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1. BESEDILO ČLENOV ODLOKA
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo),
29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO), 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
ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU OBČINE SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2007 (v nadaljevanju ZR občine)
sestavljata splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in
realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2007 po
programski klasifikaciji. ZR občine zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del
so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.
ZR občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
ZR občine je v letu 2007 realiziran v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago in storitve
71
710
711
712
713
714

NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki

72
720
722

KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč

73
730

PREJETE DONACIJE
Prejete donacije od domačih oseb

74
740
741

TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna – druge evrop. instit.

v EUR
3,146.234
2,941.044
2,441.917
2,085.029
220.084
136.804
499.127
453.083
5.008
1.493
2.333
37.210
43.339
800
42.539
2.000
2.000
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159.851
145.893
13.958

Skupina/podskupina kontov
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
401
Prispevki delodajalcev za socialno varstvo
402
Izdatki za blago in storitve
403
Plačila domačih obresti
409
Rezerve

v EUR
2,884.192
922.863
263.451
41.681
599.405
2.678
15.648

41
410
411
412
413

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

1,116.366
34.584
367.329
105.263
609.190

42
420

INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev

726.564
726.564

43
431
432

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

118.399
73.688
44.711

III.

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

262.042

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

75
750
751
V.
44
440
441
VI.
C.
VII.
50
500
VIII.
55
550
IX.
X.
XI.

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.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. – VIII. – IX. = -III.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.297
31.297
31.297
230.745
-31.297
-262.042

Pregled prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov je zajet v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je priloga k temu odloku.
3. člen
Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 262.041,60 EUR in
odplačilo dolga v računu financiranja v višini 31.296,96 EUR ter povečanje sredstev na računih v višini
230.744,64 EUR.
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4. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu tekočega leta, se
uporabijo za financiranje nalog proračuna 2008. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem
letu, se namensko prenesejo v proračun prihodnjega leta.
5. člen
Stanje sredstev rezerv proračuna Občine Selnica ob Dravi na dan 31. 12. 2007 v višini 42.661,77 EUR
se prenese med sredstva rezerv proračuna 2008 za isti namen, torej za odpravo posledic naravnih
nesreč v naslednjem letu.
6. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati
naslednji dan po objavi.

Številka: 450-1/2007
Datum:

Občina Selnica ob Dravi
Župan
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
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2. UVOD
Sprejeti proračun občine Selnica ob Dravi za leto 2007 in globalne bilance javnega financiranja za leto
2007 so temeljile na osnovnih ciljih, izhodiščih in usmeritvah makroekonomske politike. V toku
proračunskega leta so bila gibanja nekaterih kazalcev drugačna od načrtovanih pri sprejemanju
proračuna. Ocena prihodkov občinskega proračuna v letu 2007 je temeljila na noveliranih ocenah
pričakovanega obsega in strukture prihodkov do konca leta 2006, upoštevaje predvidena
makroekonomska gibanja, inflacijska in sezonska gibanja posameznih kategorij prihodkov.
Novi Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/06 z
dne, 30. 11. 2006, je od 1. 1. 2007 uveljavil nov način financiranja občin. ZFO-1 v 13., 14. in 15. členu
določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave.
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.
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 ZFO1. 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).
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)

403,83
4713
1,136442

Gli = 4713*403,83*(0,3+0,7*1,136442) = 4713*403,83*1,095509 = 2,085.028 EUR
Ta znesek smo torej planirali neposredno v proračunu.
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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. Zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06) v 38. členu določa, da
se občinam za leti 2007 in 2008 odstopa dohodnina, in sicer za leto 2007 v višini 885.185.725 EUR,
za leto 2008 pa v višini 922.539.169 EUR. Posameznim občinam se tako kot prihodek občine iz
glavarine odstopa dohodnina. Ta se je občinam odstopala 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 (Uradni list RS, št. 138/06). To nakazovanje je vse leto nemoteno teklo, zato je bil planirani
znesek prihodkov iz glavarine v celoti realiziran.
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 2007 ni bila upravičena do
finančne izravnave.
Struktura občinskega proračuna je uvedla večnivojsko prikazovanje proračunskih odhodkov in
izdatkov. Le-ti temeljijo na treh uradno predpisanih klasifikacijah:
- institucionalni,
- ekonomski,
- funkcionalni in
- programski.
Zato so vsi odhodki proračuna razdeljeni na proračunske uporabnike (institucionalna klasifikacija), na
področja proračunske porabe (funkcionalna), na porabo po številčnih kontih (ekonomska) in po
področju proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah
(programska). Na tej osnovi je mogoče popolnoma jasno identificirati, kdo je porabnik sredstev,
kakšen je namen porabe in zakaj se sredstva porabljajo.

3. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA
Posebni del zaključnega računa za leto 2007 zajema:
- realizacijo proračuna 2006,
- veljavni proračun 2007 z upoštevanjem virmana župana 2007,
- realizacija proračuna 2007 (realizacija do 31. 12. 2007),
- indeks razlike med realiziranim in veljavnim proračunom leta 2007.
Občina Selnica ob Dravi je leto 2007 zaključila s 3,146.234,15 EUR prihodkov in 2,884.192,55 EUR
odhodkov. K odhodkom se prišteje plačilo kredita v znesku 31.296,96 EUR in ostane presežek
prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 230.744,64 EUR, ki se prenese v naslednje leto – konto
9006 – sklad za drugo.
3.1. DOSEŽENI PRIHODKI
Doseženi prihodki so podani v naslednji tabeli:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODEK OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI
SKUPAJ OD I - XI
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v EUR brez centov
2,085.029
220.084
136.804
453.083
5.008
1.492
2.333
37.210
43.339
2.000
159.852
3,146.234

I.

Davki na dohodek in dobiček

Posameznim občinam se v skladu z novim Zakonom o financiranju občin kot prihodek občine iz
glavarine, odstopa dohodnina. Tako imamo v proračunu zdaj samo eno vrsto prihodka iz naslova
dohodnine.
v EUR brez centov
- dohodnina – odstopljeni viri občinam
2,085.029
SKUPAJ – akontacije dohodnine
2,085.029
II.

Davki na premoženje

- davek od premoženja od stavb-fizične osebe
- davek od premoženja - prostori za počitek in rekreacijo
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – pravne osebe
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – fizične osebe
- zamudne obresti iz naslova NUSZ
- davki na dediščine in darila
- zamudne obresti od davka na dediščine in darila
- davki na promet nepremičnin – fizične osebe
- davki na promet nepremičnin – od prav. in fizič. oseb, ki nimajo sedeža v RS
- zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
SKUPAJ – davki na premoženje
III.

Domači davki na blago in storitve

- davek na dobitke od iger na srečo
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- turistična taksa
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
- odškodnina od izkopanih rudnin
- občinska taksa za obremenjevanje okolja- Snaga
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
SKUPAJ – domači davki na blago in storitve
IV.

Udeležba na dobičku in dohodek od premoženja

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
- prejete obresti od sredstev na vpogled
- prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov
- prihodki od najemnin za stanovanja
- prihodki od najemnin za poslovne prostore
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij
- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
- ekološki prispevek- mariborski vodovod
- prihodki od najemnin pokopališče
SKUPAJ – udeležba na dobičku in dohodek od premoženja
V.

Takse in pristojbine

v EUR brez centov
1.130
36.650
40
7.018
57.271
19.664
15.031
136.804
v EUR brez centov
2.740
5.004
14.921
2.615
4.766
9.889
355.101
40.050
17.997
453.083
v EUR brez centov
3868
1140
5.008

- upravne takse
- druge pristojbine
SKUPAJ – takse in pristojbine
VI.

v EUR brez centov
714
121
127.047
50.413
384
3.248
26
38.115
3
12
220.084

Globe in druge denarne kazni

- nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
SKUPAJ – denarne kazni
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v EUR brez centov
1.492
1.492

VII.

Prihodki od prodaje blaga in storitev

- prihodki od mentorstva za javna dela
- prihodki od reklamnih panojev
- prihodki od vodarine in prispevkov za vzdrževanje
SKUPAJ – prihodki od prodaje blaga in storitev
VIII.

Drugi nedavčni prihodki

- drugi nedavčni prihodki
- prihodki od komunalnih prispevkov
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicij
- drugi izredni nedavčni prihodki
SKUPAJ – drugi nedavčni prihodki
IX.

Kapitalski prihodki

- prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
SKUPAJ – kapitalski prihodki
X.

Donacije

Transferni prihodki

- prejeta sredstva iz državnega proračuna – finančna izravnava
- požarna taksa
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
- prejeta sredstva iz državnega proračuna (gozdne ceste)
- prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo (javna dela)
- prejeta sredstva iz sredstev drugih evropskih institucij
SKUPAJ – transferni prihodki
3.2. DOSEŽENI ODHODKI
Doseženi odhodki so po programski klasifikaciji naslednji:
Šifra
1001
01
02
04
06
08
18
22
23
1002
01
03
04
1003
01
1004
01

v EUR brez centov
14.528
11.780
10.900
2
37.210
v EUR brez centov
800
42.539
43.339
v EUR brez centov
2.000
2.000

- prejete donacije od domačih oseb
SKUPAJ – prejete donacije
XI.

v EUR brez centov
161
723
1.449
2.333

Proračunski porabnik / področje porabe
OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE
Politični sistem
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
ŽUPAN
Politični sistem
Zunanja politika in mednarodna pomoč
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
PODŽUPAN
Politični sistem
OBČINSKI SVET IN ODBORI
Politični sistem
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v EUR brez centov
43.599
5.460
73.479
6.386
16.970
13.958
159.852

v EUR brez centov
Leto 2006
Leto 2007
418.686
419.394
11.288
1.463
2.032
2.340
58.913
65.025
302.883
326.659
1.022
1.074
4.382
4.507
6.109
2.678
32.056
15.648
47.342
72.294
33.016
44.296
1.552
3.824
12.773
24.174
5.049
14.009
5.049
14.009
40.315
49.418
40.315
49.418

Šifra
Proračunski porabnik / področje porabe
1005
NADZORNI ODBOR
02
Ekonomska in fiskalna administracija
4001
OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA
02
Ekonomska in fiskalna administracija
07
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
11
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
13
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
14
Gospodarstvo
15
Varovanje okolja in naravne dediščine
16
Prostorsko planiranje in stanovanjska komunal. dejavnost
4002
OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10
Trg dela in delovni pogoji
17
Zdravstveno varstvo
18
Kultura, šport in nevladne organizacije
19
Izobraževanje
20
Socialno varstvo
4003
OBČINSKA UPRAVA – KMETIJ. IN TURIZEM
11
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
14
Gospodarstvo
SKUPAJ VSI PRORAČUNSKI ODHODKI

Leto 2006
2.520
2.520
984.189
8.963
40.995
8.346
465.807
12.519
272.847
174.712
1,093.753
47.421
73.882
84.030
731.397
157.023
40.532
37.218
3.313
2,632.386

Leto 2007
1.010
1.010
1,186.629
7.584
36.130
15.772
738.306
14.600
199.730
174.507
1,111.320
62.618
58.310
100.979
736.701
152.713
30.119
19.984
10.135
2,884.193

3.3. POROČILO ŽUPANA O KUMULATIVNI REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI v letu 2007

v EUR

ZADNJI VELJAVNI PRORAČUN
REALIZACIJA

3,188.742
3,146.234

+,- RAZLIKA
ALI 98,70 % REALIZIRANIH PRIHODKOV OD PLANIRANIH
ODHODKI v letu 2007

42.508

v EUR

ZADNJI VELJAVNI PRORAČUN
REALIZACIJA

3,303.494
2,884.193

+,- REALIZACIJA
ALI 87,30% REALIZIRANIH ODHODKOV OD PLANIRANIH.

419.301

REALIZIRANI PRIHODKI
REALIZIRANI ODHODKI
RAZLIKA

3,146.234
2,884.193
262.041

Realizirani prihodi
+ najeti krediti iz računa financiranja
SKUPAJ PRIHODKI:

3,146.234
0
3,146.234

Realizirani odhodki
+ odplačilo dolga iz računa financiranja
SKUPAJ ODHODKI

2,884.193
31.297
2,915.490

PRESEŽEK

230.744
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Razlika med realiziranim prihodki in odhodki v višini 230.744,64 EUR se prenese v prihodnje
proračunsko leto na kontu 9006, kot je opredeljeno v 4. členu Odloka o zaključnem računu Občine
Selnica ob Dravi za leto 2007.
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3.4. MANJ PORABLJENA SREDSTVA PO PRORAČUNSKIH PORABNIKIH
ŠTEV.
NAMENA
1001
1002
1003
1004
1005
4001
4002
4003

N A Z I V

VELJAVNI
PRORAČUN
v EUR
489.699
78.482
15.299
55.580
6.616
1,389.608
1,236.643
31.567
3,303.494

OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE
ŽUPAN
PODŽUPAN
OBČINSKI SVET IN ODBORI
NADZORNI ODBOR
OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA
OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBČINSKA UPRAVA – KMETIJ. IN TURIZEM
SKUPAJ

4. TABELARNI PREGLEDI ZAKLJUČNEGA RAČUNA

4.1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA
4.2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA
4.3. ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
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REALIZACIJA
v EUR
419.393
72.294
14.009
49.418
1.010
1,186.629
1,111.320
30.119
2,884.192

RAZLIKA
+ ali
v EUR
70.306
6.188
1.290
6.162
5.606
202.979
125.323
1.448
419.302

INDEKS
85,64
92,12
91,57
88,91
15,27
85,39
89,87
95,41
87,31

5. RAZLAGE
Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2007 je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta
dne, 22. marca 2007 in objavljen v MUV, št. 7/2007. Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je na svoji
7. redni seji dne, 20. septembra 2007, sprejel tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2007 (MUV, 25/2007).
Po navodilu o izvrševanju proračuna, ki se nanaša na način enotnega vodenja poslovnih knjig in letnih
poročil, se med odhodke proračuna tekočega leta vključujejo vsi izdatki oziroma izplačila iz proračuna
do 31. decembra tekočega leta. Med odhodke tekočega leta se vključujejo tudi izplačila glavnic
dolgoročnih posojil do 31. decembra tekočega leta. To pomeni, da se z navedeno sistemsko rešitvijo
proračunsko leto 2007 zaključi z 31. 12. 2007. S tem datumom se lahko nakažejo zadnja sredstva
proračunskim uporabnikom za to proračunsko leto. Vsi odhodki, ki se izplačajo od 1. 1. 2008 dalje,
bremenijo proračunsko leto 2008.
V zaključni račun proračuna občine za leto 2007 tako občine zajemajo samo realizirane prihodke in
odhodke od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 in ne izplačila, ki bi se izvršila po 1. 1. 2008, nanašala pa bi se
na leto 2007.
5.1. RAZLAGA REALIZIRANIH PRIHODKOV
Doseženi prihodki so sestavljeni iz
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODEK OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI
SKUPAJ OD I - XI

v EUR brez centov
2,085.029
220.084
136.804
453.083
5.008
1.492
2.333
37.210
43.339
2.000
159.852
3,146.234

Doseženi prihodki znašajo 3,146.234 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 42.508 EUR ali za
1,30 %.
5.1.1. DAVČNI PRIHODKI
Zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v
dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Med davčne
prihodke skladno z ekonomsko klasifikacijo štejemo tudi vse obvezne prispevke za socialno varnost,
to je prispevke zaposlenih, delodajalcev in samozaposlenih, ki se vplačujejo v državni proračun.
Davčni prihodki so bili v letu 2007 realizirani v višini 2,441.916,00 EUR in so za 3,20% manjši od
planiranih. Predstavljajo 77,61% vseh prihodkov proračuna.
Med davčne prihodke se tako razvrščajo naslednje skupine prihodkov:
 davki na dohodek in dobiček: v to skupino prihodkov po novem Zakonu o financiranju občin
spada dohodnina kot odstopljeni viri občinam in ni več razčlenjena na posamezne podzvrsti
dohodnine. Dohodnina je realizirana v celoti – v višini 2,085.029,00 EUR.
 davki na premoženje: v to skupino davkov spadajo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo
premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih,
v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad
premoženjem zaradi dedovanja, daril ali drugih transakcij, ter nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča. Po veljavnem proračunu so bili planirani v višini 232.525,00 EUR, realizirani pa v višini
220.084,00 EUR ali za 5,30% manj od planiranih. Realizacijo prihodkov pri nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča pri pravnih osebah je bila za 1,6% presežena. Nekoliko nižjo
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realizacijo beležimo pri fizičnih osebah, ki je dosegla 72% realizacije. Ostale postavke so bile
planirane na osnovi ocen Ministrstva in na njihovo realizacijo lokalna skupnost nima vpliva.
domači davki na blago in storitve: zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo,
prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za
uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in
sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki
na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na
uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na
dovoljenja za izvajanje določenih storitev (okoljske dajatve, komunalne, požarne, prenočitvene,
krajevne takse, cestnine idr.). Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo
ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.
Po zadnjem veljavnem proračunu so bili planirani v višini 206.179,00 EUR, realizirani pa v višini
136.804,00 EUR oziroma 66,44%. Manjša realizacija je zabeležena na postavki Odškodnina od
izkopanih rudnin po pogodbi s podjetjem Konstruktor v višini 56,20%. S podjetjem Konstruktor je
sklenjena pogodba o odškodnini za črpanje gramoza v naši občini, ki pa je le-ta ni v celoti
poravnal. Na zadnjih razgovorih je Konstruktor pristal, da bo v letu 2008 poravnal odškodnino za
nazaj. Če se to ne bo zgodilo, bomo vložili sodno izvršbo.
Realizacije tudi ni dosegla okoljska dajatev za obremenjevanje voda, ki jo pobira podjetje Nigrad
JKP d. d. Računsko sodišče je ugotovilo nekatera napake pri zaračunavanju in čakamo na uradno
pojasnilo. S podjetjem JP Snaga d. d. imamo še vedno težave z nakazovanjem občinske takse in
okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Med letom je bilo potrebno
vložiti mnogo energije, da je bila dosežena 95,60% realizacija. Prav tako realizacije ni dosežena
pri pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, ki je bila planirana v skladu s tabelami Ministrstva
(manjša za 35,30%).

5.1.2. NEDAVČNI PRIHODKI
So druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke,
ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih
institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov
spadajo tudi prihodki od obresti (tako od sredstev na vpogled in vezanih tolarskih in deviznih
depozitov, kot tudi obresti od nočnih depozitov zakladniških računov). Med nedavčne prihodke so
zajeti tudi prihodki od upravljanja z občinskim premoženjem (prihodki od najemnin, zakupnin,
licenčnin, prihodki od podeljenih koncesij). Sem se razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne
in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. V to skupino prihodkov uvrščamo
tudi prihodke od prodaje blaga in storitev, to je vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski
uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja
"lastne dejavnosti", to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na
trgu in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali
storitev. Med tovrstne nepodjetniške dejavnosti državnih organov sodijo: tiskanje in prodaja publikacij
in tiskovin, plačila za opravljene inšpekcijske preglede, plačila stroškov sodnih postopkov, plačila za
geodetske storitve, gospodarska dejavnost zaporov, neposredna plačila uporabnikov za nekatere
storitve javnih služb (npr. doplačila v domovih za ostarele, vrtcih, plačila vstopnic za kulturne prireditve
itd.).
Planirani po veljavnem proračunu so bili v znesku 460.799,00 EUR. Dosežena realizacija je
499.127,00 EUR ali 8,30% nad planirano realizacijo. Predstavljajo 15,86% vseh prihodkov proračuna.
Vrste nedavčnih prihodkov:
 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Planirani so bili v višini 354.720,00 EUR, njihova realizacija pa je bila višja za 27,70%. Realizirani so
bili v višini 453.083,00 EUR.
Prihodki od udeležbe na dobičku so bili nižji, kot smo planirali in tudi nižji od realizacije v letu 2006.
Realizirani so bili v višini 2.740,00 EUR, saj smo prejeli dividendo samo od Mariborskega vodovoda.
Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 19.925,00 EUR in so presegli realizacijo za 59,40%, kar
pomeni, da v letu 2007 nismo imeli likvidnostnih težav, in smo gospodarno ravnali z razpoložljivimi
denarnimi sredstvi.
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Prihodki od najemnin so zadovoljivo dosegli oziroma minimalno presegli planirano realizacijo.
Prihodki od najemnin pokopališča so bili v letu 2007 planirani v višini 17.109,00 EUR, realizirani pa so
bili v višini 17.997,00 EUR, kar pomeni 5,20% višjo realizacijo od pričakovane. Povišanje realizacije je
tudi posledica temeljitejših evidenc, ki smo jih pričeli urejati v lanskem letu. Glede na to, da imamo z
večjim delom najemnikov že sklenjene pogodbe, bomo lahko tudi vršili ustrezno izterjavo. Na kontu
1200 – kupci, ki je predstavljen v sklopu bilance stanja, so zajete tudi neplačane obremenitve za
pretekla leta. Znesek plačil na kontu 120 se ne ujema zaradi tehnike knjiženja bruto zneskov v terjatve
in neto zneskov v prihodke.
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so po vsebini prihodki iz naslova koncesije od izkopanih rudnin
po odločbah ministrstva, torej za podjetji Konstruktor in Godec. Realizirani sta bili v višini 9.889,00
EUR, kar pomeni 88,40%.
Prihodki iz naslova koncesij za rabo reke Drave temeljijo na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo reke
Drave za proizvodnjo električne energije in so za 35,10% višji kot smo pričakovali – kot je bilo
planirano po tabelah Ministrstva. Realizirani so bili v višini 355.101,00 EUR. V skladu z Uredbo je
njihova višina odvisna od količine prodane električne energije, zato jo je tudi težko planirati.
 Takse in pristojbine
Takse in pristojbine so bile planirane v višini 5.334,00 EUR, realizirane pa v višini 5.008,00 EUR
oziroma v višini 93,90%.
 Globe in druge denarne kazni
Lokalna skupnost praviloma nima vpliva pri planiranju te postavke, saj nam plan določi ministrstvo na
podlagi praznitev preko B-2 obrazca – povprečje enega leta nazaj. Tako smo postavko planirali v višini
2.500,00 EUR, realizirali pa v višini 1.493,00 EUR ali 59,70%.
 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Planirani so bili v višini 3.082,00 EUR in realizirani v višini 2.333,00 EUR oziroma v višini 75,70%.
Vodarina Sv. Duh je bila realizirana nekoliko nižje kot je bila planirana, prav tako prihodki od reklamnih
panojev. Potrebno bo posvetiti več pozornosti izterjavi, saj beležimo plačilno nedisciplino predvsem pri
vodarini.
 Drugi nedavčni prihodki
Druge nedavčne prihodke sestavljajo plačila komunalnih prispevkov krajanov in sofinanciranje
krajanov za izvajanje komunalnih programov ter drugi nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini
95.143,00 EUR, realizirani pa le v višini 37.210,00 EUR oziroma v višini 39,10%.
Drugi nedavčni prihodki so po vsebini prihodki na podlagi Uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za
rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije, ki pa je bila za leto 2007 sprejeta komaj konec
decembra in bo zato realizirana v letu 2008. Zato nam ta realizacija v letu 2007 manjka.
Komunalni prispevki, ki jih izračunava občina, so dosegli 94,10% realizacijo. Prispevki in doplačila
krajanov za izvajanje komunalnih programov pa so bili realizirani v višini 10.900,00 EUR, kar je več od
planiranega. Krajani so sofinancirali cesto Robič – Krivec in Ravna ulica – Vertnik.
Drugi izredni nedavčni prihodki – so prihodki, ki nimajo narave stalnega priliva, ampak izrednega in se
ne dajo vsebinsko razvrstiti v druge postavke. Zaradi tega so težje predvidljiva planska postavka.
Planirani so bili v višini 4.173,00 EUR, realizirani pa le v višini 2,00 EUR.
5.1.3. KAPITALSKI PRIHODKI
To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje
zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc,
blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv. Planirani so bili v višini 43.944,00
EUR in bili realizirani v višini 43.339,00 EUR.
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so nastali s prodajo nepremičnin parc. št. 144/2 k. o. Sp. Slemen
v kupnini 36.158,15 neto (Supej), s prodajo nepremičnine parc. št. 395/5 k. o. Sp. Selnica v kupnini
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3.041,68 neto (Breznik) ter s kupnino parc. št. 90/52 ter 90/57 v k. o. Janževa gora v višini 3.339,17
neto (Kušar).
V višini 800,00 EUR so bili ustvarjeni prihodki še iz zaostalih plačil kupnin za stanovanja.
5.1.4. PREJETE DONACIJE
Donacije domačih oseb nismo planirali, vendar smo prejeli od Dravskih elektrarn 2.000,00 EUR
donacije za prireditve.
5.1.5. TRANSFERNI PRIHODKI
V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih
javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od
skladov socialnega zavarovanja. Planirani so bili v višini 160.287,00 EUR, realizirani pa v višini
159.852,00 EUR oziroma 99,70%.
Finančna izravnava, ki smo jo prejemali iz državnega proračuna, je bila realizirana v višini 128.923,00
EUR, kar je 100,40% in se nanaša na poračun iz leta 2006. Po novem Zakonu o financiranju občin
finančne izravnave ne prejemamo več.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se nanašajo na požarno takso in na sredstva, ki
smo jih prejeli od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v skladu s 21. členom
Zakona o financiranju občin v višini 73.479,00 EUR in smo jih porabili za obnove vodovoda v Selniški
ulici, Selniški grabi, Kratki ulici in Ob ribniku.
Sredstva za gozdne ceste so bila realizirana v višini 6.385,00 EUR, kar je pomenilo 101,20%
realizacijo. Sredstva Zavoda za zaposlovanje RS so bila realizirana v višini 94,28% in se nanašajo na
izvajanje programov javnih del.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij v višini 13.958,00
EUR pa se nanašajo na zaključek programa Evropskega socialnega sklada za težko zaposljive
ženske, ki smo ga izvajali za dve osebi.
5.2. RAZLAGA REALIZIRANIH ODHODKOV
Realizirani odhodki v letu 2007 obsegajo:
Šifra

Proračunski porabnik / področje porabe

1001
01
02
04
06
08
18
22
23
1002
01
03
04
1003
01
1004
01
1005
02

OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE
Politični sistem
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
ŽUPAN
Politični sistem
Zunanja politika in mednarodna pomoč
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
PODŽUPAN
Politični sistem
OBČINSKI SVET IN ODBORI
Politični sistem
NADZORNI ODBOR
Ekonomska in fiskalna administracija
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v EUR brez centov
Veljavni
Realizacija
proračun
proračuna
489.699
419.394
1.463
1.463
2.452
2.340
102.060
65.025
358.805
326.659
2.086
1.074
4.507
4.507
2.678
2.678
15.648
15.648
78.482
72.294
49.923
44.296
3.926
3.824
24.633
24.174
15.299
14.009
15.299
14.009
55.580
49.418
55.580
49.418
6.616
1.010
6.616
1.010

Šifra

Proračunski porabnik / področje porabe

4001
OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA
02
Ekonomska in fiskalna administracija
07
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
11
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
13
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
14
Gospodarstvo
15
Varovanje okolja in naravne dediščine
16
Prostorsko planiranje in stanovanjska komunal. dejavnost
4002
OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10
Trg dela in delovni pogoji
17
Zdravstveno varstvo
18
Kultura, šport in nevladne organizacije
19
Izobraževanje
20
Socialno varstvo
4003
OBČINSKA UPRAVA – KMETIJ. IN TURIZEM
11
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
14
Gospodarstvo
SKUPAJ VSI PRORAČUNSKI ODHODKI

Veljavni
Realizacija
proračun
proračuna
1,389.608
1,186.629
10.847
7.584
37.966
36.130
15.772
15.772
779.955
738.306
14.605
14.600
279.479
199.730
250.984
174.507
1,236.643
1,111.320
68.545
62.618
71.178
58.310
4.777
100.979
828.871
736.701
164.648
152.713
31.567
30.119
21.430
19.984
10.137
10.135
3,303.494
2,884.193

Celotni odhodki proračuna Občine Selnica ob Dravi so bili v obdobju januar-december leta 2007
realizirani v skupni višini 2,884.193 EUR in so bili za 12,70 % manjši od zadnjega veljavnega
proračuna 2007.
Proračunski uporabniki sredstev so v letu 2007 realizirali odhodke z nekoliko manjšo dinamiko, kot je
bilo določeno oziroma potrjeno v zadnjem rebalansu. V okviru skupnega obsega odhodkov je bila
dosežena dinamika posameznih kategorij odhodkov v letu 2007 precej različna, vendar nižja od
pričakovane.
5.2.1. POROČILO O PRERAZPOREJENIH SREDSTVIH V LETU 2007
Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in na podlagi pooblastila občinskega sveta Občine
Selnica ob Dravi je župan v proračunu 2007 pooblaščen (5. člen Odloka o proračunu 2007) za
prerazporejanje sredstev znotraj bilance prihodkov in odhodkov v višini 5% primerne porabe Občine
Selnica ob Dravi. (Ppi = 2,162.935,00 x 5% = 108.146,75 EUR).
Župan je upošteval 5. člen Odloka o proračunu in izdal odredbe o prerazporeditvi proračunskih
sredstev v odhodkovni strani bilance odhodkov – VIRMAN ŽUPANA.
Prerazporeditve v EUR brez centov
Naziv
ZNESEK
OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE
01.1.1.3.1.00 402000
Pisarniški material
+132
01.1.1.3.1.03 402004
Časopisi, revije, strokovna literatura
+65
01.1.1.3.4.03 402499
Drugi izdatki za službena potovanja
+8
01.1.1.3.6.00 402600
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
+324
01.1.1.3.6.01 402699
Obratovalni stroški za poslovne objekte
+13
01.1.1.3.7.06 402930
Plačila storitev organizacijam za plačilni promet
+77
01.1.1.3.7.16 402999
Razvojni programi – EIM, MRA, BISTRA, RSDP
+805
01.1.1.3.8.00 403101
Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam
+174
01.1.1.4.01
412000
Politične organizacije in stranke
+60
Skupaj povečanja postavk
+1.658
Postavka

Konto
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Postavka

Konto

Naziv
OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE
01.1.1.3.1.02 402003
Založniške in tiskarske storitve
01.1.1.3.1.04 402006
Stroški oglaševalski storitev in informiranje
01.1.1.3.4.02 402402
Stroški prevoza v državi
01.1.1.3.5.00 402500
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
01.1.1.3.7.07 402931
Plačila bančnih storitev
01.1.1.3.7.13 402999
Drugi operativni odhodki
01.1.1.4.00
412000
Klubi svetnikov
Skupaj zmanjšanja postavk
SKUPAJ OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE
ŽUPAN
01.2.1.14
402999
Pokroviteljstvo
01.2.1.17
402999
Medmestno sodelovanje v državi
Skupaj povečanja postavk
01.2.1.10
402009
Izdatki za reprezentanco
01.2.1.13
402999
Mednarodno sodelovanje
Skupaj zmanjšanja postavk
SKUPAJ ŽUPAN
OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA
03.1.01
412000
Redna dejavnost gasilskih društev
04.2.1.00
402503
Redno vzdrževanje lokalnih cest
04.2.1.05
402099
Cestni kataster, odmere cest, odkup v javno dobro
04.2.2.01
420500
Investicijsko vzdrževanje javnih poti – Robič-Krive
04.2.2.02
420401
Investicije lokalne ceste – Habidov jarek
04.4.1.1.00
402503
Redno vzdrževanje javne razsvetljave
04.4.1.1.01
402200
Tokovina
04.4.1.5.00
402503
Gospodarjenje z vodotoki – hudourniki
04.4.1.5.01
402999
Storitev obračuna ekološke takse pri vodarini
04.4.1.4.00
402503
Redno vzdrževanje pokopališč Selnica in Sveti Duh
04.4.1.6.00
402503
Vaški odbor Gradišče na Kozjaku
04.4.2.4.00
420401
Investicija v pokopališče Selnica ob Dravi
Skupaj povečanja postavk
02.1.00
412000
Delovanje zaščite in reševanja
04.2.2.00
420500
Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
04.2.2.05
420401
Investicije pločnik Selnica
04.4.1.2.00
402503
Redno vzdrževanje vodovoda
04.4.1.4.00
402204
Odvoz smeti pokopališče
04.4.1.6.01
402503
Vaški Odbor Zgornji Slemen.del in Spodnji Slemen
04.4.2.1.04
420804
Tehnična dokumentacija za pokopališče Selnica
Skupaj zmanjšanja postavk
SKUPAJ OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA
OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
06.1.1.01
413200
Obveznost Uprastanu
07.1.01
413302
Mrliško ogledna služba
08.1.1.02
412000
Drugi programi – najemnine objektov
08.2.1.00
413302
Materialni stroški – točkovni sistem
08.2.1.08
411999
Restavriranje kulturnih spomenikov
09.1.1.00
413300
Plače izvajalcev
09.1.1.04
411921
Domicil – plačilo razlike med ceno programov vrtci
10.1.04
411903
Subvencije šolske prehrane
10.1.06
411999
Letovanje otrok in rejencev
10.1.08
411999
Izredne pomoči
10.1.16.03
400999
Izdatki za nezgodno zavarovanje javnih delavcev
Skupaj povečanja postavk
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ZNESEK
-132
-65
-8
-337
-77
-979
-60
-1.658
0
+201
+247
+448
-201
-247
-448
0
+9
+3.361
+9.002
+1.189
+1.997
+487
+654
+142
+531
+1.819
+216
+6.720
26.127
-9
-2.386
-13.163
-1.814
-1.819
-216
-6.720
26.127
0
+163
+401
+1.815
+5.580
+130
+2.270
+12.098
+1.065
+1.268
+656
+15
+25.461

Postavka

Konto

Naziv
OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
07.1.00
413105
Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb
07.1.02
411903
Prehrana dojenčkov
08.1.2.02
420500
Ureditev igrišč
08.1.2.03
412000
Odškodnina za zemljišče vlečnice
08.2.1.02
413302
Najemnine objektov
08.2.1.03
402503
Vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
08.2.1.05
413302
Mladina projekti
09.1.1.01
413300
Drugi osebni prejemki
09.1.1.02
413301
Prispevki na plače za vrtec
09.1.1.03
413302
Materialni stroški vrtec
09.1.1.06
413302
Didaktični material
09.2.1.01
413300
Drugi osebni prejemki
09.2.1.02
413302
Materialni stroški (OŠ, SGBŠ)
10.1.02
411909
Zavodsko varstvo
10.1.07
411799
Občinske štipendije
10.1.10
411999
Subvencije stanarin
10.1.16.04
401100
Prispevki – javna dela
Skupaj zmanjšanja postavk
SKUPAJ OBČINSKA UPRAVA –DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO IN TURIZEM
04.1.1.16
410200
Naložbe v kmetijska gospodarstva
04.1.1.22
410200
Dopolnilna dejavnost na kmetiji
04.3.1.02
412000
Sofinanciranje prireditev
Skupaj povečanja postavk
04.1.1.21
410200
Ukrepi za preprečevanje škod iz naravnih nesreč
04.1.1.23
410200
Izboljšanje konkurenčnosti podeželja
04.3.1.00
412000
Turistično društvo – dotacije
04.3.1.01
402099
Turistična signalizacija
04.3.1.03
412000
Promocije, razstave, sejmi
04.3.1.05
412000
Društva in aktivi kmečkih žena
Skupaj zmanjšanja postavk
SKUPAJ OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO IN TURIZEM

ZNESEK
-163
-401
-1.669
-146
-213
-612
-3.010
-6.271
-4.920
-12
-1.459
-1.718
-1.863
-1.065
-1.268
-656
-15
-25.461
0
+3.363
+2.086
+6.085
+11.534
-3.363
-2.086
-1.113
-1.252
-590
-3.130
-11.534
0

Prerazporejenih sredstev je bilo v skupni višini za 65.228,00 EUR, kar pomeni 60,31% izkoriščenost
županove pravice prerazporejanja sredstev.
5.3. RAZLAGE ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI
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
NAZIV
1001
Občinska uprava – skupne službe
1002
Župan
1003
Podžupan
1004
Občinski svet in odbori
1005
Nadzorni odbor
4001
Občinska uprava – področje komunale
4002
Občinska uprava – področje družbenih dejavnosti
4003
Občinska uprava – področje kmetijstva in turizma
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V naslednji tabeli so prikazani podatki o zneskih realizacije glede na neposrednega proračunskega
porabnika in področjih porabe:

Šifra

Proračunski porabnik / področje porabe

1001
OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE
01
Politični sistem
02
Ekonomska in fiskalna administracija
04
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
06
Lokalna samouprava
08
Notranje zadeve in varnost
18
Kultura, šport in nevladne organizacije
22
Servisiranje javnega dolga
23
Intervencijski programi in obveznosti
1002
ŽUPAN
01
Politični sistem
03
Zunanja politika in mednarodna pomoč
04
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
1003
PODŽUPAN
01
Politični sistem
1004
OBČINSKI SVET IN ODBORI
01
Politični sistem
1005
NADZORNI ODBOR
02
Ekonomska in fiskalna administracija
4001
OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA
02
Ekonomska in fiskalna administracija
07
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
11
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
13
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
14
Gospodarstvo
15
Varovanje okolja in naravne dediščine
16
Prostorsko planiranje in stanovanjska komunal. dejavnost
4002
OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10
Trg dela in delovni pogoji
17
Zdravstveno varstvo
18
Kultura, šport in nevladne organizacije
19
Izobraževanje
20
Socialno varstvo
4003
OBČINSKA UPRAVA – KMETIJ. IN TURIZEM
11
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
14
Gospodarstvo
SKUPAJ VSI PRORAČUNSKI ODHODKI

v EUR brez centov
Leto 2007
Delež v vseh
odhodkih
419.394
14,54%
1.463
0,05%
2.340
0,08%
65.025
2,25%
326.659
11,33%
1.074
0,04%
4.507
0,16%
2.678
0,09%
15.648
0,54%
72.294
2,51%
44.296
1,54%
3.824
0,13%
24.174
0,84%
14.009
0,49%
14.009
0,49%
49.418
1,71%
49.418
1,71%
1.010
0,04%
1.010
0,04%
1,186.629
41,14%
7.584
0,26%
36.130
1,25%
15.772
0,55%
738.306
25,60%
14.600
0,51%
199.730
6,92%
174.507
6,05%
1,111.320
38,53%
62.618
2,17%
58.310
2,02%
100.979
3,50%
736.701
25,54%
152.713
5,29%
30.119
1,04%
19.984
0,69%
10.135
0,35%
2,884.193
100,00

5.3.1. OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE (1001)
Proračunski uporabnik Občinska uprava – skupne službe (1001) je v zaključnem računu za leto 2007
realiziran v višini 419.393,00 EUR in je dosegel 85,60% realizacijo. Predstavlja 14,54% vseh
odhodkov proračuna za leto 2007.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po osmih področjih porabe, kot je razvidno iz zgornje
tabele. Podrobneje so opisana v nadaljevanju.
5.3.1.1. 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.
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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.
Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in
župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).
V zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Izvedba in nadzor
volitev in referendumov 01019002 zajema realizacijo na proračunski postavki:
01.1.1.3.7.14

Sredstva na postavki Izvedba in nadzor volitev in referendumov so bila realizirana
v višini 1.463,00 EUR in so bila porabljena za poplačilo stroškov ob izvedbi lokalnih
volitev v letu 2006.

5.3.1.2. 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 organa občinske uprave, pristojnega 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 zaključnem računu proračuna 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

Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, ki je realizirana v
višini 1.277,00 EUR oziroma v celoti. Gre za provizijo Uprave za javne prihodke, ki
vrši plačilni promet za proračun. Postavka je težje predvidljiva, saj je odvisna od
števila in velikosti izvedenih plačilnih transakcij v proračunskem letu.
Plačila bančnih storitev v višini 1.063,00 EUR. Realizirana je 90,40%. Iz te
postavke pokrivamo bančne storitve povezane z gotovinskim plačilnim prometom
in preko terminalov za plačila s karticami.
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5.3.1.3. 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.
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 zaključnem računu proračuna 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 realizacije 3.270,00 EUR, ki so realizirane 65,40%. Iz
tega naslova poravnavamo vse potrebne servisne storitve na programski opremi in
pogodbena vzdrževanja in ažuriranja programske opreme ter servis internetnih
aplikacij. Vsa Ministrstva in druge državne institucije, ki smo jim dolžni posredovati
podatke, vedno bolj omejujejo papirno komunikacijo, zato se te storitve iz leta v leto
večajo. Manjša realizacija v letu 2007 pa je zagotovo posledica nove programske
in računalniške opreme in s tem možnosti servisiranja na daljavo.
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov v višini 7.546,00 EUR
je realizirano v višini 82,20%. Vsebinsko postavka predstavlja vzdrževanje vse
računalniške opreme – lokalnih postaj in serverja, vključno s tiskalniki, fotokopirnimi
stroji, faksom in elektronsko pošto.
Nakup računalnikov in programske opreme je bil realiziran v višini 3.267,00 EUR
kar pomeni samo 54,40%. Kupili smo en računalniški komplet in dva prenosna
računalnika. Druge potrebe trenutno niso bile izkazane, kar je posledica obnove
sistema v preteklih letih.

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 zaključnem računu proračuna 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

01.1.1.3.1.09

Založniške in tiskarske storitve so dosegle 1.310,00 EUR realizacije, kar znaša le
40,90%. Iz te postavke smo plačali tiskanje vabil za protokolarne dogodke in
uradne objave. Postavka je namenjena tudi občinskemu glasilu, ki pa je izšlo konec
leta in je bilo plačano iz proračuna za leto 2008.
Stroški oglaševalskih storitev in informiranje je bilo planirano v višini 11.381,00
EUR in realizirano v višini 8.545,00 EUR. Vsebinsko pomeni ta postavka stroške v
zvezi z informiranjem občanov preko različnih medijev, snemanje sej občinskega
sveta in dostopa do informativnih internetnih portalov.
Stroški elektronskega informiranja so bili planirani v višini 4.000,00 EUR in
realizirani v višini 2.517,00 EUR. Vzdrževanje in ažuriranje spletnega mesta
www.selnica.si smo intenzivno izvajali v drugi polovici leta 2007.
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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 zaključnem računu proračuna 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
01.1.2.1.01
01.1.2.1.02
01.1.2.2.00
01.1.2.2.02

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov – občinska zgradba je bilo planirano v
višini 8.843,00 EUR in realizirano v višini 7.964,00 EUR ali 90,10%. Predvidena
dela tekočega vzdrževanja so bila izvedena. Kupili smo tudi strešna okna.
Storitve odvetnikov, notarjev in drugo so bile realizirane v višini 7.702,00 EUR ali
80,70%. Realizacija je posledica več odprtih sodnih zadev, stroški pa so
nepredvidljivi glede na sodne procese.
Sodni stroški se nanašajo na poravnavo stroškov ob sodnih postopkih. Realizirani
so v višini 319,00 EUR.
Nakup telefonske opreme in napeljav je realiziran v višini 282,00 EUR in je dosegel
samo 22,50% plana. Nabavljeni so bili mobilni telefonski aparati.
Nakup ostale opreme je bil planiran v višini 17.000,00 EUR in realiziran v višini
6.876,00 EUR. Nabavljeno je bilo pohištvo za eno pisarno, drogovi za zastave in
digitalni fotoaparat.
Investicijsko vzdrževanje pritličnih prostorov je bilo realizirano v višini 15.289,00
EUR in doseglo 89,90% plana. Nabavljena so bila okna za pritlični del stavbe in
ureditev izolacije stavbe s pločnikom v sklopu ureditve Slovenskega trga.
Investicijsko vzdrževanje kletnih prostorov je bilo planirano v višini 8.259,00 EUR,
vendar sredstva niso bila porabljena. Proučili smo projekte, ki jih za kletne prostore
že imamo, in možne razpise v letu 2008, kjer bi lahko del sredstev prejeli tudi iz
drugih virov.

5.3.1.4. 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,
- 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 zaključnem računu proračuna 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

V veljavnem proračunu za leto 2007 so bile za plače in druge izdatke zaposlenim
pri neposrednih proračunskih uporabnikih ter za prispevke delodajalcem za
socialno varnost predvidene pravice porabe v skupni višini 207.229,00 EUR,
realiziranih pa je bilo 192.595,00 EUR ali 92,94%.
Občina Selnica ob Dravi je imela ob koncu leta 2007 12 redno zaposlenih delavcev
(11 uslužbencev in župan).
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Na osnovi dogovora o višini regresa za letni dopust za leto 2007 je bil za leto 2007
določen bruto regres za letni dopust v višini 646,00 EUR bruto na zaposlenega.
Izplačilo regresa je bilo realizirano v mesecu aprilu. Drugi izdatki zaposlenim so se
zagotavljali na podlagi Pravilnika o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkih delavcev, ki temelji na veljavnih predpisih s tega področja.
Tudi v letu 2007 so bila formirana sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah na
podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Od 01.1.1.2.00
V navedenih postavkah so realizirani 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 26 in 27 posebnega dela
zaključnega računa, kot so pisarniški material, komunalne storitve, dnevnice, energija in drugo smo
planirali v skladu z indeksom rasti cen glede na leto 2006, realizacije pa so bile v povprečju primerljive
s planiranimi.
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 zaključnem računu proračuna 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
Od 01.1.1.3.5.01
do 01.1.1.3.5.05

01.1.1.3.6.00
01.1.1.3.6.01

Navedene postavke se nanašajo na službeno vozilo. Gre za stroške goriva,
vzdrževanja in zavarovanja. Realizirani so bili v skupni višini 2.168,00 EUR.
Postavke, ki se nanašajo na tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih
prostorov in opreme ter ostalega občinskega premoženja. Realizirane so bile v
nekoliko nižji višini, kot so bile planirane. Predvsem postavke, ki se nanašajo na
zavarovanje. Zavarovalne pogodbe so bile analizirane in na osnovi zbranih
ponudb so bile v mesecu decembru sklenjene nove zavarovalne police, ki so bile
plačane v letu 2008.
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte so bile realizirane v višini 16.807,00
EUR so plačila najemnine po pogodbi za najem arhivskih prostorov v kletnih
prostorih nove zgradbe ob občinskem poslopju. Realizacija je dosegla 100%.
Obratovalni stroški za poslovne objekte so realizirani v višini 2.016,00 EUR in se
nanašajo na delež obratovalnih stroškov za zgradbo, kjer se nahaja naša
zdravstvena postaja.

5.3.1.5. 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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Prometna varnost
08029001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
01.1.1.3.7.10
Za prometno preventivo – SPV so bila sredstva planirana v višini 2.086,00 EUR,
realizirana v višini 1.074,00 EUR, to je 51,5%. Realizacija je nižja zaradi prenosa
financiranja ogledal na postavko redno vzdrževanje ulic.

59

5.3.1.6. 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:
• 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 zaključnem računu proračuna 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 realizirane v višini 2.796,00
EUR in so v celoti dosegle planirano vrednost.

Podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih
društev.
V zaključnem računu proračuna 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. Postavki sta skupaj realizirani v višini 1.711,00 EUR in sta v celoti
dosegli planirano vrednost.

5.3.1.7. 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:
- 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.
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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 zaključnem računu proračuna 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 2.678,00 EUR
se nanašajo na dolgoročno najet kredit za izgradnjo zdravstvene postaje pri SKB
banki. V letu 2006 smo uspeli s kreditodajalcem izpogajati aneks h kreditni
pogodbi za plačila pod ugodnejšimi pogoji. Realizacija je dosegla 100%.

5.3.1.8 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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Rezerva občine
23029001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
01.1.1.5.00

Rezerva za naravne nesreče je bila planirana v višini 15.648,00 EUR in v taki
višini tudi realizirana.
Rezerva za naravne nesreče se oblikuje v skladu z 48. členom Zakona o javnih
financah največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

5.3.2. ŽUPAN (1002)
Proračunski uporabnik Župan (1002) je v zaključnem računu proračuna za leto 2007 realiziran v višini
72.294,00 EUR in kar predstavlja 92,10% planiranih stroškov ter 2,51% vseh realiziranih odhodkov
zaključnega računa proračuna za leto 2007.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po treh področjih porabe, ki so podrobneje opisana v
nadaljevanju.
5.3.2.1. 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,

61

-

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.
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 zaključnem računu proračuna 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 realizirana plača župana, vsa z zakonom pripadajoča
povračila stroškov v zvezi z delom in zakonski prispevki vključno s premijami
dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Postavke skupaj znašajo 40.283,00 EUR, planirane pa so bile v višini 45.126,00
EUR.
Izdatki za reprezentanco so realizirani v višini 2.426,00 EUR in so dosegli
86,70% planiranih stroškov. Vsebinsko gre za stroške poslovnih kosil, drobnih
daril za poslovne partnerje in pogostitve ob poslovnih sestankih.
Telefon in elektronska pošta ter drugi operativni odhodki, ki so namenjeni
izključno delovanju župana, so realizirani v višini 340,00 EUR.
Medmestno sodelovanje v državi v planirani višini 1.247,00 EUR je bilo
realizirano v celoti. Namenjeno je vzpodbujanju sodelovanja z drugimi občinami.
V letu 2007 smo že tradicionalno podprli vsakoletno srečanje krajev z imenom
Gradišče in gostovanje Borštnikovega srečanja v Selnici ob Dravi.

5.3.2.2. Področje porabe 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNAR. 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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Mednarodno
sodelovanje občin 03029002 zajema naslednjo proračunsko postavko:
01.2.1.13

Mednarodno in medmestno sodelovanje je realizirano v višini 3.824,00 EUR ali
97,40%. Sredstva so se namenila sodelovanju s kraji v tujini, predvsem s
sosednjo Avstrijo.
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5.3.2.3. Področje porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti,
izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim
premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.
Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela
občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in
državnih praznikov.
V zaključnem računu proračuna 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 realizirani v višini 5.680,00 EUR in so
dosegli 94,70% realizacijo. Sredstva se namenjajo prireditvam, proslavam in
sprejemom, ki jih organizira župan v imenu občine.
Prireditve ob občinskem prazniku so bile planirane v višini 6.000,00 EUR in
realizirane v višini 5.861,00 EUR. Imenovana je bila komisija za prireditve ob
občinskem prazniku, ki je glede na dogodke, razdelila razpoložljiva sredstva.
Pokroviteljstvo je realizirano v celotni višini 12.633,00 EUR. S sredstvi iz te
postavke župan pomaga nekaterim perspektivnim športnikom in kulturnikom iz
naše občine.

5.3.3. PODŽUPAN (1003)
Proračunski uporabnik Podžupan (1003) je v zaključnem računu proračuna za leto 2007 realiziran v
višini 14.009,00 EUR in je dosegel 91,60% planiranih stroškov. Predstavlja 0,49% vseh realiziranih
odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2007.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po enem področju porabe, ki je opisano v nadaljevanju.
5.3.3.1. 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 zaključnem računu proračuna 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 realizirani prejemki, ki pripadajo podžupanom v skladu
s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov in
njim pripadajoči davki. Realizacija je v skladu s planiranimi zneski.
Drugi operativni odhodki ter Telefon in elektronska pošta so namenjeni izključno
delovanju podžupanov in sta v skupni višini bila realizirana 635,00 EUR.

5.3.4. OBČINSKI SVET IN ODBORI (1004)
Proračunski uporabnik Občinski svet in odbori (1004) je v zaključnem računu proračuna za leto 2007
realiziran v višini 49.418,00 EUR in je dosegel 88,90% planiranih stroškov. Predstavlja 1,71% vseh
realiziranih odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2007.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po enem področju porabe, ki je opisano v nadaljevanju.
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5.3.4.1. 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 zaključnem računu proračuna 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 bili planirani v višini 7.140,00 EUR in realizirani v višini
5.566,00 EUR, kar predstavlja 100% pokritje vseh zahtevkov klubov svetnikov v
skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov v
Občini Selnica ob Dravi.
Politične organizacije in stranke so bile planirane v višini 4.650,00 EUR in v celoti
tudi realizirane. Gre za mesečna izplačila v skladu z Zakonom o političnih
strankah.
Sejnine svetnikov, sejnine članov odborov in Sejnine Vaških odborov so bile
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. Sejnine svetnikov so bile realizirane v višini 36.198,00 EUR
ali 98,40%, medtem ko so Sejnine odborov in Vaških odborov dosegle nižjo
realizacijo, glede na prisotnost članov na posameznih sejah.
Najemnina za dvorano v Gasilskem domu je bila v celoti realizirana v višini
1.252,00 EUR. Po pogodbi s PGD Selnica ob Dravi nam zagotavlja nemoteno
koriščenje dvorane za potrebe občine.
Stroški občinskega sveta in Vaški odbori sta postavki, ki sta prav tako dosegli
manjšo realizacijo. Gre za vse operativne odhodke in reprezentanco, ki se
nanaša na omenjeni delovni telesi občine.

5.3.5. NADZORNI ODBOR (1005)
Proračunski uporabnik Nadzorni odbor (1005) je v zaključnem računu proračuna za leto 2007
realiziran v višini 1.010,00 EUR in je dosegel 15,30% planiranih stroškov. Predstavlja 0,04% vseh
realiziranih odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2007.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po enem področju porabe, ki je opisano v nadaljevanju.
5.3.5.1. Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
V glavnem programu 0203 – Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij,
materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.
V zaključnem računu 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 bile planirane v višini 3.900,00 EUR in realizirane
v višini 1.010,00 EUR, kar pomeni 25,90%. Tudi to je postavka, kjer je težko
predvideti število sej in udeležbo na njih. Nadzorni odbor je v letu 2007 imel
samo dve seji.
Stroški seminarjev članov Nadzornega odbora so bili planirani v višini 417,00
EUR, vendar jih člani Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi niso izkoristili.
Stroški zunanjih sodelavcev Nadzornega odbora so bili planirani v višini 2.086,00
EUR, vendar ni bila izkazana potreba za najetje le-teh.
Drugi operativni odhodki v planirani višini 213,00 EUR s strani Nadzornega
odbora prav tako niso bili izkoriščeni.
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5.3.6. OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA (4001)
Proračunski uporabnik Občinska uprava – komunala (4001) je bil po veljavnem proračunu za leto
2007 planiran v višini 1,389.608,00 EUR in je dosegel realizacijo v višini 85,40%, kar znaša
1,186.629,00 EUR. Predstavlja 41,14% vseh odhodkov proračuna za leto 2007.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po sedmih področjih porabe, ki so podrobneje opisana v
nadaljevanju.
5.3.6.1. 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 zaključnem računu proračuna 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 3.957,00
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 za izgradnjo
kanalizacije v občini.
Storitev obračuna ekološke takse pri vodarini v višini 3.586,00 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.

5.3.6.2. 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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Pripravljenost
sistema za zaščito, reševanje in pomoč 07039001 zajema naslednje proračunske postavke:
02.1.00

Delovanje zaščite in reševanje
Odhodki se nanašajo na poravnavo stroškov povezave v sistem alarmiranja –
TELEKOM, popravila – servisiranja siren, za stroške usposabljanja razporejenih
v enote civilne zaščite in za refundacijo osebnih dohodkov sodelujočih v akcijah
CZ. Postavka je bila realizirana v višini 325,00 EUR.
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02.1.01

Gorska reševalna služba
Občina po pogodbi financira GRS, s katero je sklenjena s pogodba v višini
1.711,00 EUR, 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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Delovanje sistema
za zaščito, reševanje in pomoč 07039002 zajema naslednje proračunske postavke:
03.1.00

03.1.01

03.1.02
03.1.03

Gasilska zveza Ruše – financiranje po pogodbi v višini 7.273,00 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.
Redna dejavnost gasilskih društev – financiranje PGD Selnica ob Dravi in PGD
Slemen v višini 21.395,00 EUR.
Za potrebe varstva pred požari in ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah je
občina dolžna skrbeti za opremljenost prostovoljnih gasilskih društev, ki pokrivajo
požarne rajone na svojih območjih. Financiranje je v obliki rednih dotacij, ki jih
PGD koristita za nakup opreme in usposabljanja članstva.
Poraba požarne takse – so transferna sredstva, ki jih deli Odbor za razpolaganje
sredstev požarnega sklada, RS namenja požarni varnosti in so bila dodeljena
PGD Selnica in Slemen v višini 5.000,00 EUR.
Redno vzdrževanje hidrantov – popravilo in pregled hidrantov je bilo realizirano
v višini 426,00 EUR.

5.3.6.3. 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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Redno vzdrževanje
gozdnih cest 11049001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
04.2.1.03

Redno vzdrževanje gozdnih cest je bilo realizirano v višini 15.772,00 EUR.
Plane rednega vzdrževanja pripravlja Zavod za gozdove, izvaja pa se po
podpisani tripartitni pogodbi (Zavod za gozdove – izvajalec – občina). Postavka
je v celoti realizirana.
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5.3.6.4. 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,
- Pomorski zakonik,
- Zakon o plovbi po celinskih vodah,
- Zakon o letalstvu.
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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Upravljanje in
tekoče vzdrževanje občinskih cest 13029001 zajema naslednje proračunske postavke:
04.2.1.00

04.2.1.01
04.2.1.02

04.2.1.06

Postavka je bila planirana v višini 45.090,00 EUR in realizirana v enaki višini.
Sem spadajo računi za redno vzdrževanje lokalnih cest od Cestnega podjetja
Maribor in redno vzdrževanje po pogodbi Kaiser in Flak, vzdrževanje semaforja,
gramoz in dela s stroji.
Postavka ki je bila planirana v višini 8.346,00 EUR, je bila realizirana v višini
5.299,00 EUR. K tej postavki sodijo plačila prometnih znakov, ogledal, izdelave
priključkov in drugi manjši izdatki.
Postavka je bila planirana v višini 47.000,00 EUR je bila skoraj v celoti
realizirana, saj smo na tej postavki realizirali sredstva v višini 46.689,00 EUR.
Sem so knjiženi naslednji stroški: ureditev cestnih odcepov nekategoriziranih
cest, odvodnjavanje makadamskih cest, ureditev jarkov, zemeljska dela, cestne
kanalete, gramoz, tamponske izvedbe …
Pluženje je bilo planirano v višini 59.481,00 EUR, realizirano pa v višini
59.018,00 EUR. Na tej postavki so izdatki za izvajanje zimske službe podjetju
Nigrad Maribor za ulice, gozdne ceste in javne poti in CP Maribor za občinske in
lokalne ceste.

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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Investicijsko
vzdrževanje in gradnja občinskih cest 13029002 zajema naslednje proračunske postavke:
04.2.2.00
Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, predstavlja investicijsko vzdrževanje in
izboljšave v višini 71.878,00 EUR. Načrtovana vzdrževalna dela so bila izvedena
v celoti na cesti G1/1 – Vertnik ter na delu občinske ceste, ki je v lasti občine, Sv.
Duh na Ostrem vrhu – Hajdič mlin v dolžini 400 m. V obeh primerih je šlo za
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04.2.2.01

04.2.2.02
04.2.2.03

04.2.2.04

04.2.2.05
04.2.2.06

izboljšave cestišča (dodatni elementi za odvodnjavanje meteornih in zalednih
vod, izkope in nasutja primernih materialov ter popravila asfaltnih prevlek).
Stroški investicijskega vzdrževanja javnih poti Robič – Krivec so bili planirani v
višini 67.437,00 EUR in realizirani v enakem znesku. Dela so bila prevzeta po
pogodbi – razpis, izvajalec pa je bil Franc Danko s. p. K tej postavki sodi tudi
plačilo stroškov strokovnega nadzora.
Postavka Investicija lokalne ceste – Habidov jarek je bila z rebalansom povečana
in planirana v višini 172.628,00 EUR ter v celoti realizirana. Izvajala so se
zemeljska dela, odvodnjavanja, propusti, mulde in asfaltna prevleka.
Postavka Investicije lokalne ceste – Selniška graba je bila v proračunu planirana
v višini 104.323,00 EUR in z rebalansom povečana za 15.677,00 EUR in je po
predlogu rebalansa znašala 120.000,00 EUR. Postavka je v celoti izkoriščena.
Sredstva so bila planirana za rekonstrukcijo ceste Selnica ob Dravi – Sv. Duh na
Ostrem vrhu v dolžini 900 m. Rekonstrukcija ceste je zajela temeljito ureditev
odvodnjavanja, odpravo zajed, ki so bile posledica zadnjega neurja in asfaltna
preplastitev v dolžini 900 m. Do povečanja z rebalansom je prišlo, ker smo na
začetku trase (stari vodovod) uredili križišče (odvodnjavanje, preplastitev, robniki
in travna zasaditev), kar pred izvedbo ni bilo predvideno, vendar se je izkazalo
kot nujno potrebno zaradi problematike odvodnjavanja.
Tehnična dokumentacija za izdelavo elaborata Turistična in druga obvestilna
signalizacija je bila v letu 2007 planirana v višini 3.000,00 EUR, realizirana v
višini 2.940,00 EUR kar je 98,00% in predstavlja I. del izpolnjenih obveznosti za
izdelavo Elaborata.
Investicije – pločnik Selnica
Pri tej postavki je bilo plačano zemljišče KZ Selnica v višini 1.200,00 EUR.
Pri tej postavki je bila realizirana ureditev Slovenskega trga, škarpiranje ceste v
Široki ulici in ureditev odvodnjavanja v višini 58.826,00 EUR. Dela so bila
razpisana in oddana najugodnejšima ponudnikoma.

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

Postavka je bila realizirana v višini 33.302,00 EUR. Zajeti so stroški geodetskih
storitev, odmere cest, ureditev meja, parcelacije in kupnine za zemljišče.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave,
gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
V zaključnem računu proračuna 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

Postavka vzdrževanje javne razsvetljave je bila realizirana v višini 13.294,00
EUR. Redno vzdrževanje JR opravlja Nigrad (redni mesečni obhodi, zamenjave
svetil, nameščanje dodatnih svetil).
Postavka tokovina je bila realizirana v višini 22.084,00 EUR. Gre za plačilo
računov Elektro Maribor za porabljeno energijo za javno razsvetljavo.
Postavka Investicije v JR – Ul. 4. novembra je bila realizirana v višini 18.621,00
EUR. Za izvedbo del je bil izbran najugodnejši ponudnik. Investicija je bila
planirana že v prejšnjih letih, a je iz objektivnih razlogov izpadla iz programa.
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5.3.6.5. 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 razvoju malega gospodarstva,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb,
- Zakon o lokalni samoupravi.
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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Spodbujanje
razvoja malega gospodarstva 14029001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
04.5.1.00

Sofinanciranje naložb za razvoj malega gospodarstva je bilo planirano v višini
14.605 EUR in realizirano v višini 14.600,00 EUR. Na javni razpis sta prispeli dve
vlogi, obe sta bili popolni in ugodno rešeni.

5.3.6.6. 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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Zbiranje in ravnanje
z odpadki 15029001 zajema naslednje proračunske postavke:
05.1.1.00

05.1.1.04

Postavka Odvoz smeti , akcija »od vrat do vrat« je bila realizirana v višini
30.903,00 EUR. Postavka zajema stroške vsakoletnega odvoza kosovnih
odpadkov, ki jih odvaža podjetje Snaga in stroški odvoza odpadkov z avtobusnih
postajališč.
Čeprav je bila postavka Odškodnina za razvrednotenje bivalnega okolja Pobrežje
planirana, ni bilo tovrstnih zahtevkov za nakazila.
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05.1.1.05
05.1.1.07

05.1.2.05
05.1.2.08

Uporabnina odlagališča Dogoše
Uporabnina odlagališča Dogoše je bila plačana po pogodbi z Mestno občino
Maribor v višini 13.940,00 EUR.
Delovanje zbirnega centra Ruše
Postavka ni bila realizirana, ker ni bilo tovrstnih zahtevkov. Zbirni center
uporabljamo skupaj z občani Ruš in plačujemo delež cene za upravljanje tega
centra in za odvoz in deponiranje odpadkov, ki so v zbirni center pripeljani iz naše
občine.
Začasno skladiščenje odpadkov Dogoše
Postavka je bila realizirana v višini 1.493,00 EUR. Gre za poravnavo obveznosti
po pogodbi z JP Snaga.
Gradnja drugih zbirnih centrov
Postavka ni bila realizirana, ker ni bilo zahtevkov.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in
čistilnih naprav.
V zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Ravnanje z
odpadno vodo 15029002 zajema naslednje proračunske postavke:
04.4.1.3.00
04.4.2.3.01
04.4.2.3.02

Redno vzdrževanje kanalizacije
Postavka je bila realizirana v višini 932,00 EUR.
Investicije v kanalizacijo
Postavka je bila realizirana v višini 45.549,00 EUR. Plačilo investicije v
kanalizacijo Janževa cesta, ki jo je opravilo podjetje Komunala Slovenske gorice.
Tehnična dokumentacija za kanalizacijo v občini
Postavka je bila planirana v višini 104.917,00 EUR in realizirana v višini
101.833,00 EUR, kar pomeni 97,1% realizacijo.
Zajema naslednje stroške:
- izdelavo 2. faze idejnega projekta za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod za naselji Bistrica in Spodnji Slemen v okviru projekta
Drava;
- izdelavo predinvesticijske zasnove za izvedbo razpisa 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;
- izdelavo investicijskega programa za pridobitev EU sredstev iz
kohezijskega sklada za kanalizacijo in čistilno napravo za potrebe
projekta »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda in varovanja vodnih virov v okviru projekta Drava« za občino
Selnica ob Dravi in
- koordinatorstvo pri celotnem projektu reke Drave.

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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Načrtovanje,
varstvo in urejanje voda 15049001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
04.4.2.2.05

Razvojni projekti Selniška Dobrava
Postavka je bila realizirana v višini 3.906,00 EUR.
Sredstva predstavljajo sofinancerski delež po pogodbi z Mestno občino Maribor
za realizacijo podpornih projektov za sanacijski program podtalnice.
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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 zaključnem računu proračuna 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
Postavka je bila realizirana v višini 1.175,00 EUR po pogodbi z Mestno občino
Maribor.

5.3.6.7. 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.
V zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Prostorsko
načrtovanje 16029003 zajema naslednje proračunske postavke:
06.2.1.00

06.2.1.01

Izdelava prostorskih izvedbenih aktov – PIA
Postavka je bila planirana v višini 27.594,00 EUR in v realizirana v višini
16.264,00 EUR, kar pomeni 58,9 odstotno realizacijo
Opravljeni so bili geodetski posnetki za občinski podrobni prostorski načrt za
stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi, digitalne podlage za množično
vrednotenje zemljišč ter izdelan medobčinski lokacijski načrt za črpališče
Selniška Dobrava.
Kartografske podlage – pregledni katastrski in topografski načrti
Postavka je bila planirana v višini 10.364,00 EUR in je v celoti ostala
nerealizirana.

71

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

04.4.2.2.00

04.4.2.2.01

04.4.2.2.03

Redno vzdrževanje vodovoda
Postavka je bila realizirana v višini 1.976,00 EUR. Tu so zajeti vsi stroški, ki se
nanašajo na analizo pitne vode, električne energije, takse in kontrole kvalitete
vode za vodovodni sistem Sv. Duh na Ostrem vrhu.
Investicijsko vzdrževanje vodovoda
Postavka je bila realizirana v višini 74.597,00 EUR. Gre za investicijsko
vzdrževanje na Selniški cesti, Selniški grabi, Vodovodni ulici, Ob ribniku in Kratki
ulici. Za projekt so bila pridobljena sredstva v skladu z 21. členom Zakona o
financiranju občin v višini 73.478,93 EUR.
Postavka je v začetku leta nosila naziv Investicije v vodovod Ob gozdu. Zaradi
sledljivosti dogodkov na projektu Selnica – Jelovec smo z rebalansom spremenili
naziv v Obnova tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec. Postavka je bila
planirana v višini 55.000,00 EUR, realizirana v višini 17.670,00 EUR, to je 32,1%.
V realizaciji so zajeta montažna dela na cevovodu Janževa cesta ter del izdelave
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), za projekt obnova
tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec. Celotna sredstva niso bila izkoriščena,
ker smo čakali z aktivnostmi na rezultat razpisa Ministrstva za lokalno
samoupravo in regionalno politiko. Sredstva so bila odobrena v januarju 2008.
Tehnična dokumentacija za vodovod Bistriška graba – Na tej postavki so bila
sredstva planirana v višini 4.173,00 EUR, realizirana v višini 4.173 EUR, to je
100%, in sicer za IDP in delno za DIIP projekta Obnova tranzitnega vodovoda
Selnica – Jelovec.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč
in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govornik).
V zaključnem računu proračuna 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
04.4.2.4.00
04.4.2.4.01

Redno vzdrževanje pokopališč Selnica, Sv.Duh
Postavka je bila realizirana v višini 8.224,00 EUR. V rednem vzdrževanju
pokopališč Selnica in Sv. Duh so zajeti stroški za poravnavo plačil vodovoda,
električne energije, okoljska dajatev, cvetje, material za vzdrževanje in
vzdrževalna dela.
Odvoz smeti – pokopališče
Postavka je bila realizirana v višini 2.022,00 EUR. Zajema stroške odvoza smeti s
pokopališč Sv. Duh na Ostrem vrhu in Selnica ob Dravi.
Investicija v pokopališče Selnica ob Dravi
Investicija v montažni objekt je bila realizirana v višini 6.720,00 EUR.
Tehnična dokumentacija za pokopališče Selnica
Dokumentacija ni bila naročena.

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti.
V zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Druge komunalne
dejavnosti 16039005 zajema naslednje proračunske postavke:
04.4.1.5.00

Gospodarjenje z vodotoki – hudourniki
Postavka je bila realizirana v višini 8.142,00 EUR. Izvedena so bila posamezna
dela na vzdrževanju hudournikov.
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04.4.1.6.00

04.4.1.6.01
04.4.1.6.02

05.2.1.00

05.2.1.01

VO Gradišče na Kozjaku
Postavka je bila planirana v višini 4.180,00 EUR in v realizirana v višini 4.180,00
EUR, kar pomeni 100 odstotno realizacijo.
Zajeti so stroški materiala za igrišče, stroški ureditve okolice doma krajanov in za
manjša popravila lokalnih cest.
VO Zgornji Slemen-del in Spodnji Slemen
Postavka je bila planirana v višini 3.748,00 € in je v celoti ostala nerealizirana.
VO Sv. Duh na Ostrem vrhu
Postavka je bila planirana v višini 3.964,00 € in v realizirana v višini 3.694,00 €,
kar pomeni 93,2 odstotno realizacijo.
Znesek zajema stroške izdelave dveh oglasnih desk, dobavo in montiranje
obcestnih hidrantov, nabavo dražnikov, za dodatne turistične table in kažipote,
cvetlične zasaditve pri spomeniku ter za manjša popravila lokalnih cest.
Odprava posledic po neurju in plazovi
Postavka je bila realizirana v višini 23.958,00 EUR. Sredstva so bila porabljena
za odpravo posledic po neurju, nujna dela na cestah po neurju in za sanacijo
usadov.
Prevoz vode PGD v sušnem obdobju
Postavka je bila realizirana v višini 1.011,00 EUR. Prevozi vode se delno
poravnavajo za vse tiste prosilce, ki niso kmetje in jim v sušnem obdobju vodo
dovažajo gasilci.

Glavni program 1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim
osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe
na stanovanjskem področju.
Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD,
upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni
stroški, zavarovanje, upravljanje).
V zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Drugi programi na
stanovanjskem področju 16059003 zajema naslednjo proračunsko postavko:
06.1.1.01

Obveznost Uprastanu
Planirana so bila sredstva v višini 1.874,00 EUR in tudi v celoti realizirana. Gre
za mesečna nakazila Uprastanu za upravljanje z dvema stanovanjema v lasti
Občine Selnica ob Dravi.

5.3.7. OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI (4002)
Proračunski uporabnik Občinska uprava-družbene dejavnosti (4002) je bil po veljavnem proračunu za
leto 2007 planiran v višini 1,236.643,00 EUR in je dosegel realizacijo v višini 89,90%, kar znaša
1,111.320,00 EUR. Predstavlja 38,53% vseh odhodkov proračuna za leto 2007.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po petih področjih porabe, ki so podrobneje opisana v
nadaljevanju.
5.3.7.1. 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,
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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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Povečanje
zaposljivosti 10039001 zajema naslednje proračunske postavke:
10.1.14
10.1.15.00

Od 10.1.16.00
do 10.1.16.05

10.1.17

Za Center razvoja človeških virov (CRČV) je bilo planirano financiranje v višini
1.000,00 EUR, realiziranih je bilo v višini 482,00 EUR, to je 48,2%. Sredstva so
se financirala po sklenjeni pogodbi.
Javna dela – naročniški delež drugim izvajalcem.
Sredstva so bila planirana v višini 31.923,00 EUR in realizirana v višini 28.018,00
EUR oziroma 87,80%. Odpadel je program Pomoč ostarelim v DU Danice
Vogrinec.
Občina na podlagi podpisanih pogodb krije 40% naročniški delež drugim
izvajalcem javnih del (ZPM, OŠ Selnica ob Dravi, Sončni dom, CSD Ruše).
Javna dela – izvajalec občina Selnica ob Dravi.
Planirana sredstva so bila v višini 30.622,00 EUR, realizirana pa v višini
29.117,00 EUR oziroma 95,08%.
V letu 2007 smo izvajali dva programa javnih del, in sicer Varstvo in ohranjanje
kulturne dediščine Grad Viltuš in Arhiviranje.
Pomoč pri samozaposlovanju oseb v občini Selnica ob Dravi. Sredstva so bila
planirana v višini 5.000,00 EUR, realizirana v višini 5.000,00 EUR, to je 100%.
Na javni razpis se je prijavilo 6 oseb, ki so se v letu 2006 samozaposlile. Vse
vloge so bile popolne in ugodno rešene.

5.3.7.2. 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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Nujno zdravstveno
varstvo 17079001 zajema naslednje proračunske postavke:
07.1.00

Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb
Postavka je bila planirana v višini 66.604,00 EUR in realizirana v višini 53.735,00
EUR oziroma 80,70%. Povprečna mesečna obveza občine je v letu 2007 znašala
4.133,00 EUR. V primerjavi z realiziranim proračunom 2006 na tej postavki, je
opazen upad prijavljenih oseb v obvezno zdravstveno zavarovanje, kar lahko
kaže na to, da se stopnja brezposlenosti znižuje.
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja
za primer brezposelnosti.
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Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.
V zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Mrliško ogledna
služba 17079002 zajema naslednje proračunske postavke:
07.1.01

Mrliško ogledna služba
Opravljanje mrliško ogledne službe je v pristojnosti mrliških oglednikov. Plačnik
storitev mrliškega ogleda je občina. Sredstva na postavki so bila planirana in
realizirana v višini 4.574,00 EUR.

5.3.7.3. 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 zaključnem računu proračuna 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 in realizirana so bila sredstva v višini 2.561,00 EUR.
Nanaša se na vzdrževanje, upravljanje in čiščenje Kulturnega doma Arnolda
Tovornika v Selnici ob Dravi in Kulturnega doma v Gradišču, na stroške kurilnega
olja za Kulturni dom Gradišče in vodarino.
Restavriranje kulturnih spomenikov
Postavka je bila planirana in realizirana v višini 2.216,00 EUR.
Sredstva so bila namenjena konservatorskim storitvam Pokrajinskega arhiva Ptuj
in delno (prvi del plačila) restavriranju spomenika Nikole Hećimovića na Sv.
Duhu.

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.
Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne
knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.
V zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Knjižničarstvo in
založništvo 18039001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
08.2.1.06

Knjižnična dejavnost in bibliobus
Postavka je bila planirana in realizirana v višini 20.800,00 EUR na podlagi
sklenjene pogodbe z Mariborsko knjižnico Rotovž.

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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Ljubiteljska kultura
18039003 zajema naslednje proračunske postavke:
08.2.1.00

Materialni stroški točkovni sistem
Sredstva so bila planirana in realizirana v višini 22.272,00 EUR.
Kulturna društva so bila sofinancirana na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
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08.2.1.01
08.2.1.04

programov na področju ljubiteljskih in kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob
Dravi. Pri zaključku javnega razpisa smo ocenili, da je potrebno na tem področju
v letu 2008 pripraviti nov pravilnik.
Drugi programi – kulturne dejavnosti in prireditve
Postavka je bila v celoti realizirana v sklopu javnega razpisa, in sicer v višini
2.294,00 EUR.
Izobraževanje kadrov
Postavka je bila v celoti realizirana v sklopu javnega razpisa, in sicer v višini
1.252,00 EUR.

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.
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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Programi športa
18059001 zajema naslednje proračunske postavke:
08.1.1.00

08.1.1.01

08.1.1.02

08.1.1.03
08.1.1.04
08.1.1.05
08.1.2.00

08.1.2.03

Materialni stroški – točkovni sistem
Športna društva v občini so bila sofinancirana na podlagi Pravilnika za
vrednotenje športnih programov. V letu 2007 smo izvedli javni razpis in smo iz
omenjene postavke financirali 8 športnih društev. Postavka je bila realizirana v
celoti v višini 16.691,00 EUR.
Drugi programi – predšolski in šolski šport
Planirana so bila sredstva v višini 1.294,00 EUR realizirana pa v višini 680,00
EUR oziroma 52,60 %. Razlog za manjšo realizacijo je kritje nekaterih stroškov
na tej postavki s strani države.
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje programov Zlati sonček in Martin
Krpan, in sicer nakup medalj, knjižic in priznanj. S tem zagotavljamo predšolskim
in šolskim otrokom športno aktivnost v skladu z obstoječo zakonodajo.
Drugi programi – najemnine objektov
Postavka je bila planirana in realizirana v višini 22.751,00 EUR.
Sredstva so bila namenjena za pokrivanje najemnine za športna društva, ki
vadijo v telovadnici v OŠ Selnica ob Dravi in v Športni dvorani Ruše.
Športna oprema
Sredstva so bila planirana in realizirana v sklopu javnega razpisa v višini
2.137,00 EUR.
Športne prireditve
Postavka je bila realizirana v višini 1.184,00 EUR oziroma 91,00 %.
Izobraževanje kadrov
Planirana in realizirana so bila sredstva v višini 1.294,00 EUR. Sofinancirali smo
izobraževanje Karate klubu Selnica ob Dravi in Športnega društva Turbina.
Investicijsko vzdrževanje vlečnice Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje in realizirana v nekoliko
manjšem obsegu, po predloženih računih, in sicer 2.933,00 EUR oziroma 68,70
%.
Odškodnina za zemljišče vlečnice
Postavka je bila planirana v višini 1.106,00 EUR, realizirana je bila na podlagi
sklenjene pogodbe o plačilu odškodnine v znesku 751,00 EUR oziroma 67,90 %.

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
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tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje
mladinskih zdravilišč in letovišč.
V zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Programi za
mladino 18059002 zajema naslednjo proračunsko postavko:
08.2.1.05
Mladina – projekti
Postavka je bila planirana in realizirana na podlagi pogodbe v znesku 1.163,00
EUR.
5.3.7.4. 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.
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 izobraževanju odraslih,
- Zakon o gimnazijah,
- 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 zaključnem računu proračuna 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

Plače izvajalcev
Postavka je bila planirana in realizirana v višini 187.770,00 EUR.
Sredstva so bila porabljena v skladu z zakonom na podlagi prejetih mesečnih
zahtevkov s strani OŠ Selnica ob Dravi.
Drugi osebni prejemki
Iz postavke se zagotavljajo sredstva za prehrano in prevoz ter pokojninsko
zavarovanje zaposlenih v vrtcu. Realizacija je bila v višini 30.369,00 EUR
oziroma 100,00%.
Prispevki na plače
Prispevki so bili realizirani v celoti na podlagi zahtevkov v višini 30.380,00 EUR.
Materialni stroški vrtec
Postavka zajema funkcionalne stroške objekta, funkcionalne stroške osnovne
dejavnosti kot so pisarniško poslovanje in stroški živil.
Planirana so bila sredstva v višini 32.036,00 EUR in realizirana po prejetih
zahtevkih vrtca v višini 31.353,00 EUR oziroma 97,90%.
Domicil – plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev.
Planirana in realizirana so bila sredstva v višini 84.865,00 EUR, kar kaže na to,
da se vpis otrok v vrtce izven občine čez leto ni spreminjal. Naši otroci obiskujejo
vrtce v Mariboru, Miklavžu na Dravskem polju, Radljah ob Dravi, Sevnici in
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09.1.1.06
09.1.1.07

09.1.1.08
09.1.2.00

09.1.2.02

Rušah.
Didaktični material
Postavka je bila planirana in realizirana v višini 1.462,00 EUR oziroma 100,00%.
Plačila se izvajajo na osnovi zahtevkov vrtca.
Permanentno izobraževanje
Planirana so bila sredstva v višini 709,00 EUR in realizirana na osnovi prejetih
zahtevkov vrtca v višini 605,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za
permanentno izobraževanje zaposlenih v vrtcu.
Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah
Postavka je bila planirana in realizirana v skladu z Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju v višini 5.989,00 EUR.
Investicijsko vzdrževanje vrtca
Sredstva na postavki so planirana v višini 18.778,00 EUR na podlagi
predračunov. Realizacija je bila 18.288,00 EUR oziroma 97,00 % in se nanaša
na obnovo stavbnega pohištva v vrtcu Selnica ob Dravi – zamenjava dotrajanih
oken.
Ograja – vrtec
Planirana sredstva so bila v višini 1.669,00 EUR, realizirana v višini 1.384,00
EUR oziroma 82,90 %. Postavila se je ograja ob podružnični OŠ Sv. Duh na
Ostrem Vrhu.

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 zaključnem računu proračuna 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
Postavka plače izvajalcev zajema sofinanciranje nadstandardnega programa OŠ
Selnica ob Dravi in je realizirana na podlagi zahtevkov posredovanih s strani OŠ.
Realizacija je bila 99,20% oziroma v višini 40,581,00 EUR.
Drugi osebni prejemki
Postavka je bila planirana v višini 5.960,00 EUR, realizacija pa je bila v višini
3.913,00 EUR oziroma 65,70%.
Realizirana sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prevoza in prehrane
izvajalcev nadstandardnega programa.
Materialni stroški (OŠ, SGBŠ)
Postavka je bila planirana v višini 62.558,00 EUR in realizirana v višini 60.913,00
EUR.
Prevozi in prehrana učencev nad 4 km.
Postavka je bila planirana v višini 111.804,00 EUR in realizirana v višini
104.146,00 EUR.
Na podlagi sklenjenih pogodb se je financiral prevoz nad 4 km (Veolia Transport
in Srečko Volmajer s. p., krožna vožnja OŠ Gustava Šiliha Maribor) in prehrana
za učence oddaljene nad 4 km, ki nimajo možnosti prevoza.
Nevarni prevozi
Postavka je bila planirana v višini 33.683,00 EUR in realizirana v višini 32.853,00
EUR. Sredstva so bila realizirana na podlagi sklenjene pogodbe z Veolia
Transport.
Drugi programi (ZPM, Svetovalni center, plavalni tečaj, raziskovalna dejavnost,
EKO šola)
Postavka je bila realizirana v višini 9.718,00 EUR oziroma 97,20%. Sredstva so
bila namenjena za izvajanje plavalnega tečaja, EKO šole, raziskovalnih nalog in
bralne značke preko ZPM.
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09.2.2.02

09.2.1.07
09.2.2.00

Kurilno olje OŠ
Zaradi večje porabe v preteklih letih na tej postavki smo planirali sredstva v višini
50.075,00 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 25.127,00 EUR, kar
predstavlja 50,20 %.
Tekoče vzdrževanje OŠ in zavarovanje je bilo planirano v višini 16.692,00 EUR,
realizacija je bila v višini 15.080,00 EUR oziroma 90,30 %.
Investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme – OŠ Selnica ob Dravi.
Planirana in realizirana sredstva so bila v višini 25.038,00 EUR. S temi sredstvi
se je izvedla adaptacija šolske kuhinje (zamenjava talnih ploščic, opleski ipd.).
Izvedle so se tudi nujne električne meritve, zaradi varnosti v šoli.

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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Pomoči v
osnovnem šolstvu 19069001 zajema naslednje proračunske postavke:
10.1.04

10.1.05

10.1.06

Subvencije šolske prehrane
Planirana in porabljena so bila sredstva v višini 9.828,00 EUR.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport zagotavlja OŠ Selnica ob Dravi sredstva
za šolsko prehrano. Ker ta sredstva ne zadostujejo, je občina tudi v letu 2007
zagotovila denarna sredstva za ta namen.
Šolske pomoči
Planirana so bila sredstva v višini 1.252,00 EUR, porabljena so bila na osnovi
prejetega zahtevka s strani OŠ Selnica ob Dravi v višini 500,00 EUR.
Sredstva so se namenila za pomoč pri nakupu učbenikov in plačilo obrabnine za
otroke iz socialno ogroženih družin.
Letovanje otrok in rejencev
Planirana in porabljena so bila sredstva v višini 8.779,00 EUR.
Gre za sofinanciranje letovanja otrok z zdravstveno in socialno indikacijo. Otroci
letujejo preko RK Maribor (Punat) in ZPM Maribor (Poreč in Dom Miloša
Zidanška na Pohorju).

Podprogram 19069003 Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja,
štipendije za nadarjene.
V zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Štipendije 19069003
zajema naslednje proračunske postavke:
10.1.07

Občinske štipendije
Postavka je bila planirana v višini 8.205,00 EUR, realizirana pa v višini 7.762,00
EUR oziroma 94,60 %.
V šolskem letu 2006/07 so bile podeljene 4 štipendije nadarjenim in socialno
ogroženim dijakom in študentom.

5.3.7.5. 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,
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-

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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Drugi programi v
pomoč družini 20029001 zajema naslednje proračunske postavke:
07.1.02

10.1.12

Prehrana dojenčkov
Planirana so bila sredstva v višini 10.599,00 EUR, porabljena v višini 9.140,00
EUR oziroma 86,20 %.
Na podlagi prejetih računov smo iz postavke pokrili prehrano za dojenčke do 6.
meseca starosti in dietne prehrane; le-ta se zagotavlja do 2. leta otrokove
starosti.
Varna hiša, materinski dom in varuh bolnikov pravic
Planirana so bila sredstva v višini 3.213,00 EUR, realizirana pa v višini 2.956,00
EUR oziroma 92,00 %.
Sredstva so bila porabljena na podlagi sklenjenih pogodb s CSD Maribor za
varno hišo, materinski dom in varuha bolnikovih pravic.

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).
V zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Centri za socialno
delo 20049001 zajema naslednjo proračunsko postavko:
10.1.01.04

Preventivna dejavnost Centra za socialno delo
Sredstva so bila planirana in realizirana v višini 417,00 EUR. S postavke so se
sofinancirala sredstva za rejniške otroke, ki so s strani CSD Ruše deležni
strokovne pomoči.
Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih
centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

V zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Socialno varstvo
invalidov 20049002 zajema naslednjo proračunsko postavko:
10.1.13.02

Izplačilo družinskemu pomočniku
Planirana so bila sredstva v višini 31.971,00 EUR, realizirana v višini 27.329,00
EUR oziroma 85,50%.
Sredstva so bila namenjena za plače družinskih pomočnikov, in sicer od januarja
do marca smo imeli sedem družinskih pomočnikov, v sredini leta štiri družinske
pomočnike, v zadnjih štirih mesecih pa samo še dva.

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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Socialno varstvo
starih 20049003 zajema naslednje proračunske postavke:
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10.1.02

10.1.11

Zavodsko varstvo
Planirana so bila sredstva v višini 65.702,00 EUR. Realizirana pa v višini
61.844,00 EUR oziroma 94,10%. V institucionalnem varstvu je bilo v 2007. letu
14 oskrbovancev, za katere je občina delno ali v celoti financirala oskrbne
stroške. Med letom se stanje zaradi umrljivosti ali prihoda novih oskrbovancev
spreminja.
Pomoč družini na domu
Planirana so bila sredstva v višini 41.062,00 EUR, porabljenih je bilo 40.193,00
EUR oziroma 97,90%. Javno službo pomoč družini na domu izvaja Sončni dom
d. o. o., Maribor kot koncesionar. Občina tako plačuje stroške koordiniranja in
izvajanja pomoči na domu za starejše in invalidne osebe (22 oseb).

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 zaključnem računu proračuna 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
Planirani v višini 1.669,00 EUR in realizirani v višini 1.000,00 EUR oziroma
59,90%.
Pogrebni stroški so se krili za socialno ogrožene občane.
Izredne socialne pomoči
Planirane in realizirane v višini 2.656,00 EUR oziroma 100,00%. Iz postavke smo
krili izredne pomoči socialno ogroženim občanom.
Subvencije stanarin
Planirana so bila sredstva v višini 3.603,00 EUR; realizirana pa v višini 3.428,00
EUR oziroma 95,10%. Subvencije stanarin se namenjajo za kritje dela najemnine
za socialno ogrožene občane.

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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Socialno varstvo
drugih ranljivih skupin 20049006 zajema naslednje proračunske postavke:
10.1.09

Humanitarne organizacije in društva, RK
Planirana in realizirana so bila sredstva v višini 3.750,00 EUR oziroma 99,80%.
Sredstva so bila namenjena za nakup prehrambnih paketov za občane, ki so se
znašli v socialni stiski.

5.3.8. OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO IN TURIZEM (4003)
Proračunski uporabnik Občinska uprava-kmetijstvo in turizem (4003) je bil po veljavnem proračunu za
leto 2007 planiran v višini 31.567,00 EUR in je dosegel realizacijo v višini 95,40%, kar znaša
30.119,00 EUR. Predstavlja 1,04% vseh odhodkov proračuna za leto 2007.
Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po dveh področjih porabe, ki sta podrobneje opisana v
nadaljevanju.
5.3.8.1. 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,
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• 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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Strukturni ukrepi v
kmetijstvu in živilstvu 11029001 zajema naslednje proračunske postavke:
04.1.1.16

04.1.1.21

Naložbe v kmetijska gospodarstva – sredstva so bila razdeljena na podlagi
javnega razpisa kot državna pomoč na področju kmetijstva za skupinske izjeme.
Sredstva je prejelo 17 upravičencev za nakup strojev in opreme za izboljšanje
pogojev kmetovanja v višini 8.194,00 EUR, kar predstavlja 85,2 % planiranih
sredstev.
Ukrepi za preprečevanje škod iz naravnih nesreč – sredstva v višini 1.792,00
EUR je prejelo šest upravičencev na podlagi javnega razpisa kot subvencijo dela
stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih
povzročijo neugodne vremenske razmere. Postavka je realizirana 100 %.

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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Razvoj in
prilagajanje podeželskih območij 11029002 zajema naslednje proračunske postavke:
04.1.1.22

Dopolnilna dejavnost na kmetiji – sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega
razpisa kot pomoči po pravilu »de minimis«. Sredstva so prejeli štirje upravičenci
za naložbe v dopolnilno dejavnost (oprema prostorov, nakup kmetijske
mehanizacije) v višini 9.998,00 EUR, kar predstavlja 99,8% planiranih sredstev.

5.3.8.2. 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.
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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 zaključnem računu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Promocija
Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039001 in področje podprograma Spodbujanje razvoja
turizma in gostinstva 14039002 zajemata naslednje proračunske postavke:
04.3.1.02
04.3.1.03
04.3.1.00

Sofinanciranje prireditev,
Promocije, razstave, sejmi,
Turistično društvo - dotacije
Sredstva smo razdelili trem društvom oziroma aktivom kmečkih žena, ki so se
prijavili na javni razpis na področju turizma. Sredstva v skupni višini 10.135,00
EUR so bila namenjena za izvedbo in sodelovanje na prireditvah v občini in izven
nje ter za kritje materialnih stroškov društev v letu 2007. Postavka je realizirana
100%.

Sredstva, ki so bila predvidena v proračunu v letu 2007 nismo v celoti realizirali tako, kot je bilo
predvideno v postavkah proračuna. Nekatere postavke so bile realizirane v delnem obsegu
proračunskih sredstev, posamezne postavke pa so presegale okvir sredstev, namenjenih za določene
namene. Na proračunska sredstva pa so v veliki meri vplivale investicije in investicijska vzdrževanja
(vzdrževanje občinske stavbe, investicije na področju cestne dejavnosti, vodovoda in kanalizacije,
odprave posledic po neurju, investicijsko vzdrževanje vlečnice Sv. Duh, investicijsko vzdrževanje vrtca
in šole v Selnici ob Dravi in drugo …).
Znotraj proračuna je glede na poslovne dogodke tokom proračunskega leta, ki jih je težko ali celo
nemogoče predvidevati, prišlo do nesorazmerja med posameznimi postavkami. Zato je ukrep župana
o prerazporeditvah smotrn in gospodaren, da se določene naloge lahko realizirajo in se ne prenašajo
kot breme prihodnjega proračuna.
Prekoračitev postavk v proračunu za leto 2007 ni, saj bi le-te kršile Zakon o javnih financah in Zakon o
izvrševanju proračuna.

6. STANJE ZADOLŽENOSTI
Najem kredita 30.04.2002 za nakup prostorov v poslovno stanovanjski stavbi za namene zdravstva

VRSTA ZADOLŽITVE
Nakup kredita za
namene zdravstva
•
•
•
•
•
•

KONČNI
ROK
VRAČILA

NOMINIRANO
V

STANJE
DOLGA

30.04.2009

EUR

44.637,88

V letu 2002 je občina odplačala 14.868,14 EUR obresti,
v letu 2003 je občina odplačala 20.923,05 EUR obresti in 18.256,55 EUR glavnice,
v letu 2004 je občina odplačala 14.801,37 EUR obresti in 31.296,96 EUR glavnice,
v letu 2005 je občina odplačala 11.437,99 EUR obresti in 31.296,96 EUR glavnice,
v letu 2006 je občina odplačala 6.109,16 EUR obresti in 31.296,96 EUR glavnice,
v letu 2007 je občina odplačala 2.677,51 EUR obresti in 31.296,96 EUR glavnice.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. V
proračunskem letu 2007 takšna potreba ni bila izkazana.
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7. BILANCA STANJA
7.1. RAČUNOVODSKI IZKAZ BILANCE STANJA
BILANCA STANJA OBČINE SELNICA OB DRAVI
NA DAN 31.12.2007 IN 31. 12. 2006
ZAP.
ŠT.

KONTO

1.
003
2.
010
3.
020
4.
030
5.
021
6.
031
7.
040
8.
050
9.
023
10.
041
11.
051
12.
060
13.
091
14.
092
15.
1000
16.
1100
17.
1200
18.
14
19.
16
21.
1800
22.
1820
SKUPAJ AKTIVA
24.
220
25.
231
26.
280
27.
281
28.
284
29.
285
30.
900
31.
910
32.
960
SKUPAJ PASIVA

ELEMENTI
Neopredmetena sredstva
Popravek vrednosti NS
Zemljišča
Popravek vrednosti protiprašnih cest
Negospodarske stavbe
Popravek vrednosti negospodarskih stavb
Oprema
Popravek vrednosti opreme
Nepremičnine ki se pridobivajo
Drobni inventar
Popravek vrednosti DI
Naložbe v delnice v državi
Sredstva, dana v upravljanje
Terj.za sred.dana javnim podjetjem
Blagajna
Žiro račun
Terjatve do kupcev
Kratkor. terjatve do uporabnikov EKN
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Tekoči neplačani odhodki
Investicijski odhodki
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Neplačani prihodki
Neplačani nedavčni prihodki
Transferni prihodki
Drugi neplačani prihodki
Splošni sklad
Rezervni sklad
Dolgoročni krediti, prejeti v državi

v EUR brez centov
31.12.2006
31.12.2007
43.678
22.415
1,401.560
14.270
550.633
66.264
149.132
112.079
483.434
26.952
26.952
163.679
1,861.858
3,231.424
89
480.278
37.492
196.587
15.192
137.013
22.301
8,559.322
159.535
2.376
3.932
3.780
195.006
46.643
8,061.051
42.662
44.337
8,599.322

43.534
19.298
974.251
7.135
522.914
48.187
138.811
99.878
154.352
25.279
25.279
168.313
1,824.367
3,160.102
104
213.800
35.039
195.151
16.903
31.032
969
7,305.144
32.022
3.103
4.769
3.537
194.821
44.238
6,916.075
30.644
75.935
7,305.144

7.2. RAZLAGA KONTOV V BILANCI STANJA
003

023

Neopredmetena sredstva
Gre za materialne pravice, ki izhajajo iz naslova računalniške programske opreme. Neodpisana
vrednost znaša 21.263,00 EUR. Povečanje v letu 2007 izhaja iz naslova nakupa programske
opreme Windows XP.
Nepremičnine, ki se pridobivajo
V analitični evidenci tega konta so zajete investicije, ki so še v teku, ali pa so že zaključene, pa
računovodstvu še ni bila posredovana ustrezna dokumentacija za aktiviranje investicije: pločniki,
kanalizacija Janževa cesta, kanalizacija celotna občina, pritlični in kletni prostori občine, Cesta
Ravna ulica – Vertnik, obcestna signalizacija, cesta Duh – Hajdič mlin, rekonstrukcija
Slovenskega trga in investicija Široka ulica.
Vrednost nepremičnin v pridobivanju znaša 483.433,62 EUR.
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060

091

092

14

16

Naložbe v delnice v državi
Zajemajo naložbe v delnice:
• Nigrad JKP d.d. 107 delnic
• Cestno podjetje Maribor 581 delnic
• Mariborski vodovod JP d.d. 3914 delnic
Skupna vrednost naložb v delnice znaša
Sredstva dana v upravljanje
To so investicijski transferi za:
• OŠ Selnica ob Dravi
• PGD Selnica ob Dravi
• PGD Slemen
• Športna društvo Turbina
Skupna vrednost
Sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem:
• Snaga JP d.o.o. Maribor
• Nigrad JKP d.d. Maribor
• Mariborski vodovod d.d.
• Cestno podjetje Maribor d.d.
• Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Skupna vrednost
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
načrta zajemajo:
• KT do neposrednih uporabnikov proračuna
(požarna taksa)
• KT do neposrednih uporabnikov proračuna
(nevarni prevozi)
• KT do posrednih proračunskih uporabnikov (Zavod
za zaposlovanje)
• Obresti na enotnem zakladniškem računu
Skupna vrednost

98.774,00
13.357,19
51.547,38
163.678,57

1,767.968,93
47.091,52
30.545,82
16.251,61
1,861.857,88
78.055,31
749.990,27
1,060.382,59
1,325.467,46
17.528,42
3,231.424,05

536,00
192.684,88
1.784,56
1.581,97
196.587,41

Kratkoročne terjatve iz financiranja so sestavljene iz terjatev za republiške in občinske takse, ter
najemnin za stanovanja za mesec december 2007, ki bodo poravnane v letu 2008 v skupni
vrednosti 15.192,13 EUR.

RAZČLENITEV KONTA 900
9000
900016
900019
90002
900020
900021
900022
900026
900027
90007
90008
9001001
90020
90029
9003
90030
90031
90032
90033
90034
90036
90037

Poslovni sklad
Kanalizacija Janževa cesta
Cesta Ravna ulica – Vertnik
Cesta Sv. Duh – Hajdič mlin
Ceste – ostale lokacije
Ceste – izdelava pločnikov
Nepremičnine v izgradnji – kanalizacija vas
Rekonstrukcija Slovenskega trga
Investicija v Široki ulici
Projektna dokumentacija za kletne prostore
Javna razsvetljava
Splošni sklad za finančne naložbe
Obvestilna signalizacija
Vodovod Selnica – Jelovec
Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje
Sklad za sredstva v upravljanju Zdravstveni dom
Sredstva dana v upravljanje – PGD Slemen
Sredstva dana v upravljanje – PGD Selnica ob Dravi
Sredstva dana v upravljanje – ŠD Turbina
Sredstva dana v upravljanje – Snaga
Sredstva v upravljanju Nigrad
Sredstva v upravljanju – vodovodna infrastruktura
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v EUR
1,059.395,55
129.141,43
42.320,83
30.361,56
863.089,90
1.200,00
178.582,33
36.062,05
22.763,45
4.926,40
48.150,75
163.678,57
2.940,00
8.694,00
1,767.968,93
17.528,42
30.545,82
47.091,52
16.251,61
78.055,31
749.990,27
1,060.382,59

90038
Sredstva v upravljanju Cestno podjetje
90060
Splošni sklad za drugo – odprava nesorazmerij v plačah
90061
Splošni sklad za drugo – rezultat
90092
Najeti krediti pri poslovnih bankah
SKUPAJ 900 V BILANCI STANJA

1,325.467,46
17.967,42
403.132,22
-44.637,88
8,061.050,51

7.3. ODPRTE POSTAVKE TERJATEV NA KONTU 120
V nadaljevanju podajamo odprte postavke terjatev na kontu 120 na dan 31. 12. 2007:
KONTO
KUPEC
120220020
Heric Nada s.p., Sveti Duh na Ostrem vrhu
120220130
Društvo upokojencev Selnica ob Dravi
120220132
Moj TV d.o.o., Selnica ob Dravi
120220226
Pokopališče – grobarine
120220258
Taborniki Kobanski rod Selnica
120220261
Vodarina Sveti Duh na Ostrem vrhu
120220305
Madison d.o.o. Maribor
120220749
Dravske elektrarne Maribor
120220848
Zavezanci za plačilo NUSZ
120220919
Gregorič Nevenka s.p., Sveti Duh na Ostrem vrhu
120220939
Til d.o.o.
120220986
Grandovšek Ksenija, dr. stom.
SKUPAJ TERJATVE DO KUPCEV

v EUR
ZNESEK
624,63
32,00
104,09
3.063,96
96,00
1.100,63
71,92
150,23
29.869,00
1.990,04
150,05
239,00
37.491,55

POKOPALIŠČE – KONČNI KUPCI
Saldo dolga na dan 31/12-2006

4.360,88

Obremenitve v letu 2007

20.067,18

Plačila v letu 2007

21.364,10

Saldo dolga na dan 31/12-2007

3.063,96

KRAJANI ZA VODARINO SV. DUH NA OSTREM VRHU
Saldo dolga na dan 31/12-2006

559,85

Obremenitve v letu 2007

2.051,50

Plačila v letu 2007

1.510,72

Saldo dolga na dan 31/12-2007

1.100,63

Vodarina za zadnji kvartal ima rok plačila v proračunskem letu 2008, zato je saldo dolga nekoliko večji.
Vendar kljub temu opažamo naraščajočo nedisciplino občanov pri plačevanju vodarine.
NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE (kumulativa)
Saldo dolga na dan 31/12-2006

27.004,71

Obremenitve v letu 2007

180.324,47

Plačila v letu 2007

177.460,18

Saldo dolga na dan 31/12-2007

29.869,00
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Dolg za pravne osebe, v znesku 22.394,00 EUR in dolg za fizične osebe v znesku 7.475,00 EUR je
prikazan v bilanci stanja na kontu 120220848 v skupnem znesku 29.869,00 EUR in je za 2.864,29
EUR višji kot v preteklem letu.
7.4. ODPRTE POSTAVKE OBVEZNOSTI NA KONTU 220
V nadaljevanju podajamo odprte postavke obveznosti na kontu 220 na dan 31. 12. 2007:

KONTO
220220001
220220003
220220004
220220005
220220010
220220011
220220012
220220015
220220020
220220021
220220027
220220028
220220031
220220033
220220043
220220046
220220049
220220051
220220054
220220057
220220060
220220061
220220064
220220071
220220078
220220079
220220080
220220081
220220085
220220086
220220088
220220095
220220114
220220115
220220132
220220143
220220172
220220192
220220230
220220243
220220260
220220262
220220377
220220390
220220501
220220567
220220586
220220631

DOBAVITELJ
Snaga JP d.o.o. Maribor
Uradni list RS, Ljubljana
Mariborski vodovod JP d.d. Maribor
Mobitel d.d., Ljubljana
Elektro Maribor d.d. Maribor
Večer d.d., Maribor
Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor
Nigrad JKP d.d., Maribor
Heric Nada s.p., Sveti Duh na Ostrem vrhu
Osnovna šola Selnica ob Dravi
Zveza prijateljev mladine Maribor
Zavod dr. M. Borštnarja, Dornava
Center za usposabljanje in delo
JZ Mariborske lekarne
Uprastan d.o.o., Ruše
Telekom Slovenije d.d.
Dom starejših Lendava
Petrol d.d., Ljubljana
Cestno podjetje Maribor d.d., Maribor
Hojnik Jana s.p., Selnica ob Dravi
Kaiser Anton s.p., Selnica ob Dravi
GV Založba d.o.o., Ljubljana
PGD Selnica ob Dravi
Združenje občin Slovenije
Dom upokojencev Danice Vogrinec, Maribor
Dravska tiskarna d.o.o., Maribor
Pošta Slovenije
Zavod Hrastovec - Trate
Mestna občina Maribor
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Maribor
Kabelsko razdelilni sistem Selnica ob Dravi
Radio-televizija Slovenije
Grajfoner Marjan s.p. Ruše
Jarčič Barbara s.p., Bresternica
Moj TV d.o.o., Selnica ob Dravi
Zavod za zdravstveno varstvo
Športno društvo Ruše
Independent d.o.o., Maribor
OŠ Janka Glazerje Ruše
Staninvest Maribor d.o.o.
Protect infra, Maribor
IUS software Ljubljana
Poštna banka Slovenije d.d.
Mercator d.d.
Dimnikarstvo Županek d.o.o. Maribor
Alpe adria trade d.o.o. Maribor
FBS d.o.o., Maribor
Eko system d.o.o., Maribor
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V EUR
ZNESEK
779,07
119,53
3.760,82
404,85
7.137,07
35,00
2.027,79
27.175,82
262,30
1.952,19
320,00
811,35
376,01
367,55
303,58
380,38
525,56
8.877,33
40.166,71
99,40
5.793,90
158,50
105,00
15,00
2.562,69
105,30
429,16
3.244,70
5.549,65
854,78
338,02
3,25
117,88
42,50
1.700,00
89,41
2.175,00
293,70
5.086,05
231,06
277,15
199,20
22,24
301,61
77,76
2.363,62
137,88
62,40

KONTO
DOBAVITELJ
220220640
SKB banka d.d., Maribor
220220644
Porčnik Daniela s.p., Selnica ob Dravi
220220672
Odvetnik Ketiš Andrej
220220692
Flak Aleš s.p., Selnica ob Dravi
220220694
Občina Miklavž na Dravskem polju
220220710
Sončni dom d.o.o., Maribor
220220720
Uprava RS za javne prihodke Ljubljana
220220721
Brst d.o.o., Selnica ob Dravi
220220756
Shops d.o.o.
220220816
Pučko Meršnik Anita – Lekarna Anita
220220876
Vrabl Maja – Miglar
220220880
Dom starejših občanov Tezno Maribor
220220936
Vališer Marjana, Sveti Duh na Ostrem vrhu
220220937
Pošta Slovenije d.o.o.
220220963
Varstveni delovni center Polž, Maribor
220221011
Eferl Igor s.p., Selnica ob Dravi
220221042
Ministrstvo za javno upravo Ljubljana
220221049
Čepe Marjan, Selnica ob Dravi
220221067
Daro d.o.o. Dravograd
220221099
Market Klasek d.o.o., Maribor
220221106
Veolia transport Štajerska
220221107
Gradnje Lamut d.o.o., Maribor
220221111
Vrtec Ciciban Sevnica
220221130
Časnik Finance Ljubljana
220221153
Vrtec Otona Župančiča
220221194
Konstruktor gratrans d.o.o., Maribor
220221205
Visoka poslovna šola Maribor
220221214
Planet GV d.o.o., Ljubljana
220221228
Remšak Andrej s.p., Selnica ob Dravi
220221232
Jagodič Darko s.p.
220221235
Roškar Damijan s.p., Selnica ob Dravi
220221238
Štromajer Alojz s.p.
220221239
Karčovnik Aleš s.p., Selnica ob Dravi
220221245
Diagnostični center Vila Bogatin Bled
220221247
Blažič Katja s.p.
220221248
Caupona d.o.o., Maribor
220221249
Regionalni RTV center Maribor
220221250
Zavod Antona Martina Slomška
220221255
Lep pohištvo d.o.o., Selnica ob Dravi
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

ZNESEK
17,53
57,02
1.145,66
202,82
616,68
2.747,79
250,90
51,00
381,40
687,28
39,32
375,54
225,60
378,57
82,98
663,12
26,28
70,20
275,45
199,46
1.029,88
9.755,77
204,32
335,40
444,70
331,81
2.338,00
234,00
1.107,60
652,80
40,00
184,98
120,00
1.415,00
2.263,20
350,55
1.800,00
179,47
33,19
159.534,99

V naslednji tabeli podajamo še odprte račune po posameznem dobavitelju njihovo vsebino in rok
zapadlosti:
Št.
Zapadlost Vsebina
Znesek
Dobavitelj
računa
računa
1775
10/01-08
Odvoz odpadkov zeleni kesoni
302,18
1859
21/01-08
Odvoz odpadkov zeleni kesoni
132,21
*61
21/01-08
Odvoz odpadkov pokopališče
132,21
Snaga JP
*60
21/01-08
Odvoz
odpadkov
pokopališče
132,21
d.o.o.
1908
09/02-08
Odvoz odpadkov avtobusne postaje
70,13
1909
09/02-08
Odvoz odpadkov občinska stavba
10,13
SKUPAJ
779,07
17/01-08
Naročnina na Uradni list RS
119,53
Uradni list RS 1836
SKUPAJ
119,53
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Št.
računa
*57
1801
1817
Mariborski
1891
vodovod
1900
1916
SKUPAJ
1773
1777
Mobitel d.d.
1778
1906
SKUPAJ
*56
Elektro Maribor 1771
d.d.
1928
SKUPAJ
1769
Večer Maribor 1896
SKUPAJ
1729
Zavarovalnica
1730
Maribor
SKUPAJ
1598
1732
1827
1814
Nigrad JKP
1858
Maribor
1901
1913
1919
1945
SKUPAJ
1902
Heric Nada
1903
s.p.
SKUPAJ
1763
1802
Osnovna šola
1867
Selnica ob
1868
Dravi
1941
SKUPAJ
Zveza
1854
prijateljev ml.
SKUPAJ
Zavod dr. M.
1878
Borštnarja
SKUPAJ
Center za
1940
usposabljanje SKUPAJ
1781
1835
1929
JZ Maribor.
1937
lekarne
1942
1944
SKUPAJ
Dobavitelj

Zapadlost
računa
04/01-08
12/01-08
15/02-08
04/02-08
04/02-08
11/02-08

Vsebina

10/01-08
10/01-08
10/01-08
09/02-08

Mobilni telefoni
Mobilni telefoni
Mobilni telefoni
Mobilni telefoni

03/01-08
08/01-08
15/02-08

Elektrika za vodovod Duh
Elektrika za javno razsvetljavo
Elektrika za javno razsvetljavo

07/01-08
08/02-08

Dnevnik Večer
Dnevnik Večer

04/01-08
04/01-08

Zavarovanje premoženja
Zavarovanje odgovornosti

14/12-07
04/01-08
14/01-08
13/01-08
22/01-08
15/02-08
09/02-08
11/02-08
25/02-08

Okoljska dajatev pokopališče
Vzdrževanje javne razsvetljave
Kanalščina, čiščenje
Zimska služba
Pobiranje okoljske dajatve
Zimska služba
Vzdrževanje javne razsvetljave
Kanalščina, čiščenje
Pobiranje okoljske dajatve

10/02-08
10/02-08

Vaški odbor Sv. Duh na Ostrem vrhu
Vaški odbor Gradišče na Kozjaku

07/01-08
12/01-08
24/01-08
24/01-08
08/02-08

Najemnina telovadnice
Voščilnice
Subvencioniranje šolske prehrane
Prehrana nad 4 km
Najemnina šolske telovadnice

19/01-08

Povorka Dedka Mraza

28/01-08

Zavodsko varstvo

07/02-08

Zavodsko varstvo

10/01-08
17/01-08
09/01-08
03/02-08
24/02-08
25/02-08

Otroška prehrana
Otroška prehrana
Otroška prehrana
Otroška prehrana
Otroška prehrana
Otroška prehrana

Vodarina pokopališče
Pobiranje občinske takse
Zamenjavo vodovodnih cevi
Vodarina občinska stavba
Vodarina – vzdrževanje priključka
Pobiranje občinske takse

89

Znesek
3,21
254,16
3.315,69
19,14
2,77
165,85
3.760,82
171,40
30,80
15,52
187,13
404,85
68,17
2.798,88
4.270,02
7.137,07
17,50
17,50
35,00
1.268,27
759,52
2.027,79
44,70
267,48
7,48
3.339,85
373,57
22.355,73
545,94
12,47
228,60
27.175,82
153,30
109,00
262,30
547,40
76,80
739,52
177,90
410,57
1.952,19
320,00
320,00
811,35
811,35
376,01
376,01
94,68
85,16
68,27
86,26
17,38
15,80
367,55

Dobavitelj

Št.
računa
1829
Uprastan d.o.o. 1830
SKUPAJ
1772
1776
Telekom
1816
Slovenije
1904
1925
SKUPAJ
Dom starejših 1930
Lendava
SKUPAJ
1731
1770
Petrol d.d.
1865
1907
SKUPAJ
1620
1621
CPM d.d.
1761
1915
SKUPAJ
1766
Hojnik Jana
1831
s.p.
SKUPAJ
Kaiser Anton
1682
s.p.
SKUPAJ
GV založba
1837
d.o.o.
SKUPAJ
PGD Selnica
1892
ob Dravi
SKUPAJ
Združenje
1871
občin Slov.
SKUPAJ
DU Danice
1931
Vogrinec
SKUPAJ
Dravska
1879
tiskarna
SKUPAJ
Pošta
1894
Slovenije
SKUPAJ
1828
Zavod
1924
Hrastovec
SKUPAJ
1813
Mestna občina
1877
Maribor
SKUPAJ
ZD dr. Adolfa
1838
Drolca
SKUPAJ

Zapadlost
računa
14/01-08
14/01-08

Vsebina

10/01-08
10/01-08
13/01-08
09/02-08
14/02-08

Telefonski pogovori november
SIOL naročnina
Zakoličba TK vodov
Telefonski pogovori december-DBP
SIOL naročnina

08/02-08

Zavodsko varstvo

04/01-08
10/01-08
24/01-08
10/02-08

Kurilno olje občinska stavba
Bencin za službeni avto
Bencin za službeni avto
Bencin za službeni avto

29/12-07
29/12-07
07/01-08
29/02-08

Cesta Ravna ulica - Vertnik
Cesta Duh – Hajdič mlin
Vzdrževanje občinskih cest
Zimska služba

07/01-08
14/01-08

Gostinske storitve
Gostinske storitve

03/01-08

Dostava peska za posip

17/01-08

Zakon o javnem naročanju

03/02-08

Prevoz pitne vode

24/01-08

Seminar

08/02-08

Zavodsko varstvo

28/01-08

Objava v MUV

08/02-08

Poštne storitve

14/01-08
14/02-08

Zavodsko varstvo
Zavodsko varstvo

13/01-08
31/01-08

Komunalna inšpekcija
Domicil vrtec

Upravljanje stanovanj
Upravljanje stanovanj in ZP

17/01-08
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Znesek
93,18
210,40
303,58
187,78
4,93
88,54
94,20
4,93
380,38
525,56
525,56
8.549,71
151,41
91,60
84,61
8.877,33
4.769,63
3.216,28
6.574,87
25.605,93
40.166,71
59,70
39,70
99,40
5.793,90
5.793,90
158,50
158,50
105,00
105,00
15,00
15,00
2.562,69
2.562,69
105,30
105,30
429,16
429,16
1.458,79
1.785,91
3.244,70
571,51
4.978,14
5.549,65
854,78
854,78

Št.
računa
1780
1782
1783
1784
CA-TV Selnica 1918
1920
1921
1922
SKUPAJ
RTV Slovenije 1785
SKUPAJ
Grajfoner
1869
Marjan s.p.
SKUPAJ
Jarčič Barbara 1800
SKUPAJ
1702
Moj TV d.o.o.
SKUPAJ
Zavod za zdr.
*54
varstvo
SKUPAJ
Športno
1938
društvo Ruše
SKUPAJ
1886
Independent
1887
d.o.o.
1910
SKUPAJ
1767
OŠ Janka
1912
Glazerja
SKUPAJ
Staniinvest
1842
Maribor
SKUPAJ
Protect infra
1856
d.o.o.
SKUPAJ
1717
IUS software
1889
SKUPAJ
1774
PBS d.d.
1895
SKUPAJ
1881
Mercator d.d.
1882
SKUPAJ
Dimnikarstvo
1884
Županek
SKUPAJ
1003/03
AA trade d.o.o. 1888
SKUPAJ
1716
FBS d.o.o.
1794
SKUPAJ
Eko system
1893
d.o.o.
SKUPAJ
Dobavitelj

Zapadlost
računa
29/01-08
29/01-08
29/01-08
29/01-08
29/02-08
29/02-08
29/02-08
29/02-08

Vsebina

10/01-08

RTV prispevek

24/01-08

Novoletna okrasitev

11/01-08

Vreče za smeti

07/01-08

Snemanje sej Občinskega sveta

28/12-07

Pregled vode

07/02-08

Najem dvorane

04/02-08
04/02-08
09/02-08

Servis programske opreme
Vzdrževanje programske opreme
Modemsko vzdrževanje

07/01-08
09/02-08

Domicil vrtec
Domicil vrtec

17/01-08

Subvencija najemnine stanovanj

20/01-08

Varovanje občinske stavbe

03/01-08
04/02-08

Mesečna naročnina
Mesečna naročnina

10/01-08
08/02-08

Poslovanje z gotovino
Poslovanje z gotovino

07/02-08
07/02-08

Miklavževanje
Stroški občinskega sveta

07/02-08

Čiščenje dimnikov občinska stavba

09/08-03
04/02-08

Nakup nepremičnine-zdravstveni dom
Najemnina arhiva

03/01-08
11/01-08

Tonerji
Tonerji

08/02-08

Ocena tveganja

Internet
Internet
Internet
Naročnina kabelska televizija
Internet
Internet
Internet
Naročnina kabelska televizija
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Znesek
83,46
36,68
37,56
11,31
37,56
36,68
83,46
11,31
338,02
3,25
3,25
117,88
117,88
42,50
42,50
1.700,00
1.700,00
89,41
89,41
2.175,00
2.175,00
36,00
212,70
45,00
293,70
2.565,99
2.520,06
5.086,05
231,06
231,06
277,15
277,15
99,60
99,60
199,20
8,39
13,85
22,24
136,43
165,18
301,61
77,76
77,76
968,22
1.395,40
2.363,62
42,00
95,88
137,88
62,40
62,40

Št.
računa
SKB banka
1883
d.d.
SKUPAJ
1898
Porčnik
1899
Danijela s.p.
SKUPAJ
Odvetnik Ketiš 1897
Andrej
SKUPAJ
1843
Flak Aleš s.p.
1905
SKUPAJ
1794
Občina Miklavž 1939
SKUPAJ
1927
Sončni dom
1932
d.o.o.
SKUPAJ
1718
Uprava RS za
1885
javne prihod.
SKUPAJ
1853
Brst d.o.o.
SKUPAJ
*55
Shops d.o.o.
SKUPAJ
1720
Lekarna Anita 1934
1935
SKUPAJ
Vrabl Maja –
1839
Miglar
SKUPAJ
1779
Dom starejših
1911
občan. Tezno
SKUPAJ
Vališer
1926
Marjana
SKUPAJ
Pošta
1734
Slovenije
SKUPAJ
1866
VDC Polž
SKUPAJ
*59
Eferl Igor s.p.
*62
SKUPAJ
Ministrstvo za 1946
javno upravo
SKUPAJ
1914
Čepe Marjan
SKUPAJ
Daro d.o.o.
1799
Dravograd
SKUPAJ
Market Klasek 1880
SKUPAJ
Veolia
1870
transport
SKUPAJ
Dobavitelj

Zapadlost
računa
07/02-08

Vsebina

04/02-08
04/02-08

Pisarniški material
Pisarniški material

04/02-08

Obravnava primer Cebek

18/01-08
09/02-08

Prevoz peska
Čiščenje Selniške grabe

11/01-08
07/02-08

Domicil vrtec
Domicil vrtec

08/02-08
08/02-08

Pomoč na domu
Pomoč na domu

03/01-08
07/02-08

Razporejanje javno-finančnih prihod
Razporejanje javno-finančnih prihod.

18/01-08

Reprezentanca - buteljke

21/01-08

Vodovodni material

03/01-08
08/02-08
08/02-08

Otroška prehrana
Otroška prehrana
Otroška prehrana

17/01-08

Otroška prehrana

10/01-08
09/02-08

Zavodsko varstvo
Zavodsko varstvo

22/02-08

Gostinske storitve

04/01-08

Poštne storitve

24/01-08

Voščilnice, rute

14/01-08
15/02-08

Vzdrževanje pokopališč
Vzdrževanje pokopališča

25/02-08

Digitalni podpis

10/02-08

Med - reprezentanca

12/01-08

Koordinatorstvo projekta kanalizacije

07/02-08

Vaški odbor Gradišče na Kozjaku

24/01-08

Provizija po plačilnih karticah

Prevozi otrok
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Znesek
17,53
17,53
27,17
29,85
57,02
1.145,66
1.145,66
166,82
36,00
202,82
306,88
309,80
616,68
616,98
2.130,81
2.747,79
134,23
116,67
250,90
51,00
51,00
381,40
381,40
192,00
218,48
276,80
687,28
39,32
39,32
206,96
168,58
375,54
225,60
225,60
378,57
378,57
82,98
82,98
253,68
409,44
663,12
26,28
26,28
70,20
70,20
275,45
275,45
199,46
199,46
1.029,88
1.029,88

Dobavitelj
Gradnje Lamut
Vrtec Ciciban
Sevnica
Časnik
Finance
Vrtec O.
Župančiča
Konstruktor
gratrans
Visoko
poslovna šola
Planet GV
Remšak Andrej
s.p.
Jagodič Darko
s.p.
Roškar
Damjan s.p.
Štromajer Alojz
s.p.
Karčovnik Aleš
s.p.
Vila Bogatin
Bled
Blažič Katja
s.p.
Caupona d.o.o.
Regionalni
RTV center
Zavod Antona
M. Slomška
Lep pohištvo
d.o.o.
SKUPAJ

Št.
računa
1760
SKUPAJ
1798
SKUPAJ
1768
1923
SKUPAJ
1759
1936
SKUPAJ
1917
SKUPAJ
1840
SKUPAJ
1841
SKUPAJ
1662
SKUPAJ
1719
SKUPAJ
1815
SKUPAJ
1833
SKUPAJ
1844
SKUPAJ
1857
SKUPAJ
1873
SKUPAJ
1874
SKUPAJ
1890
SKUPAJ
1933
SKUPAJ
1943
SKUPAJ

Zapadlost
računa
07/01-08

Vsebina
Sanacija usada v Široki ulici

12/01-08

Domicil vrtec

07/01-08
15/02-08

Revija Finance
Revija Manager

07/01-08
04/02-08

Domicil vrtec
Domicil vrtec

14/02-08

Gramoz

17/01-08

Šolnina

17/01-08

Kotizacija za seminar

27/12-08

Prevoz gramoza

03/01-08

Izdelava nagrobnika

13/01-08

Sistemske nastavitve

14/01-08

Dotisk koledarjev

18/01-08

Izdelava logotipov občine

21/01-08

Preventivni zdravstveni pregled

24/01-08

Izdelava glasila Selniške novice

24/01-08

Gostinske storitve

04/02-08

Reportažna predstavitev

08/02-08

Domicil vrtec

25/02-08

Gostinske storitve

Znesek
9.755,77
9.755,77
204,32
204,32
196,52
138,88
335,40
224,34
220,36
444,70
331,81
331,81
2.338,00
2.338,00
234,00
234,00
1.107,60
1.107,60
652,80
652,80
40,00
40,00
184,98
184,98
120,00
120,00
1.415,00
1.415,00
2.263,20
2.263,20
350,55
350,55
1.800,00
1.800,00
179,47
179,47
33,19
33,19
159.534,99

V Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 je v 24. členu opredeljeno,
da je plačilni rok v breme državnega in občinskih proračunov, ne glede na določbe drugih zakonov in
predpisov:
- za investicijske odhodke in transfere po posameznih situacijah 60 dni,
- za vse ostale obveznosti 30 dni.
Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. V
skladu s tem zakonskim določilom so prenesene v leto 2008 vse tiste obveznosti, ki so nastale v letu
2007, imajo pa rok plačila v letu 2008. Odprt je še vedno račun iz leta 2003, ki se nanaša na
zdravstveno postajo. Račun je sporen in soglasje z dobaviteljem ni doseženo.

93

7.5. SREDSTVA REZERV
Pregled realizacije na računu sredstev rezerve proračuna Občine Selnica ob Dravi za obdobje od 01.
01. 2007 do 31. 12. 2007
ŠTEVILKA RAČUNA : 01378–0100009222
1. Sredstva prenesena iz leta 2006
2. Formiranje rezerv v skladu s proračunom 2007

30.643,77 EUR
12.018,00 EUR

SKUPAJ REZERVNI SKLAD

42.661,77 EUR

V letu 2007 ni prišlo do koriščenja rezervnega sklada.

8. ZAKLJUČEK
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 230.744,64 EUR in ga prenašamo v naslednja proračunska
obdobja.
Proračunsko leto 2007, je bilo prvo leto novega mandata župana in občinskega sveta. Ocenjujemo, da
je bilo zaključeno zadovoljivo, glede na razpoložljive resurse in sredstva. V upravi smo pričeli uvajati
nov pristop k izvajanju nalog in aktivnosti povezanih z izvrševanjem proračuna, kar se je nenazadnje
odrazilo tudi v sprejetju proračuna za leto 2008 med prvimi v državi. Pričeli smo tudi s sistematičnim
urejanjem aktov občine, ki se nanašajo na izplačila iz proračuna. Delovali smo v skladu s predpisi ter
temeljnimi smernicami in izhodišči proračuna, upoštevajoč predpisane klasifikacije javno-finančnih
prihodkov in odhodkov.
Poudarek tekočega proračunskega obdobja je zagotovo nadaljevanje dela na dolgoročnejšem
strateškem razvojnem programu.

Pripravili:
Simona Grušovnik, dipl. ekon.
s sodelavci občinske uprave

Župan
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
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