki bodo plačljive v letu 2008. Na tej postavki porabljamo
okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Ravnanje z odpadno vodo
15029002 zajema naslednje proračunske postavke:
04.4.1.3.00

04.4.1.3.01

04.4.2.3.02

Za redno vzdrževanje kanalizacije so predvidena sredstva v višini
2.200,00 EUR. Redna vzdrževalna dela predstavljajo razna popravila kot
so: prelomi, popravila jaškov ipd.
Investicija v kanalizacijo – VIR 10 sredstva so ovrednotena v višini 0 EUR
in so v višini 50.000,00 EUR, kolikor se jih v občini zbere iz takse za
obremenjevanje vode, porabijo na postavki 04.4.2.3.02 – za izdelavo
projektne dokumentacije. Ta sredstva so sicer namenska a se po mnenju
Ministrstva za okolje in prostor lahko več let zapored namenijo za
pridobivanje projektne dokumentacije.
V letu 2007 sta bili izdelani in sprejeti variantni predlog idejnega projekta
in predinvesticijska zasnova projekta za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod za naselja Fala, Črešnjevec ob Dravi, Selnica ob Dravi
(center), Bistrica in Spodnji Slemen v okviru projekta Drava.
S projektom želimo kandidirati na sredstva kohezijskega sklada v okviru
sodelovanja v skupnem projektu »Celostno urejanja odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju reke
Drave«. Med dokumenti, ki bodo morali biti izdelani v letu 2008, kot
osnova za vlogo za evropska sredstva, so tudi študija izvedljivosti in
analiza dobrobiti in stroškov. Za projektno dokumentacijo bomo skušali
pridobiti tudi sofinanciranje države. V vsakem primeru pa moramo za leta
2008, 2009 in 2010 zagotavljati tudi lastna sredstva.
V proračunu za leto 2008 za ta namen zagotavljamo 150.000,00 EUR.

Glavni program 1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov
Glavni program 1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje
vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.
Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja
in vzdrževanje zadrževalnikov.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Načrtovanje, varstvo in
urejanje voda 15049001 zajema naslednjo proračunsko postavko:

04.4.2.2.05

Za nadaljnje raziskave v Selniški Dobravi bomo namenili 6.000,00 EUR in
s tem omogočili, da se v letu 2008 vključi 5 novih črpališč. Investicije in
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odkupe zemljišč financira Občina Selnica ob Dravi v višini 25 %, 75 % pa
sofinancira Občina Ruše.
Glavni program 1506 – Splošne okoljevarstvene storitve
Glavni program 1506 Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in
zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.
Podprogram 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave: dejavnost zavoda za
varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Informacijski sistem varstva
okolja in narave 15069001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
05.1.1.01

Varstvo okolja LA 21, RA 21, monitoring, strokovne naloge so planirane v
višini 2.000,00 EUR. Vsebinsko gre za financiranje lokalne in regionalne
agende v zvezi z ravnanjem z odpadki ter monitoring in strokovne naloge
iz tega področja.

5.2.6.7. Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Zajema
naslednje glavne programe:
• 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
• 1603 Komunalna dejavnost,
• 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
• 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča).
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
 Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
 Zakon o temeljni geodetski izmeri,
 Zakon o urejanju prostora,
 Zakon o graditvi objektov,
 Zakon o varstvu okolja,
 Zakon o gospodarskih javnih službah,
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
 Stanovanjski zakon,
 Zakon o stavbnih zemljiščih.
Glavni program 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva
za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema
gospodarjenja s prostorom.
Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični
natečaji.
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V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Prostorsko načrtovanje
16029003 zajema naslednje proračunske postavke:
06.2.1.00

06.2.1.01

Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da morajo lokalne skupnosti
pristopiti k izdelavi Občinskega prostorskega načrta (OPN), kar je glavna
prioritete v letu 2008 in delno 2009. Sestavni del OPN so tudi občinski
podrobni prostorski načrti (OPPN). V Občini Selnica ob Dravi je v letu
2007 sprejet Sklep o začetku priprave OPPN za stanovanjsko območje v
Selnici ob Dravi (MUV, št. 23/2007). Financiranje tega OPPN bo delno
segalo tudi v leto 2008. V letu 2008 predvidevamo tudi izdelavo še enega
OPPN za področje gramoznice, kjer je v opuščenem delu predvidena
centralna čistilna naprava za kanalizacijo. Če k vsemu temu dodamo še
izdelavo urbanističnega načrta za Selnico, so planirana sredstva za leto
2008 v višini 30.000,00 EUR.
Kartografske podlage so potrebne pri vsaki spremembi in dopolnitvi
planskih aktov občine, in sicer kot priloge k pisnim besedilom odlokov.
Ocenjena planirana sredstva za ta namen znašajo 5.000,00 EUR.

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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Oskrba z vodo 16039001
zajema naslednje proračunske postavke:
04.4.1.2.00

04.4.1.2.01
04.4.2.2.01

04.4.2.2.03
04.4.2.2.08

V postavki so planirani stroški rednega vzdrževanja vodovoda na Sv.
Duhu na Ostrem vrhu in rednega vzdrževanja ostalega vodovodnega
omrežja v višini 4.500,00 EUR.
Upravljanje vodovodov Gradišče, Sv. Duh in Škorpijon v višini 15.000,00
EUR.
Občina Selnica ob Dravi kandidira na postavki Investicija v vodovod s
projektom Obnova tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec na javnem
razpisu SVLR. Sredstva na tej proračunski postavki v višini 50.000,00
EUR so planirana za pokrivanja dela stroškov, ki jih SVLR predvidoma ne
bo priznala kot upravičene. V kolikor bomo na razpisu sredstva pridobili,
jih bomo v ustrezni višini vključili v proračun tako na prihodkovni kot na
odhodkovni strani. Tako bo operacija delno financirala Evropska unija, in
sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Za tehnično dokumentacijo vodovod Bistriška graba načrtujemo sredstva
v višini 4.500,00 EUR.
Skupaj z občinami: MO Maribor, Ruše, Miklavž na Dravskem polju in
Hoče – Slivnica pripravljamo projekt Celovite oskrbe SV Slovenije s pitno
vodo, s katerim nameravamo kandidirati na sredstva kohezijskega sklada.
V letu 2008 bo v imenu projektnih partnerjev MO Maribor pripravila javni
razpis za izbor pripravljavca potrebne dokumentacije. Delež stroškov
izdelave dokumentacije je izračunan na osnovi porabo vode v posamezni
občini in za Občino Selnica ob Dravi znaša 29.078,00 EUR.
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Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje
pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na
primer: govornik).
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost 16039002 zajema naslednje proračunske postavke:
04.4.1.4.00

04.4.1.4.01
04.4.2.4.01

Redno vzdrževanje pokopališča Selnica in Sv. Duh zajema vodarino,
električno energijo in ostale stroške v višini 6.600,00 EUR planiranih
sredstev.
Odvoz smeti s pokopališč v proračunu planiramo sredstva v višini
5.200,00 EUR.
Za kompleksno ureditev pokopališča v Selnici ob Dravi načrtujemo
pridobivanje tehnične dokumentacije za prenovo, v višini 15.000,00 EUR
planiranih sredstev.

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Druge komunalne dejavnosti
16039005 zajema naslednje proračunske postavke:
01.1.1.3.7.17

04.4.1.5.00

V letu 2007 se je občina kot partner vključila v projekt E-GJI: Regionalni
kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga je na razpis regionalnih
sredstev SVRL prijavila in dobila nosilka projekta MO Maribor.
Pokazalo se je, da je za sofinanciranje različnih projektov, ki jih je možno
prijaviti na razpise državnih in EU sredstev, smotrno rezervirati sredstva
za projektno dokumentacijo na posebni postavki Projekti za pridobivanje
državnih in EU sredstev v višini 32.000,00 EUR.
Gospodarjenje z vodotoki in hudourniki planiramo 8.000,00 EUR
sredstev. Na tej postavki planiramo nujna dela za urejanje hudournikov v
naseljih. V sodelovanju z Agencijo MOP, predvidevamo postopno

urejanje potoka Bistrica.
04.4.1.5.02
04.4.1.6.00,
04.4.1.6.01 in
04.4.1.6.02
04.4.2.2.07
05.2.1.00
05.2.1.01

Dokumentacija za ureditev hudournikov v novem naselju (Selniška cesta,
Ul. F. Pintarja) v višini 30.000,00 EUR.
Vse tri postavke so namenjene za manjša komunalna in podobna
popravila na območjih Vaških odborov Gradišče na Kozjaku, Zg. Slemendel in Spodnji Slemen ter Sv. Duh na Ostrem vrhu. Sredstva ostajajo na
nivoju preteklega leta, kar pomeni 3.970,00 EUR za vsak vaški odbor.
Na tej postavki planiramo začetek del ureditev hudournika v Mačkovem
naselju (Selniška cesta, Ul. F. Pintarja) – v višini 25.000,00 EUR.
Sredstva na tej postavki v višini 26.000,00 EUR so namenjena nujnemu
posredovanju ob neurjih in za najnujnejšo sanacijo morebitnih plazov.
Sredstva za prevoz vode PGD v sušnem obdobju so planirana v višini
1.500,00 EUR. V kolikor bo leto zelo sušno, bomo verjetno na tej postavki
morali zagotavljati dodatna sredstva.

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.
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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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Drugi programi na
stanovanjskem področju 16059003 zajema naslednje proračunske postavke:
06.1.1.01

Obveznost Uprastanu v višini 1.770,00 EUR je planirana za stroške
upravljanja občinskih stanovanj in delno tudi zgradbe zdravstvene
postaje.

5.2.7. Občinska uprava – DRUŽBENE DEJAVNOSTI (4002)
Proračunski uporabnik Občinska uprava – družbene dejavnosti (4002) je v proračunu za leto
2008 planiran v višini 1.285.089,00 EUR in je za 3,90% višji v primerjavi z letom 2007.
Predstavlja 39,04% vseh odhodkov proračuna za leto 2008.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po petih področjih porabe, ki so podrobneje
opisana v nadaljevanju.
5.2.7.1. Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne
politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev
brezposelnih oseb. Ima samo eden naslednji glavni program:
• 1003 Aktivna politika zaposlovanja.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
 Zakon o spremljanju državnih pomoči.
Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja
Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje
odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih
zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna
(socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih)
oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske
prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.
Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne
zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij).
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Povečanje zaposljivosti
10039001 zajema naslednje proračunske postavke:
10.1.14

10.1.15.00

Center razvoja človeških virov (CRČV) je v letu 2008 planiran v višini
2.910,00 EUR za namene pospeševanja vlaganj v razvoj človeških virov,
za pomoč pri razvoju človeških virov v podjetjih, izboljšanja položaja
mladih na trgu dela …
Javna dela – naročniški delež za leto 2008 smo zmanjšali za 12,30 % v
primerjavi z veljavnim proračunom 2007. Iz postavke se krijejo stroški
drugim izvajalcem javnih del, katerih naročnik je občina. Iz postavke se
krijejo stroški v višini 40% bruto plače in regres. Zmanjšanje je posledica
ukinitve programa Individualna pomoč starostnikom v Domu Danice
Vogrinec.
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Od 10.1.16.00
do 10.1.16.06

10.1.17

10.1.18

Javna dela – izvajalec občina Selnica ob Dravi – za leto 2008 so
planirana sredstva za izvajanje dveh programov javnih del in sicer
Varstvo in ohranjanje kulturne dediščine Grad Viltuš in okolica ter Razvoj
podeželja LEADER – pomoč pri izvajanju aktivnosti 3. in 4. osi programa
razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. Skupno bo v programe
vključenih 6 oseb. Iz postavke se krijejo stroški plač, regresa, prevoza,
prehrane, nezgodnega zavarovanja in prispevkov zaposlenih preko
programa javnih del. Občina kot naročnik je dolžna sofinancirati 40 % oz.
28 % bruto plače ter celotni regres, razliko do bruto plače, potne stroške,
prehrano in stroške zdravniškega pregleda povrne Zavod za
zaposlovanje RS in so planirani v prihodkovni strani proračuna 2008. V
letu 2008 smo dodatno planirali program Razvoj podeželja LEADER –
pomoč pri izvajanju aktivnosti 3. in 4. osi programa razvoja podeželja RS
za obdobje 2007-2013, kar predstavlja povečanja postavke.
Pomoč pri zaposlovanju v višini 6.000,00 EUR bo namenjena odpiranju
novih delovnih mest zlasti brezposelnih oseb, ki bi se želele
samozaposliti, kot tudi že zaposlenih oseb, ki bodo v občini na novo
ustanovile svoje podjetje in se v njem zaposlile.
Regionalni sklad dela Podravja je v letu 2008 planiran v višini 877,00
EUR. Ta sredstva so načrtovana za opravljanje nalog v zvezi z
izvajanjem in financiranjem programov in projektov Regionalnega sklada
dela Podravje 2006-2009.

5.2.7.2. Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju
primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Zajema naslednje glavne
programe:
• 1702 Primarno zdravstvo,
• 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost,
• 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,
• 1707 Drugi programi na področju zdravstva.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o zdravstveni dejavnosti,
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
 Zakon o lekarniški dejavnosti.
Glavni program 1707 – Drugi programi na področju zdravstva
Glavni program 1707 – Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno
zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne
službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za
nezavarovane osebe.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Nujno zdravstveno varstvo
17079001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
07.1.00

Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb krije občina na podlagi
določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Občina je dolžna prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje osebe, ki so
državljani RS in imajo v občini stalno prebivališče ter niso zavarovanci iz
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drugega naslova. To so osebe, ki nimajo nobenih lastnih sredstev niti
priložnostnega dela oz. dohodka na podlagi katerega bi se zavarovale. V
letu 2007 je bilo takšnih zavarovancev mesečno med 240 in 260.
Mesečni prispevek na osebo s strani občine znaša 23,07 EUR. Na osnovi
tega smo planirali za prihodnje proračunsko leto 68.900,00 EUR. Med
letom se lahko število zavarovancev spremeni, glede na stanje
brezposelnosti v občini.
Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Mrliško ogledna služba
17079002 zajema naslednjo proračunsko postavko:
07.1.01

Mrliško ogledno službo zagotavlja občina, izvajajo jo mrliški ogledniki. Z
mrliškimi pregledi se ugotovi nastop smrti oziroma mrtvorojenosti, ugotovi
se osnovni vzrok smrti, preiskuje in ugotavlja način smrti (naravna smrt,
nenaravna ali nasilna smrt).
Ta postavka je v proračunu variabilna, saj je odvisna od števila
opravljenih mrliških ogledov. Stroške opravljenih obdukcij ter tehnične
pomoči v zvezi z obdukcijo (prenašanje, prevoz in pokop trupla) poravna
občina. Tako so planirana sredstva v višini 4.310,00 EUR in so v
primerjavi z letom 2007 povečana za indeks rasti.

5.2.7.3. Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo,
ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.
Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za
zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi
poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve
nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč,
postavitev spominskih obeležij.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Nepremična kulturna
dediščina 18029001 zajema naslednje proračunske postavke:
08.2.1.03

08.2.1.08

Vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture – planirana so
sredstva v višini 3.200,00 EUR. Sredstva planirana na postavki bodo
namenjena za vzdrževanje kulturnega doma Gradišče na Kozjaku
(potrebno je v celoti sanirati dimnik in izvesti oplesk notranjih prostorov) in
sprotno vzdrževanje Doma Lackovega odreda Sv. Duh na Ostrem Vrhu.
Restavriranje kulturnih spomenikov – planirali smo denarna sredstva v
višini 2.000,00 EUR za namen restavriranja kulturnih spomenikov.
Sredstva se namenijo za izdelavo kopije manjkajočega spomenika na
Svetem Duhu na Ostrem vrhu.

Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost,
založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno
dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume
ipd.
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Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za
splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov,
publikacij ipd.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Knjižničarstvo in založništvo
18039001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
08.2.1.06

Knjižnična dejavnost in bibliobus – Zakon o knjižničarstvu občino
obvezuje, da zagotavlja dostopnost do knjižničnega gradiva občanom.
Ker lastne knjižnice še nimamo, je potrebno po zakonu zagotoviti denarna
sredstva za sofinanciranje knjižnice in začasno reševanje potreb občanov
po izposoji knjižničnega gradiva s pomočjo bibliobusa enkrat oziroma
dvakrat mesečno. Bibliobus je v občini že zaživel in predstavlja začasno
obliko izposoje knjižničnega gradiva dokler ne bo ustanovljena knjižnica v
občini. Denarna sredstva na tej postavki so planirana na osnovi
zakonskih obvez v znesku 21.400,00 EUR, kar predstavlja 2,9% več kot v
lanskem letu.

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za
ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje
strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih
društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Ljubiteljska kultura 18039003
zajema naslednje proračunske postavke:
08.2.1.09

08.2.1.10

Na področju kulture smo v letu 2008 postavke materialni stroški –
točkovni sistem, drugi programi – kulturne dejavnosti in prireditve in
izobraževanje kadrov združili v eno postavko Delovanje društev s
področja kulture, kar je smiselno, saj se sredstva razdeljujejo po javnem
razpisu, ki zajema vse prej naštete postavke. Sredstva iz te postavke so
namenjena delovanju kulturnih društev s sedežem v občini in so planirana
v višini 21.000,00 EUR.
Doda se nova postavka Javni sklad za kulturno dejavnost Ruše v znesku
3,000,00 EUR. Sredstva so namenjena za organizacijo skupnih prireditev
in servis našim društvom na področju kulture.

Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov),
najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih
zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje
kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Drugi programi v kulturi
18039005 zajema naslednjo proračunsko postavko:
08.2.1.02

Sredstva na postavki so planirana v višini 500,00 EUR. Namenjena so za
plačilo najemnine prostora za kulturne prireditve, saj od septembra 2007
nismo več lastniki kulturnega doma Arnold Tovornik.

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti
Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje
programov na področju športa in programov za mladino.
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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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Programi športa 18059001
zajema naslednje proračunske postavke:
08.1.1.01

08.1.1.06

08.1.2.00

08.1.2.02
08.1.2.03

Drugi programi – predšolski in šolski šport – zajema stroške za izvedbo
programa »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati« in »Martin Krpan«. V letu
2008 planiramo znesek 1.300,00 EUR, kar je za 0,5 % več kot v lanskem
letu. Sredstva so namenjena za nakup medalj, priznanj in knjižic za
predšolske in šolske otroke, ki sodelujejo v programu, v kolikor tega
stroška ne bo plačala država.
Nacionalni program športa prvenstveno podpira razvoj predšolskega in
šolskega športa, kvalitetnega športa, vrhunskega športa in množične
rekreacije. Združili smo postavke materialni stroški – točkovni sistem,
drugi programi – najemnine objektov, športna oprema, športne prireditve
in izobraževanje kadrov v novo postavko delovanje športnih zvez in
društev, saj se bodo podobno kot na področju kulture sredstva
razdeljevala po skupnem javnem razpisu. Sredstva na postavki so
planirana v višini 43.000,00 EUR.
Investicijsko vzdrževanje vlečnice Sveti Duh je planirano na lanskem
nivoju v višini 4.269,00 EUR. Po odločbi pristojnega inšpektorja so za
odobritev delovanja vlečnice potrebne določeno investicijsko vzdrževanje,
kar bomo dogovorili z novim upravljavcem.
Sredstva so planirana v višini 1.600,00 EUR in so namenjena za nakup
opreme na šolskih igriščih.
Odškodnina za zemljišče vlečnice je za leto 2008 planirana v znesku
1.300,00 EUR in jo mora občina poravnati ne glede na to, ali vlečnica
deluje ali ne, saj stoji na privatnem zemljišču.

Podprogram 18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje
dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti,
taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med
počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko
dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Programi za mladino
18059002 zajema naslednjo proračunsko postavko:
08.2.1.05

Mladina – projekti – za leto 2008 smo planirali sredstva za izvedbo
mladinskih projektov v višini 4.173,00 EUR.

5.2.7.4. Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in
visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
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Zajema naslednje glavne programe:
• 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
• 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,
• 1904 Terciarno izobraževanje,
• 1905 Drugi izobraževalni programi,
• 1906 Pomoči šolajočim.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 Zakon o vrtcih,
 Zakon o osnovni šoli,
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
 Zakon o glasbenih šolah,
 Zakon o lokalni samoupravi.
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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Vrtci 19029001 zajema
naslednje proračunske postavke:
09.1.1.00

09.1.1.01

09.1.1.02
09.1.1.03

09.1.1.04

09.1.1.06

Plače izvajalcev se zagotavljajo na podlagi zakonskih in podzakonskih
obvez lokalne skupnosti. Planirana sredstva za leto 2008 znašajo
238.000,00 EUR in so povečana v primerjavi z preteklim letom za 28,3%.
Povečanje je posledica dodatnega oddelka v vrtcu.
Drugi osebni prejemki se nanašajo na izplačila prevoza na delo in z dela,
prehrane med delom, regresa in jubilejnih nagrad in znašajo za leto 2008
45.500,00 EUR.
Prispevki za vrtec se navezujejo na postavko 09.1.1.00 in so planirani v
višini 44.000,00 EUR.
Materialni stroški za vrtec so sestavljeni iz fiksnih in drugih materialnih
stroškov. Materialni stroški so pomembna kategorija ekonomske cene za
program vrtca. Za proračunsko leto 2008 so zagotovljeni v višini
40.000,00 EUR.
Domicil je postavka, iz katere se krije razlika med ekonomsko ceno
programa in plačilom staršev za tiste otroke, ki so vključeni v vrtce izven
občine. To so otroci s stalnim prebivališčem v Občini Selnica ob Dravi, ki
obiskujejo vrtce v Mariboru, Rušah, Sevnici, Radljah ob Dravi in Miklavžu
na Dravskem polju.
V mesecu septembru 2007 je bilo v druge vrtce vpisanih 23 otrok. Na tej
postavki smo za leto 2008 planirali denarna sredstva v višini 75.000,00
EUR in je povečana za indeks rasti v primerjavi z letom 2007.
Didaktični material je potreben za igro in razvoj otrok. Glede na potrebe,
ki smo jih dobili s strani osnovne šole, je namenjenih za didaktični
material 3.650,00 EUR.
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09.1.1.07
09.1.2.00

Permanentno izobraževanje – v letu 2008 so planirana sredstva v višini
890,00 EUR.
Investicijsko vzdrževanje vrtca se planira v višini 19.300,00 EUR in je
namenjeno za zamenjavo notranjih vrat igralnice jasličnega oddelka in
treh igralnic vrtca Selnica ob Dravi ter nakup kombiniranega igrala. V tej
postavki smo zajeli tudi nabavo parkovnega traktorja s priključki in
kosilnice z nitko, ki je nujna za vzdrževanje parkovnih površin šole.

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje
Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za
financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in
podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in
opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v
osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in
vzdrževanje osnovnih šol.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Osnovno šolstvo 19039001
zajema naslednje proračunske postavke:
09.2.1.00

09.2.1.01
09.2.1.02

09.2.1.03

09.2.1.04

09.2.1.05

Plače izvajalcev se nakazujejo v skladu z zakonodajo in podzakonskimi
akti. V OŠ Selnica ob Dravi so zaposleni štirje delavci v nadstandardnih
programih, katerih plače krije lokalna skupnost (fakultativni pouk tujega
jezika, računalništvo, varstvo vozačev, del popoldanskega bivanja in
jutranje varstvo). Planirana sredstva za leto 2008 so ocenjena na
49.000,00 EUR na podlagi podatkov posredovanih s strani osnovne šole.
Drugi osebni prejemki (prehrana, regres) se navezujejo na postavko
09.2.1.00 in za leto 2008 znašajo 6.100,00 EUR.
Materialni stroški obsegajo fiksne materialne stroške (poraba vode,
elektrike, dimnikarske storitve, odvoz smeti, kombi … in stroški za prevoz
in prehrano SGBŠ).
Materialni stroški za leto 2008 so ocenjeni in planirani v znesku 66.400,00
EUR. Postavka je povečana za indeks rasti v primerjavi z letom 2007.
Prevozi učencev nad 4 km – Osnovna šola je dolžna v skladu z zakonom
izvesti javni razpis za izredne linije prevoza otrok v šolo, kjer pa že
obstaja redni prevoz, samo posreduje sezname upravičenih otrok za
izdajo letnih šolskih vozovnic. Lokalna skupnost zagotavlja refundacijo
sredstev za prevoze učencev po prejetih zahtevkih s strani osnovne šole.
Stroški so zaradi razpršenosti terena občine visoki. V tej postavki so
vključeni tudi stroški prehrane učencev, katerih prebivališče je oddaljeno
od šole več kot 4 km, nimajo pa možnosti prevoza v šolo.
Planirana sredstva za leto 2008 znašajo 110.000,00 EUR.
Nevarni prevozi – Zakon o osnovni šoli (Ur. list št. 12/96) v 56. členu
zagotavlja pravico do brezplačnega prevoza učencem, katerih
prebivališče je oddaljeno manj kot 4 km od OŠ, če pristojni organ za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost
učencev na poti v šolo. Glede na to, da pločnikov, ki bi potekali vzdolž
celotne nevarne poti v občini zaenkrat še nimamo je ogrožena varnost
otrok v šolo na relaciji ceste G1-1.
Planirana sredstva za leto 2008 znašajo 34.000,00 EUR.
Drugi programi (ZPM, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
Maribor, plavalni tečaj, raziskovalne naloge, Eko šola). Iz te postavke se
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09.2.1.06

09.2.1.07

09.2.2.01

krijejo stroški za bralno značko preko ZPM, delež plač za zaposlene v
Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, plavalni
tečaj, raziskovalne naloge učencev in Eko šola. Planirana so sredstva v
višini 10.000,00 EUR.
Kurilno olje OŠ – lokalna skupnost zagotavlja kritje fiksnih materialnih
stroškov med katere spada tudi kurilno olje, ki predstavlja največji fiksni
materialni strošek. Glede na realizacijo 2007 in oceno za leto 2008
planiramo sredstva v višini 50.000,00 EUR.
Sredstva na postavki so planirana v višini 16.000,00 EUR. Iz postavke se
zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in za zavarovanje
stavb.
Na Podružnični OŠ Sv. Duh na Ostrem Vrhu je potrebno menjati
dotrajane žlebove in strešno kritino. V ta namen so za leto 2008 planirana
sredstva v višini 25.800,00 EUR. V predhodnih proračunskih obdobjih
smo zagotovili investicijsko vzdrževanje OŠ Selnica ob Dravi in
Podružnične OŠ Gradišče na Kozjaku.

Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim
Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu,
štipendije in študijske pomoči.
Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi,
subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje
prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Pomoči v osnovnem šolstvu
19069001 zajema naslednje proračunske postavke:
10.1.04

10.1.05

10.1.06

Postavka je planirana v višini 9.000,00 EUR. Sredstva smo planirali na
podlagi seznama prejetega s strani osnovne šole. Iz postavke se bodo
zagotavljala sredstva za sofinanciranje prehrane 163 učencem.
Šolske pomoči – sredstva na postavki se zagotavljajo za nabavo šolskih
učbenikov za socialno ogrožene v znesku 1.300,00 EUR in so planirana
na podlagi prejetega seznama s strani osnovne šole.
Letovanje otrok in rejencev – občina zagotavlja sredstva za letovanje
otrok preko ZPM Maribor v Poreču, v domu Miloša Zidanška na Pohorju
in preko RK v Punatu na otoku Krku. Letujejo otroci z zdravstveno ali
socialno indikacijo. V proračunu za leto 2008 smo planirali za letovanje
otrok z zdravstveno in socialno indikacijo 7.700,00 EUR. Kar predstavlja
za 2,7 % povišanje v primerjavi z letom 2007.

Podprogram 19069003 Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga
področja, štipendije za nadarjene.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Štipendije 19069003 zajema
naslednjo proračunsko postavko:
10.1.07

10.1.19

Občinske štipendije se podeljujejo v skladu s Pravilnikom o štipendiranju
v Občini Selnica ob Dravi. Na podlagi javnega razpisa smo planirali v
skladu z razpisnimi pogoji 3. dijaške in 3. študentske štipendije za šolsko
oz. študijsko leto 2007/08 in delno za 2008/2009. Sredstva so planirana v
višini 7.500,00 EUR.
V letu 2008 namenjamo v novi postavki sredstva v višini 3.000,00 EUR za
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raziskovalno delo otrok in mladine, ki jih želimo vzpodbuditi, da bodo s
svojo kreativnostjo in idejami prispevali k razvoju občine. Občina bo na
osnovi zaznanih razvojnih potreb razpisala raziskovalne teme, ki jih bodo
v svojih projektih razdelovali "mladi raziskovalci".
5.2.7.5. Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO
Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja
sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin
prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih
oseb in zasvojenih oseb. Ima naslednje glavne programe:
• 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva,
• 2002 Varstvo otrok in družine,
• 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o socialnem varstvu,
 Stanovanjski zakon,
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
 Zakon o Rdečem križu Slovenije,
 Zakon o lokalni samoupravi.
Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine
Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč
družini na lokalnem nivoju.
Podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok,
sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Drugi programi v pomoč
družini 20029001 zajema naslednje proračunske postavke:
07.1.02

10.1.12

Prehrano dojenčkov občina plačuje na podlagi receptov pediatričnih
ambulant in sicer do 6. meseca otrokove starosti ter v primeru dietne
prehrane ali izkazane zdravstvene indikacije otrokom do dveh let starosti.
Postavka je odvisna od števila rojstev otrok in potreb po dietni prehrani.
Glede na trend gibanja v letu 2007 smo postavko povečali za 3,6% v
primerjavi z letom 2007 in znaša 11.400,00 EUR.
Varna hiša in materinski dom in varuh bolnikovih pravic – varna hiša je
namenjena ženskam, ki so žrtve nasilja. Materinski dom je namenjen
materam, ki so rodile in so brez stanovanja. Varuh bolnikovih pravic skrbi
za obravnavo in varovanje človekovih pravic v sistemu zdravstva.
Sredstva so planirana na osnovi sklenjenih pogodb v letu 2007 in znašajo
3.300,00 EUR.

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 20049001 Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za
otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike).
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V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Centri za socialno delo
20049001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
10.1.01.04

Preventivno dejavnost CSD smo v letu 2008 planirali v višini 430,00 EUR.
Gre za pomoč rejencem in socialno ogroženim otrokom preko programov,
ki jih izvaja CSD.

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno
delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Socialno varstvo invalidov
20049002 zajema naslednjo proračunsko postavko:
10.1.13.02

Družinski pomočnik – je postavka v proračunu občine, ki jo nalaga Zakon
o socialnem varstvu. Skrbniki oseb, ki imajo status invalidne osebe, imajo
po zakonu pravico do povračila izgubljenega dohodka, ki ga je dolžna kriti
lokalna skupnost na območju katere ima taka oseba stalno prebivališče.
Za leto 2008 smo planirali denarna sredstva v višini 14.500,00 EUR, ki
bodo zadostovala za trenutno število odločb (2).

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih
socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje
centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za
pomoč na domu.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Socialno varstvo starih
20049003 zajema naslednje proračunske postavke:
10.1.02

10.1.11

Zavodsko varstvo – Občina krije delno ali v celoti, odvisno od
premoženjskega stanja oskrbovanca, oskrbnino v splošnih in posebnih
socialno-varstvenih zavodih.
Planirana sredstva za leto 2008 znašajo 69.000,00 EUR in so povečana v
primerjavi z letom 2007 za 3,3%.
Pomoč družini na domu – izvaja Sončni dom Maribor s pomočjo
oskrbovalk, ki oskrbujejo 21 starejših in invalidnih oseb v Občini Selnica
ob Dravi. Znesek, ki ga zagotavlja občina, znaša 42.000,00 EUR.

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 proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Socialno varstvo materialno
ogroženih 20049004 zajema naslednje proračunske postavke:
10.1.03

10.1.08

10.1.10

Pogrebni stroški se krijejo na podlagi potrdila Centra za socialno delo za
tisto populacijo prebivalstva, ki je socialno ogrožena in ne zmore pokriti v
celoti pogrebnih stroškov. Postavka je variabilna in se spreminja iz leta v
leto. Planirana sredstva za leto 2008 znašajo 1.700,00 EUR in so v
primerjavi z letom 2007 večja za 1,9 %.
Izredne pomoči se zagotavljajo za izredne primere socialne ogroženosti s
priporočilom Centra za socialno delo Ruše in so planirane v ocenjenem
znesku 2.000,00 EUR.
Občina krije subvencije najemnin socialno ogroženim skupinam
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prebivalstva. Trenutno imamo 8 prejemnikov subvencije najemnin. V letu
2008 planiramo za kritje subvencij najemnin znesek 4.300,00 EUR.
Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi
organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije,
Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov,
distrofikov, diabetikov ipd.).
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Socialno varstvo drugih
ranljivih skupin 20049006 zajema naslednjo proračunsko postavko:
10.1.09

Humanitarne organizacije in društva, RK – sredstva so namenjena za
kritje stroškov delovanja organizacij, ki imajo humanitaren namen v
znesku 3.800,00 EUR. Iz postavke se krijejo sredstva za prehrambne
pakete socialno ogroženim občanom občine Selnica ob Dravi.

5.2.8. Občinska uprava – KMETIJSTVO IN TURIZEM (4003)
Proračunski uporabnik Občinska uprava-kmetijstvo in turizem (4003) je v proračunu za leto
2008 planiran v višini 33.500,00 EUR in je za 6,10% višji v primerjavi z letom 2007.
Predstavlja 1,02% vseh odhodkov predloga proračuna za leto 2008.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po dveh področjih porabe, ki sta podrobneje
opisana v nadaljevanju.
5.2.8.1. Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje
programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja
in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Zajema
naslednje glavne programe:
• 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
• 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
• 1104 Gozdarstvo,
• 1105 Ribištvo.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o kmetijstvu,
 Zakon o kmetijskih zemljiščih,
 Zakon o zaščiti živali,
 Zakon o gozdovih,
 Zakon o lokalni samoupravi.
 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
 Zakon o spremljanju državnih pomoči.
Glavni program 1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne
ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje
rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne
mere idr.).
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Strukturni ukrepi v kmetijstvu
in živilstvu 11029001 zajema naslednje proračunske postavke:
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04.1.1.16

04.1.1.21

Sredstva iz postavke naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 7.000,00
EUR se bodo na osnovi javnega razpisa dodeljevala za državne pomoči
za naložbe v primarni proizvodnji po javnem razpisu.
Za sofinanciranje zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih in posevkih
se bodo dodeljevale državne pomoči iz postavke Ukrepi za preprečevanje
škod iz naravnih nesreč v višini 5.200,00 EUR.

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi
(infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi),
podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt ...), podpore
stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Razvoj in prilagajanje
podeželskih območij 11029002 zajema naslednje proračunske postavke:
04.1.1.22

04.1.1.23

Nova uredba EU in sprejeti pravilnik občine omogočata dodeljevanje
pomoči de minimis v višini do 100% upravičenih stroškov, ki se nanašajo
na naložbe za dopolnile in nekmetijske dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih. Postavka Dopolnilna dejavnost na kmetiji je planirana v
višini 8.200,00 EUR
Izboljšanje konkurenčnosti podeželja v višini 2.100,00 EUR bo
namenjena za sofinanciranje upravičenih stroškov izobraževanja,
promocije in trženja v primarni proizvodnji (državne pomoči) kot v
dopolnilnih dejavnostih na kmetijskih gospodarstvih (pomoči de minimis)

5.2.8.2. Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva
potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj
turizma in gostinstva. Zajema naslednje glavne programe:
• 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov,
• 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,
• 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.
Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:
 Zakon o razvoju malega gospodarstva,
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
 Zakon o lokalni samoupravi.
Glavni program 1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za
promocijo občine in spodbujanje turizma.
Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa
turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem,
turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj
turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje
turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje,
gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Spodbujanje razvoja turizma
in gostinstva 14039002 zajema naslednje proračunske postavke:
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04.3.1.05

04.3.1.06

Za sofinanciranje delovanje turističnih društev in aktivov kmečkih žena so
planirana sredstva v višini 9.000,00 EUR, ki se bodo razdeljevala po
javnem razpisu.
Za razpise za projekte vzpodbujanje turizma v občini so namenjena
sredstva v višini 2.000,00 EUR. V okviru tega smo konec leta 2007 že
podpisali pismo o nameri z nekaterimi občinami ob Dravi za pripravo
projekta razvoja turizma na in ob Dravi. Predvidoma bodo občine
podpisnice projekt prijavile na nov razpis Interreg.

5.3. Razlaga Načrta razvojnih programov s prilogami
Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža
razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za
naslednja štiri leta (od 2008 do 2011 oziroma tudi po letu 2011, saj so lahko prikazane tudi
vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2011). Načrt razvojnih
programov tako predstavlja razvojne projekte, investicije in državne pomoči v občini v
štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. Investicijske izdatke in državne pomoči je
smiselno vključiti v načrt razvojnih programov tudi, če v letu sprejemanja tekočega proračuna
niso poznani vsi viri njihovega financiranja izven občinskega proračuna in celotna struktura
izdatkov za posamezno investicijo oziroma investicijski izdatek v investicijskem ciklusu. S
tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnešeno večletno planiranje izdatkov za te
namene. Navedeni načrt je v tem času še toliko bolj pomemben, ker predstavlja osnovo za
sprejetje programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev evropskih skladov Evropske unije.
Skladno z 12. členom ZJF se v načrtu razvojnih programov izkazujejo načrtovani izdatki
proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let
in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.
Načrt razvojnih programov se prikaže po neposrednih uporabnikih, podprogramih iz
Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov in projektih ter virih
sredstev za njihovo izvedbo.
V načrt razvojnih programov v občini so tako vključeni vsi izdatki za nakup opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega
proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi, vključno z odhodki za
finančni najem (leasing).
V načrt razvojnih programov se uvrstijo vsi projekti in programi, ki so izvedljivi po predvideni
dinamiki in tudi pokriti s predvidenimi viri financiranja (občinski proračun, državni proračun,
krediti, donacije, sovlaganja zasebnikov, koncesije ...). V procesu priprave načrta razvojnih
programov se najprej upošteva projekte in programe, ki so že vključeni v načrt razvojnih
programov in šele nato nove projekte in programe, s tem da skupen obseg sredstev ne sme
presegati obsega sredstev, ki je za te namene na razpolago v prihodnjih štirih letih.
V načrtih razvojnih programov so na področju investicij predlagane prioritete. Izvedba
investicij je seveda mogoča le v skladu s finančnimi zmožnostmi proračuna. Zato mora biti
tisti del načrta razvojnih programov, ki se nanaša na leto, za katero se obravnava proračun,
usklajen s predvideno investicijsko porabo v predmetnem proračunu.
Priprava načrta razvojnih programov temelji na naslednjih izhodiščih:
- posamezen program oziroma projekt mora biti usklajen z dokumenti dolgoročnega
razvojnega načrtovanja;
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-

načrt razvojnih programov se izdela za obdobje celotnega trajanja v načrt vključenih
projektov in programov, v proračunu pa se prikaže po vrstah izdatkov in virih sredstev;
- načrt razvojnih programov se pripravi za projekte in programe investicijskih odhodkov, za
programe državnih pomoči in za nove programe in dejavnosti, ki se uvajajo v občini. za
projekt, po vsebini investicijskega značaja, mora biti izdelana investicijska dokumentacija
v skladu s predpisano metodologijo za postopke javnih naročil investicijskega značaja ter
potrjena najmanj na nivoju predinvesticijske zasnove;
- načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto in mora biti usklajen z letnim
proračunom.
Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je še posebej
pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna, saj je potrebno dobiti
soglasja resornih ministrstev.
Med dokumenti, ki jih morajo občine priložiti vlogi za izdajo soglasja, je tudi sklep pristojnega
ministrstva o višini dejansko odobrenih sredstvih za posamezno proračunsko leto za
posamezen projekt. V postopku priprave državnega proračuna in načrta razvojnih programov
na nivoju države bodo pristojna ministrstva v ta načrt vključila tudi tiste investicije v občinah,
ki jih bo sofinancirala država. Te investicije bodo morale biti predhodno vključene v načrt
razvojnih programov občine, za kar bodo morale občine v postopku pridobivanja soglasja
resornih ministrstev predložiti ustrezen dokument.
Investicije v načrtu razvojnih programov Občine Selnica ob Dravi so:
- investiranje v opremo,
- investicija v gasilstvo,
- investicije v cestno dejavnost,
- investicija v javno razsvetljavo,
- investicija vodovod,
- investicije v kanalizacijske vode,
- investicija v pokopališče,
- investicije za varstvo okolja – odpadki,
- investicije v športu,
- investicije v izobraževanju,
- državne pomoči.
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Priloga NRP 1
NAZIV PROJEKTA: Investiranje v opremo
STRATEŠKI CILJI:
- omogočiti ustrezno računalniško podprto delo občinske uprave in slediti razvoju
informacijske tehnologije;
- vzpostaviti ustrezno delovno okolje za delo občinske uprave Občine Selnica ob Dravi.
01.1.2.1.00 nakup računalnikov in programske opreme: v letu 2008 je predvidenih za te
namene 4.000,00 EUR in je za 33,30% nižja kot v letu 2007. Ker smo v preteklih dveh letih
dokaj dobro opremili upravo z računalniško in programsko opremo in zamenjali server,
ocenjujemo, da bo takšna vsota za nabavo strojne in programske opreme zadoščala. V
naslednjih letih smo za ta namen planirali po 8.000,00 EUR in v letu 2011 pa 10.000,00
EUR. Ocenjujemo, da bomo tako lahko sledili izredno hitremu razvoja informacijsko
komunikacijske tehnologije.
01.1.2.1.01 nakup telefonske opreme: v letu 2008 v proračunu ne planirano sredstev za ta
namen. V naslednjih treh letih pa načrtujemo vsako leto po 1.000,00 EUR, kar bo zadoščalo
za nabavo najnujnejše opreme.
01.1.2.1.02 nakup ostale opreme: sredstva so namenjena nakupu pisarniške opreme za
prostore v pritličju občinske stavbe na Slovenskem trgu 4 in v kletnih prostorih iste stavbe in
so planirana za leto 2008 v višini 8.000,00 EUR. V naslednjem letu 10.000,00 EUR, v
sledečih dveh letih pa vsako leto po 3.000,00 EUR. S tem načrtujemo, da bom uspeli
ustrezno opremiti vse prostore.
01.1.2.2.00 investicijsko vzdrževanje in izboljšave prostorov občine: investicijsko vzdrževanje
prostorov občinske stavbe je za leto 2008 planirano v višini 28.500,00 EUR. V naslednjih
dveh letih vsako leto po 20.000,00 EUR, v letu 2011 pa v višini 40.000,00 EUR. Gre
predvsem za zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, zidarska, keramičarska in
pleskarska dela v tistem delu zgradbe, kjer do sedaj adaptacija še ni izvršena.
Namenjena je tudi najnujnejši ureditvi pritličnih prostorov stavbe v delu, ki je namenjen za
delo občinskega sveta (seje, sprejemi, posveti itd.) in njegovih organov ter za potrebe
občinske uprave. Prav tako je potrebno urediti kletne prostore. Sredstva v tej višini so
namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in fazno izvedbo gradbenih del.
01.1.2.1.03 nakup dostavnega vozila: v letu 2008 je načrtovan nakup dostavnega vozila v
višini 15.000,00 EUR. Vozilo je nujno potrebno za prevoz komunalnih delavcev, ki delajo na
celotnem terenu občine in se morajo prepeljati na svoja delovišča. Pomeni tudi
racionalizacijo stroškov, saj se delavci sedaj vozijo z lastnimi osebnimi vozili in mora občina
povrniti stroške kilometrine.

Priloga NRP 2
NAZIV PROJEKTA: Investicija v gasilsko vozilo
STRATEŠKI CILJI:
- izboljšanje stanja na področju varstva pred požari na območju občine Selnica ob
Dravi;
- zagotovitev potrebne opremljenosti gasilskih enot.
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GLAVNI SMOTER:
- zagotoviti varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- zagotoviti požarno varnost;
- zagotoviti zadostno količino pitne vode na vseh območjih občine, kjer ni javnega
vodovoda.
Zamenjava obstoječega gasilskega vozila za prevoz vode. V obdobju 2008 - 2011
načrtujemo sofinanciranje nakupa gasilskega vozila. V proračunu za leto 2008 je tako
predvidenih 50.000,00 EUR, v naslednjih letih pa po 25.000,00 EUR.

Priloga NRP 3
NAZIV PROJEKTA: Investicije v cestno dejavnost
STRATEŠKI CILJI:
- izboljšati stanje na področju prevoznosti lokalnih cest;
- izboljšati stanje na področju prevoznosti na javnih poteh;
- ohranjati standard na področju ulic;
- izgradnja pločnika v Selnici ob Dravi, ki ga sofinancira Ministrstvo za promet;
- pridobivanje tehnične dokumentacije za dela v prihodnjih letih.
STRATEGIJE ZA DOSEGO CILJEV:
- izdelava projektne in ostale dokumentacije;
- pridobivanje potrebnih dovoljenj;
- pridobivanje dodatnih sredstev od zainteresiranih občanov.
V letu 2008 je planirano 275.000,00 EUR za financiranje v cestno dejavnost. Konkretno se
bo vlagalo v javno pot Vertnik – Ravna ulica – Ob gozdu, cesta h Gosaku, G1-1 – Štamper,
G1-1-Črešnjevec – Fala – Grahorjeva koča, pločnik v Selnici in v ulice. Izdelali bomo tudi
nekaj tehnične dokumentacije.
Predvidevamo investicijski vložek v višini 450.000,00 EUR v letu 2009, 375.000,00 EUR v
letu 2010 in v letu 2011 340.000,00 EUR.

Priloga NRP 4
NAZIV PROJEKTA: Investicija v javno razsvetljavo
STRATEŠKI CILJI:
- zagotovitev razsvetljave v strnjenih naseljih in ob magistralni cesti.
STRATEGIJE ZA DOSEGO CILJEV:
V letu 2008 bomo izvedli razsvetljavo v Šolski ulici. Za ta namen so predvidena sredstva v
višini 15.000,00 EUR. V letu 2009 so planirana sredstva v višini 15.000,00 EUR, ki jih bomo
namenili za postavitev razsvetljave na Sp. Slemenu, v letu 2010 bodo sredstva v višini
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15.000,00 EUR predvidoma namenjena za razsvetljavo na Zg. Boč-Fala. V letu 2011
nameravamo sredstva v višini 20.000,00 EUR nameniti za razsvetljavo ob GI-1 od
pokopališča do križišča za Ruše.

Priloga NRP 5
NAZIV PROJEKTA: Varstvo okolja – odpadki
STRATEŠKI CILJI:
- čisto in človeku prijazno okolje,
- doseganje zakonskih parametrov odvoza odpadkov,
- vključitev čim širšega dela urbanega okolja v odvažanje odpadkov,
- dolgoročno reševanje odlaganja odpadkov,
- zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, predvsem turizma.
STRATEGIJE ZA DOSEGO CILJEV:
- skladiščenje odpadkov v Dogošah,
- investicije v zbirne centre odpadkov,
- iskanje lokacije izven občine za dolgoročno rešitev v zvezi z odpadki.
V letu 2008 in 2009 načrtujemo porabo sredstev za varstvo okolja v zvezi z odpadki v skupni
višini 82.000,00 EUR, in sicer:
- za začasno skladiščenje odpadkov v Dogošah je namenjenih v letu 2008 – 30.000,00
EUR, v letu 2009 pa 20.000,00 EUR,
- za investicijo v zbirne centre odpadkov je v letu 2008 namenjenih 16.000,00 EUR in
ista vsota tudi v letu 2009.
Po letu 2009 na teh postavkah ne načrtujemo več sredstev, saj nam ni znano, kaj se bo
zgodilo s projektom CEGOR, prav tako pa imamo interes rešiti odlaganje odpadkov na
drugačen način. Ker nam potrebni projekti v zvezi s tem še niso znani, bomo NRP prilagodili,
ko bomo poznali ustrezne rešitve.

Priloga NRP 6
NAZIV PROJEKTA: Odvajanje in čiščenje komunalnih vod naselja Selnice ob Dravi z
okolico
STRATEŠKI CILJI:
- čisto in človeku prijazno okolje ter zaščita virov zdrave pitne vode
- doseganje zakonskih parametrov čiščenja odpadnih voda;
- vključitev čim širšega dela urbanega okolja v čiščenje odpadnih voda;
- možnost praznjenja greznic iz širšega neurbanega okolja;
- zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, predvsem turizma.
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STRATEGIJE ZA DOSEGO CILJEV:
Na svoji 7. redni seji, dne 20. septembra 2007, je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi
sprejel idejni projekt v dveh variantah projekta za investicije v komunalno infrastrukturo za
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod naselja Selnice ob Dravi z okolico.
Predinvesticijska zasnova projekta za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod za
naselja Fala, Črešnjevec ob Dravi, Selnica ob Dravi (center), Bistrica in Spodnji Slemen v
okviru projekta Drava, pa je opredelila optimalnejšo varianto. Sledi prijava za odobritev
sredstev iz kohezijskega sklada EU – skupaj z ostalimi partnerskimi občinami v okviru
projekta »povodje reke Drave« in Ministrstvom za okolje in prostor. V celoti se nadaljuje
izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz pisma o nameri s katerim smo se povezali z občinami
Dravograd, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in Podvelka. To je področje,
ki ga Ministrstvo za okolje in prostor strokovno imenuje »povodje reke Drave«. Skupaj z
odgovornimi predstavniki MOP ocenjujemo, da imamo tako povezani povsem realne
možnosti črpanja sredstev iz kohezijskega sklada EU. Posebej je potrebno povedati, da
omenjeno pismo o nameri naše občine v ničemer finančno ne obvezuje na področju
investicije. Gre samo za skupen nastop pri pridobivanju sredstev iz kohezijskega sklada EU,
financiranje posameznih projektov pa vsaka od naštetih občin predvidi v strukturnem deležu
svojih razvojnih programov. Tudi javne razpise izvaja vsaka občina posebej in popolnoma
samostojno.
Celoten projekt je ocenjen na 12 mio EUR, izgradnja kanalizacije s čistilno napravo pa je
predvidena do leta 2017. V načrtu razvojnih projektov občine je prikazano obdobje od 2008
do 2010 in zajema delež občinskega proračuna.
Med dokumenti, ki bodo morali biti izdelani v letu 2008, kot osnova za vlogo za evropska
sredstva, so tudi študija izvedljivosti in analiza dobrobiti in stroškov. Za projektno
dokumentacijo bomo skušali pridobiti tudi finančno soudeležbo države. Kolikšna bo ta
soudeležba in iz katerih virov bo, je v tem trenutku težko reči. V vsakem primeru pa moramo:
 za leto 2008 zagotoviti 150.000,00 EUR,
 za leto 2009 zagotoviti še 50.000,00 EUR
 za leto 2010 ugotoviti, da to obdobje prehaja v fazo izgradnje kanalizacije in je zato
planiran povečan obseg sredstev v višini 150.000,00 EUR.
Za te namene in za kasnejšo izgradnjo se nameni tudi celoten prihodek od okoljske dajatve
za obremenjevanje vode. V letu 2009 pa se nadaljuje pridobivanje dokumentacije za
sekundarne vode. Postavka »04.4.2.3.01
Investicije v kanalizacijo« je prikazan za
proračunska obdobja 2008 do 2011, v bistvu pa je naravnan na desetletno obdobje oziroma
na obdobje do leta 2017.

Priloga NRP 7
NAZIV PROJEKTA: Oskrba z vodo
STRATEŠKI CILJI:
- izboljšanje stanja na področju oskrbe z vodo na območju občine Selnica ob Dravi;
- zaščita vodnih virov;
- ohranitev potrebnih količin in kvalitete črpane in distribuirane vode;
- obnova in širitev distribucijskega omrežja z objekti.
STRATEGIJE ZA DOSEGO CILJEV:
- zagotovitev dodatne količine pitne vode na vodonosniku Selniška dobrava;
- izvajanje programa zniževanja vodnih izgub in zamenjave omrežja;
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-

modernizacija objektov in naprav v projektu spremljanja rizičnosti sistema.

Na področju investicij v vodovod sta v planu dve večji investiciji.
1. Projekt: Obnova tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec
S tem projektom kandidiramo za sredstva Službe vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj. Preko tega razpisa bo operacijo delno financirala Evropska unija, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu 2008 je za ta namen planiranih 50.000 EUR, v
letu 2009 pa 150.000,00 EUR. V kolikor bodo sredstva na razpisu pridobljena, bo postavka v
proračunu in v NRP z rebalansom ustrezno popravljena tako na prihodkovni kot na
odhodkovni strani.
2. Projekt: Varovanje vodnih virov in oskrba s pitno vodo
Skupaj z občinami: MO Maribor, Ruše, Miklavž na Dravskem polju in Hoče – Slivnica
pripravljamo projekt Celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo, s katerim nameravamo
kandidirati na sredstva kohezijskega sklada. V letu 2008 bo v imenu projektnih partnerjev
MO Maribor pripravila javni razpis za izbor pripravljavca potrebne dokumentacije. Delež
stroškov izdelave dokumentacije je izračunan na osnovi porabo vode v posamezni občini in
za Občino Selnica ob Dravi znaša 29.078,00 EUR v letu 2008. V naslednjih 3 letih so
planirana letna sredstva v višini 180.000 EUR za izdelavo. V kolikor bodo sredstva na
razpisu pridobljena, bo postavka v proračunu in v NRP z rebalansom ustrezno popravljena
tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani.

Priloga NRP 8
NAZIV PROJEKTA: Investicija v pokopališče
CILJI PROJEKTA:
- ureditev pokopališča v Selnici ob Dravi in Sv. Duh na Ostrem vrhu.
GLAVNI SMOTER PROJEKTA:
- zagotoviti izvajanje sprejetega Odloka o pokopališki dejavnosti ter pogrebni
dejavnosti in urejanju pokopališč na območju Občine Selnica ob Dravi.
STRATEŠKI CILJI:
- ureditev pokopališča po projektu ZUM, ki je v izdelavi;
- nadaljnje urejanje pokopališčnih poti, ograje, prostora za žarne pokope in anonimne
pokope;
- ureditev – adaptacija mrliške veže po projektu ZUM;
- ureditev dodatnih parkirišč po projektu ZUM;
- zagotovitev dodatnih pokopaliških kapacitet.
STRATEGIJE ZA DOSEGO CILJEV:
V letih 2008 in 2009 je planiranih skupno 20.000,00 EUR za dokončno izdelavo tehnične
dokumentacije. V letih 2009 do 2010 pa je za investicijo za ureditev pokopališča planirano
skupno 120.000,00 EUR.
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Priloga NRP 9
NAZIV PROJEKTA: Projekti za pridobivanje državnih in EU sredstev
CILJI PROJEKTA: pridobivanja državnih in EU sredstev za razvojne programe in projekte
občine oz. več občin skupaj.
GLAVNI SMOTER PROJEKTA: izboljšanje pogojev bivanja in dela naših občanov s sredstvi
iz drugih virov (država, EU).
STRATEŠKI CILJI:
- priprava projektov za kandidaturo na različne razpise ministrstev in EU;
- uspešna kandidatura in učinkovita poraba sredstev.
STRATEGIJE ZA DOSEGO CILJEV:
Že v letu 2007 se je občina prijavila na razpise SVRL (Egju, vodovod Selnica Jelovec),
predvidena pa je tudi prijava na kohezijska srestva (kanalizacija, vodovod). V vseh primerih
prijave na takšne razpise je potrebna projektna dokumentacija, prav tako pa razpisovalci
zahtevajo prikaz postavke v občinskem proračunu, ki je namenjena sofinanciranju
prijavljenega projekta. Ker v večini primerov ne moremo natančno predvideti katere projekte
bom prijavljali v letu 2008 je smotrno oblikovati splošno postavko in šele po odobritvi projekta
izločiti sredstva za posamezen projekt na posebni proračunski postavki. V letu 2008
nameravamo načrtno spremljati razpise na področjih, ki so ključnega pomena za občino
(komunala, infrastruktura v športu in kulturi, programi za turizem, gospodarstvo in
kmetijstvo).

Priloga NRP 10
NAZIV PROJEKTA: Urejanje hudournikov
CILJI PROJEKTA: ureditev hudourniških potokov v občini.
GLAVNI SMOTER PROJEKTA:
- zagotoviti nemoten pretok hudourniških potokov, brez poplavljanja in nanašanja
naplavin.
STRATEŠKI CILJI:
- poglobitev strug potokov;
- ureditev nabrežin;
- zagotovitev pretočnosti mostov;
- preprečiti povzročanje škode s poplavljanjem.
STRATEGIJE ZA DOSEGO CILJEV:
V letih 2008, 2009 in 2010 je planiranih skupno 60.000,00 EUR za dokončno izdelavo
tehnične dokumentacije za sanacije. V letu 2008 bomo že pričeli urejati hudournik v
Mačkovem naselju, za katerega je bila dokumentacija pripravljena v letu 2007 in smo za
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pričetek del planirali 25.000,00 EUR. V letih od 2009 do 2011 bomo sledili izdelavi tehnične
dokumentacije in sanirali hudournike v skupni višini 130.000,00 EUR.

Priloga NRP 11
NAZIV PROJEKTA: Programi športa
GLAVNI SMOTER PROJEKTA:
- ureditev že obstoječih igrišč;
- omogočiti krajanom možnosti za športno udejstvovanje v njihovem delu občine;
- krepiti rekreacijski in profesionalni šport;
- spodbujati k zdravemu življenju.
STRATEŠKI CILJI:
- delovanje športnih društev v skladu z določili Zakona o športu in Nacionalnim
programom športa;
- ureditev igrišč za rekreacijo in športno vadbo otrok, mladine in odraslih na prostih
športnih površinah.
STRATEGIJE ZA DOSEGO CILJEV:
V letu 2008 namenjamo za ureditev igrišč 1.600, 00 EUR. V letih 2009 in 2010 za ta namen
ne namenjamo sredstev, saj smo jih že vložili v preteklih letih. V letu 2011 pa ponovno
planiramo 5.000,00 EUR.
V letu 2008 smo namenili 4.269, 00 EUR za investicijsko vzdrževanje vlečnice na Svetem
Duhu na Ostrem vrhu. V naslednjih letih ne planiramo več sredstev za ta namen, saj bomo v
letu 2008 poiskali drugačno rešitev za vlečnico.

Priloga NRP 12
NAZIV PROJEKTA: Šolske zgradbe in vrtec
GLAVNI SMOTER PROJEKTA:
- ohraniti in redno vzdrževati prostore vrtca v primernem stanju in omogočiti otrokom
njim prijazno in čisto okolje;
- ohraniti podružnični šoli Sveti Duh na Ostrem vrhu in Gradišče na Kozjaku;
- omogočiti učencem in učiteljem vzgojni, izobraževalni in varstveni program v
primernem okolju in z ustreznimi možnostmi za delo.
STRATEŠKI CILJI:
- vzdrževanje prostorov vrtca v skladu z normativi in standardi predšolske vzgoje;
- vršiti potrebne investicije in investicijske obnove osnovne šole in podružničnih šol
Sveti Duh na Ostrem vrhu in Gradišče na Kozjaku ter vrtca;
- zadovoljiti potrebe predšolskega in šolskega programa glede primernosti objektov in
prostorov v njih.
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STRATEGIJE ZA DOSEGO CILJEV:
Za vzdrževanje prostorov vrtca v Selnici planiramo v letu 2008 19.300,00 EUR. V naslednjih
proračunskih obdobjih se bo namenilo 20.000,00 EUR kot konstantna postavka za
investicijsko vzdrževanje na vseh treh vrtcih v občini.
Za vzdrževanje Podružnične OŠ na Svetem Duhu na Ostrem vrhu je v letu 2008 namenjeno
25.800,00 EUR. V letih 2009 do 2011 planiramo tudi skupno 30.000,00 EUR za podružnični
šoli Gradišče na Kozjaku in Sveti Duh na Ostrem vrhu. Gre za nujna vlaganja, da šole
ohranimo v funkciji.
V letih 2009 in 2010 planiramo 50.000,00 EUR z matično šolo v Selnici ob Dravi.

DRŽAVNE POMOČI
Zakon o javnih financah v 12. členu določa, da se v načrtu razvojnih programov izkazujejo
načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih 4 letih. Občina
Selnica ob Dravi uvršča v načrt razvojnih programov programe, ki sodijo med državne
pomoči in pomoči de minimis, za katere je potrebno izpeljati postopek v skladu z Zakonom o
nadzoru državnih pomoči, pri čemer je potrebno pridobiti tudi soglasje oz. potrditev pristojne
komisije na Ministrstvu za finance in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Državne pomoči so vsi izdatki in / ali zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo
korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so
namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene
konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
(Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/04).
Za področje kmetijstva je občina tako sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči,
pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Selnica ob Dravi
(MUV, št. 25/2007), ki sledi ciljem naslednjih predpisov:
- Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/2004),
- Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po
pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07),
- Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001,
- Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri pomoči de minimis.
Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bo občina po javnih razpisih dodeljevala
sredstva za naslednje ukrepe:
- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
- varstvo tradicionalne krajine in stavb,
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
- pomoč za zaokrožitev zemljišč,
- pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
- zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
- dejavnost,
- promocije in trženje proizvodov in storitev,
- izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter
- predelave in trženja.
Za področje gospodarstva je občina sprejela Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in
drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi
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(MUV, št. 25/2007). Pravilnik temelji na določbah Zakona o podpornem okolju za
podjetništvo (Ur. l. RS, št 2/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/2004), Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15.
december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis in usmeritvah
različnih nacionalnih strateških razvojnih dokumentov. Ukrepi pomoči po sprejetem pravilniku
so:
1. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
2. sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja,
3. sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih,
4. sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja,
5. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
6. sofinanciranje zagona novih podjetij.
Vse državne pomoči in pomoči de minimis se bodo dodeljevale na podlagi predhodno
izvedenega javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh občine oziroma tudi na drug
krajevno običajen način.

5.

NAČRT DELOVNIH
OB DRAVI

MEST

OBČINSKE

UPRAVE

OBČINE

SELNICA

V občinski upravi Občine Selnica ob Dravi je sistemiziranih 11 delovnih mest, ki so vsa
zasedene. Število delovnih mest bo v letu 2008 tako ostalo nespremenjeno, in sicer:
- 9 uradniških delovnih mest, od tega 1 delovno mesto na položaju
- 2 strokovno tehnični delovni mesti.
Glede na sprejetje nove kolektivne pogodbe za negospodarstvo in posledično prevedbe v
plačilne razrede v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju bomo pripravili nov
pravilnik o sistemizaciji in uvrstitvi delovnih mest v razrede.

6.

NAČRT NABAV IN GRADENJ

Načrt nabav in gradenj v skladu s 25. členom Zakona o javnih financah zajema osnovna
sredstva, potrebna za delovanje neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
Neposredni uporabnik: OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE 1001
Proračunska
postavka

Konto

Vsebina

Znesek
v EUR

A. Načrt nabav in gradenj – oprema in prevozna sredstva
01.1.2.1.02
4202
Nakup ostale opreme
01.1.2.1.03
4202
Nakup dostavnega vozila

23.000
8.000
15.000

B. Načrt nabav in gradenj – investicije in investicijsko vzdrževanje
01.1.2.2.00
4205
Investicijsko vzdrževanje prostorov občine
01.1.2.2.02
4205
Investicijsko vzdrž. kletnih prostorov občine

28.500
20.000
8.500

C. Načrt nabav in gradenj – informatizacija
01.1.2.1.00
4202
Nakup računalnikov in programske opreme

4.000
4.000

D. Načrt nabav in gradenj – načrt najemov

16.500

01.1.1.3.6.00

Najem arhive

16.500

SKUPAJ

72.000

4026
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A:
Sredstva za nakup ostale opreme so namenjena za opremo za prostore občinske stavbe.
Dostavno vozilo se že dalj časa izkazuje kot nujna potreba za opravljanje dela na področju
komunalnih pa tudi ostalih dejavnosti.
B:
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave prostorov občine so namenjena obnovi in
spremembi namena dela prostorov občinske stavbe. Gre predvsem za ureditev društvenih
prostorov in dvorane za seje občinskega sveta. Potrebna je tudi zamenjava strešnih oken v
podstrešnih prostorih občinske uprave.
C:
Nakup programske in strojne opreme za potrebe uprave bo izveden skladno s predlogom
vzdrževalca sistema in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
D:
Pri najemu prostorov za namene arhiviranja dokumentacije gre za plačevanje najema po
pogodbi s podjetjem AA trade d.o.o. Prostori se nahajajo v kleti nove zgradbe zdravstvene
postaje v Selnici ob Dravi.

7.

PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA

Finančno premoženje občine Selnica ob Dravi predstavljajo delnice in deleži v javnih
podjetjih, ki jih je občina pridobila z delitveno premoženjsko bilanco. Občina Selnica ob Dravi
v letu 2008 načrtuje prodajo delnic podjetja Nigrad JKP d.d. iz Maribora.
Občina Selnica ob Dravi ima v lasti 4107 delnic podjetja Nigrad in s tem 0,98% delež
lastništva. Knjigovodska vrednost delnic znaša 24,03 EUR.
Zaradi dogodkov s podjetjem Nigrad, ki so se zgodili v bližnji preteklosti menimo, da bi bilo
smiselno izpeljati aktivnosti, ki bi omogočile prodajo delnic v primeru interesa večinskih
lastnikov. Vsekakor nam lastniški delež ne omogoča sodelovanja pri vodenju družbe, zato
menimo, da ni posebnega interesa, da bi delnice zadržali.
V letu 2008 ni načrtovane prodaje zemljišč:
8.

NAČRT ZADOLŽEVANJA IN IZDANIH JAMSTEV V LETU 2008

V zadolževanje občine spadajo najetja posojil oz. kreditov, izdaje vrednostnih papirjev in
izdaje jamstev za obveznosti drugih pravnih oseb.
OCENA ZADOLŽEVANJA V KOLEDARSKEM LETU 2008:
v EUR
Skup.
kto

Vrsta odhodka

1.
1.1

ZADOLŽEVANJE
Kratkoročno zadolževanje (najem posojil oziroma
kreditov
Dolgoročno zadolževanje (najem posojil oz. kreditov)

1.2

Ocenjen
znesek
zadolžitve
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0
0
0

Skup.
kto

Vrsta odhodka

2.

IZDAJA JAMSTEV

2.1

Kratkoročna
jamstva
supergarancije)
Dolgoročna
jamstva
supergarancije)

2.1

Ocenjen
znesek
zadolžitve
0
(poroštvo,
(poroštva,

SKUPAJ ZADOLŽEVANJE IN IZDAJA JAMSTEV

garancije,

0

garancije,

0
0

Občina Selnica ob Dravi se v letu 2008 ne bo zadolževala niti izdajala jamstev. Iz leta 2002
imamo najet dolgoročni kredit v znesku 187.787,00 EUR za nakup zdravstvene postaje.
Stanje neodplačane glavnice ob koncu leta 2007 znaša 43.816,00 EUR.
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9.

ZAKLJUČEK

Predlagan proračun Občine Selnica ob Dravi 2008 je v primerjavi z veljavnim proračunom
leta 2007 v prihodkih manjši za 0,20% in v odhodkih za 0,40%. Zmanjšanje prihodkov je v
veliki meri posledica ukinitve finančne izravnave in tega, da smo v letu 2006 imeli prodajo
zemljišč. Odhodki seveda sledijo prihodkom zaradi uravnovešenosti proračuna.
Delež investicijskih odhodkov in transferov je predlagan v višini 24,53% odhodkov.
Z uspešnim sodelovanjem med županom, podžupanoma, ostalimi občinskimi funkcionarji,
delavci občinske uprave in nenazadnje našimi občani, si lahko obetamo dokaj uspešno
proračunsko leto.
Zmanjšana sredstva proračuna v letu 2008 zahtevajo od uprave, župana in občinskega sveta
še dodatno angažiranje pri čimbolj racionalni, namenski, gospodarni in seveda zakoniti
porabi omejenih proračunskih sredstev.

Pripravili:
Simona GRUŠOVNIK, dipl. ekon.
in sodelavci občinske uprave

ŽUPAN
Občine Selnice ob Dravi
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
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