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1. BESEDILO ČLENOV ODLOKA 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 
100/2008 – odl. US, 79/2009 in 14/2010 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 
79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/2006-ZJZB, 14/2007-
ZSPDPO, 109/2008, 49/2009 in 38/2010-ZUKN), 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 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU  
OBČINE SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2010 

 
1. člen 

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2010 
(MUV, št. 34/2009) se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
Splošni del proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2010 se na ravni podskupin kontov določa v 
naslednjih zneskih: 

 
 Skupina/Podskupina kontov v EUR 
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3,777.490 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3,514.791 
70 DAVČNI PRIHODKI 2,923.191 
700 Davki na dohodek in dobiček 2,549.401 
703 Davki na premoženje 249.650 
704 Domači davki na blago in storitve 124.140 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 591.600 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 438.390 
711 Takse in pristojbine 5.500 
712 Denarne kazni 2.000 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 710 
714 Drugi nedavčni prihodki 145.000 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 349 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  349 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja  0 
73 PREJETE DONACIJE 5.500 
730 Prejete donacije od domačih oseb 5.500 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 256.850 
740 Transferni prihodki iz drugih javno-finančnih institucij 211.650 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih 

institucij 
45.200 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4,197.490 
40 TEKOČI ODHODKI 1,662.053 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 377.958 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo 57.408 
402 Izdatki za blago in storitve 1,204.327 
403 Plačila domačih obresti 500 
409 Rezerve 21.860 
41 TEKOČI TRANSFERI  1,485.561 
410 Subvencije 32.000 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 439.561 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 124.450 
413 Drugi tekoči domači transferi 889.550 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 951.376 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 951.376 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 98.500 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki  
61.500 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  37.000 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)  -420.000 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV (750+751) 
0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 
750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0 
45 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev in naložb ter poraba 

sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0 

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 

DELEŽEV (IV. – V.) 
0 

C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE  200.000 
50 ZADOLŽEVANJE 200.000 
500 Domače zadolževanje 200.000 
VIII. ODPLAČILA DOLGA  0 
55 ODPLAČILA DOLGA 0 
550 Odplačila domačega dolga 0 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) -220.000 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 200.000 
 

Splošni del občinskega proračuna – pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov 
proračuna Občine Selnica ob Dravi, ki je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih 
terjatev in naložb ter v računu financiranja in posebni del proračuna, v katerem so odhodki razvrščeni 
po programski klasifikaciji, so priloga k temu odloku.  
 
Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz stanja 
sredstev na računih, prenesenih iz preteklega leta. 

 
2. člen 

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati 
naslednji dan po objavi. Odlok se objavi tudi na spletnih straneh Občine Selnica ob Dravi. 
 
 
Številka: 410-00002/2010 
Datum: 
 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 
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2. UVOD 
 

Sprejem proračuna občine omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni 
predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo makro izhodišča za pripravo 
proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance, Zakon o financiranju občin, lastni prihodki občine, 
planirane razvojne investicijske naloge in predvideni tekoči odhodki in transferi, ki temeljijo na 
sistemski zakonodaji.  
 
Proračun Občine Selnica ob Dravi se je za leto 2010 pripravljal na podlagi ocene povprečnine, saj 
proračun Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 v času priprave občinskega proračuna še ni bil 
sprejet, na kar mo pri sprejemu turi opozorili. V skladu z Zakonom o financiranju občin je Ministrstvo 
za finance na podlagi sprejetega proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011, obvestilo občine 
o prihodkih za financiranje primerne porabe in zneskih finančne izravnave. Povprečnina za leto 2010 
je določena v Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011 v višini 550,00 EUR. 
Za Občino Selnica ob Dravi je izračunana primerna poraba za leto 2010 v višini 2,549.401,00 EUR. 
Povišanje povprečnine je predvsem rezultat pogajanj Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin 
Slovenije z Ministrstvom za finance. 
 
Pripravo I. rebalansa proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2010 so narekovali predvsem 
naslednji razlogi: 
- spremembe v izvrševanju proračuna pri investiranju zaradi spremenjenih okoliščin; 
- spremembe v izvrševanju proračuna pri investiranju zaradi spremenjenih sofinanciranj s strani 

državnega proračuna, 
- sprememba primerne porabe; 
- spremembe nekaterih planiranih zneskov po proračunskih postavkah glede na indikatorje 

izvrševanja proračuna v petih mesecih proračunskega leta; 
- sledenje poslovnim dogodkom, ki jih predhodno nismo mogli predvideti ali še niso bili znani. 
 
Spremembe po proračunskih postavkah in razloge zanje so podrobneje predstavljeni v razlagah, ki 
sledijo v nadaljevanju gradiva. 
 
3. RAZLAGA SPREMEMB PRIHODKOV 
 
Prihodki po veljavnem proračunu za leto 2010 znašajo 4,087.326,00 EUR. Predlagani prihodki po I. 
rebalansu za leto 2010 znašajo 3,777.490,00 EUR in so za 7,60 % oziroma 309.836,00 EUR manjši 
od veljavnega proračuna. 
 
70 DAVČNI PRIHODKI  

So večji od veljavnega proračuna za 164.701,00 EUR in znašajo 2,923.191,00 EUR. 
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih 
davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so 
določeni s posebnimi zakoni.  
Spremenjeni so naslednji davčni prihodki: 

- Dohodnina – občinski vir – povečana za 169.401,00 EUR. Proračun za leto 
2010 je bil pripravljen v decembru 2009, ko še ni bilo izračunov Ministrstva 
za finance glede višine glavarine in primerne porabe. Tako smo upoštevali 
ocenjeno vrednost in tudi upoštevali prilive iz finančne izravnave, ki smo jo 
prejemali v letu 2009. Po prejetih izračunih je bilo ugotovljeno, da v letu 2010 
finančne izravnave ne bomo prejeli, zato so transferni prihodki iz tega 
naslova zmanjšani za 128.276,00 EUR. Ob upoštevanju le-tega so se 
prihodki glede na prvotno oceno povečali za 41.125,00 EUR. 

- Davek od premoženja stavb fizičnih oseb je zmanjšan za 900,00 EUR, ker v 
prvih petih mesecih ni dosegel nobene realizacije oziroma so bila izvršena 
celo vračila napačnih nakazil iz preteklega leta. 

- Prav tako je glede na realizacijo v prvem delu leta tudi zmanjšan davek na 
dediščine in darila za 5.000,00 EUR. 

- Davek na dobitke od iger na srečo pa je povečan na 2.500,00 EUR, saj je že 
v petih mesecih presegel planirano realizacijo. 

- Okoljska dajatev za obremenjevanje voda je povečana za 10.000,00 EUR, 
kar je ocena do konca leta glede na dosedanje gibanje. 



 
6

- Odškodnina od izkopanih rudnina je zmanjšana v celoti za 10.000,00 EUR, 
saj je Konstruktor prenehal z izkopavanjem na lokaciji, ki je v lasti občine. 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse 
nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V 
primerjavi z veljavnim proračunom so zmanjšani za 310,00 EUR. Znašajo 591.600,00 
EUR. 
Zmanjšali smo nedavčne prihodke na naslednjih postavkah: 

- Prihodki od obresti sredstev na vpogled so zmanjšani za 1.000,00 EUR in 
Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev so 
zmanjšani za 5.000,00 EUR, kar je posledica zmanjšanja obrestnih mer in 
manjše razpoložljivosti likvidnostnih sredstev. 

- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so zmanjšani za 2.810,00 EUR in so 
s tem usklajeni z dejanskimi odločbami Ministrstva za okolje in prostor. 

- Znižali smo tudi druge pristojbine za 1.000,00 EUR, kar predstavlja 
pristojbine za uporabo javnih površin v času Binkoštnega praznika in so tako 
usklajene z dejansko pobranimi pristojbinami. 

- Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je zmanjšano na 500,00 
EUR glede na dosedanjo realizacijo. 

Povečali pa smo naslednje nedavčne prihodke: 
- Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico so povečani za 9.000,00 

EUR glede na poračun v mesecu maju. 
- Globe za prekrške so planirane na novo, glede na realizacijo v višini 

1.500,00 EUR. 
 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
Ta vrsta prihodkov je povečana za 149,00 EUR in znaša 349,00 EUR. 
Znesek je usklajen s plačili, ki jih prejemamo iz Občine Ruše za občinska stanovanja 
prodana po stanovanjskem zakonu še v bivši skupni občini. 
 

73 PREJETE DONACIJE 
Ta vrsta prihodkov je povečana za 2.000,00 EUR in znaša 5.500,00 EUR. 
Povečanje je posledica donacije DEM za akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. 
 

74 
 

TRANSFERNI PRIHODKI 
V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja 
prejema iz drugih javno finančnih institucij, to je iz državnega proračuna in proračunov 
lokalnih skupnosti, evropskih sredstev ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. 
Od veljavnega proračuna so manjši za 476.376,00 EUR ali za 65,00 % in znašajo 
256.850,00 EUR. 
Spremembe so na naslednjih postavkah: 

- Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna so 
zmanjšana v celoti v višini 128.276,00 EUR. To je po finančna izravnava, ki 
je bila prenesena na postavko Dohodnina – občinski vir, saj po izračunu 
povprečnine ne sodi med transferne prihodke. 

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih 
institucij so zmanjšana za 348.100,00 EUR. Večina tega zmanjšanja, v višini 
283.000,00 EUR izhaja iz projekta Drava – kanalizacija v celotni občini, ki ga 
izvajamo s sodelovanjem koroških občin. Postavka za kanalizacijo na 
prihodkovni strani proračuna 2010 je bila planirana v višini 283.000,00 EUR. 
Že decembra leta 2007 je bil med MOP in sodelujočimi občinami v projektu 
kanalizacije v porečju reke Drave (Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob 
Dravi, Podvelka in Selnica ob Dravi) podpisan sporazum o financiranju 
projektne dokumentacije PGD in PZI. Sporazum je predvidel financiranje 
tehnične dokumentacije v višini 50% brez DDV s strani MOP oziroma države. 
Zato smo morali v proračunih 2008 in 2009 najprej zagotoviti našo polovico 
166.228,00 EUR od skupnega zneska 332.452,86 EUR. V letu 2009 bi 
morala država nakazati svojih 133.000,00 EUR, kar pomeni 50% brez DDV. 
V letu 2010 še vedno ni prišlo do te realizacije in imajo zato župani 
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sodelujočih občin dogovorjen sestanek pri ministru za okolje in prostor, na 
katerem se bodo dogovorili o dinamiki realizacije podpisanega sporazuma. 
Sredstva, ki smo jih planirali za začetek gradnje v višini 150.000,00 EUR v 
letu 2010 ne bodo realizirana, saj se bo gradnja pričela v letu 2011. Prihodke 
pa smo iz proračuna izvzeli v celoti, tudi za sofinanciranje projektne 
dokumentacije, saj dosedanje izkušnje z Ministrstvom za okolje in prostor 
kažejo, da bodo sredstva po sporazumu realizirana šele v naslednjem letu, 
čeprav je bil sporazum podpisan že v letu 2007. 

- Za 65.100,00 EUR so zmanjšana EU sredstva za projekte LAS Jabolko, saj 
so bile odločbe za izvedbo projektov za leto 2010 izdane šele konec junija in 
se tako vsi projekti zamaknejo (časovno in finančno). Planirani prihodki so le 
tisti, ki jih bomo dobili za izvedene projekte LAS JABOLKO iz programa leta 
2009. 
 

 

3.1 PREGLED REBALANSIRANIH PRIHODKOV 
 
V tabeli podajamo pregled rebalansiranih prihodkov po vrstah in deležih v celotnih prihodkih v 
primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2010: 
          v EUR 

Skup. 
kto 

Vrsta prihodka Veljavni 
proračun 
2010 

Delež v 
skupnih 
prihodkih 

I. rebalans 
2010 

Delež v 
skupnih 
prihodkih 

70 DAVČNI PRIHODKI 2,758.490 67,49 % 2,923.191 77,38 % 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 591.910 14,48 % 591.600 15,66 % 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 200 0,01 % 349 0,01 % 
73 PREJETE DONACIJE 3.500 0,09 % 5.500 0,15 % 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 733.226 17,93 % 256.850 6,80 % 
SKUPAJ PRIHODKI 4,087.326 100,00% 3,777.490 100,00 % 

 

4. RAZLAGA SPREMEMB ODHODKOV 
 
Dosežena realizacija odhodkov proračuna v petih mesecih letošnjega proračunskega leta, pričakovani 
poslovni dogodki in uravnoteženje prihodkov in odhodkov so bili osnova za rebalans proračuna, ki 
podaja oceno prikazanih prerazporeditev z okvirno določenimi potrebami. Ponovna vrednotenja so bila 
opravljena z upoštevanjem zakonskih določil, izvajanja zastavljenih projektov in na podlagi izkustvenih 
metod, predvsem na tistih postavkah, kjer je realizacija dokaj nepredvidljiva. Kot posledica tega so bile 
opravljene potrebne prerazporeditve – povečanje ali zmanjšanje obsega prihodkov in drugih 
prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov po posameznih postavkah. Tako skupni odhodki v 
rebalansu znašajo 4,197.490,00 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2010 manjši 
za 140.836,00 EUR ali za 3,20 %. 
 
V nadaljevanju so predstavljene spremembe odhodkov v skladu s programsko klasifikacijo – posebni 
del proračuna. 
 
4. 1 OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE (1001) 
 
Proračunski uporabnik Občinska uprava – skupne službe (1001) je v I. rebalansu za leto 2010 planiran 
v višini 587.677,00 EUR in je za 4,30 % višji v primerjavi z veljavnim proračunom. Predstavlja 14,00 % 
vseh odhodkov predlaganega rebalansa. 
 
4.1.1 Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
 
Podprogram 04029001 Informacijska infrastruktura: vzpostavitev e-občine – infrastruktura. 
 
V rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi spremembe v podprogramu Informacijska 
infrastruktura 04029001, ki zajemajo naslednje proračunske postavke: 
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01.1.1.3.1.05 Računalniške storitve so bile planirane v višini 11.500,00 EUR, kar je zadoščalo za 
redno vzdrževanje programov, ki jih uprava uporablja pri svojem delu. Povečanje 
sredstev v višini 2.500,00 EUR je posledica ponovne instalacije in vzpostavitve 
novega serverja. 

01.1.2.1.00 Povečanje postavke Nakup računalnikov in programske opreme za 10.000,00 EUR 
je potrebna, saj je v mesecu maju nepričakovano v celoti odpovedal server, ki ga ni 
bilo možno popraviti, zato je bilo potrebno nakupiti nov server z vsemi 
pripadajočimi komponentami. 

 
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 I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Razpolaganje in 
upravljanje z občinskim premoženjem 04039003 zajema spremembe naslednjih proračunskih 
postavk: 
 
01.1.2.2.00 Investicijsko vzdrževanje pritličnih prostorov občine smo zmanjšali za 20.000,00  

EUR, saj zaradi pomanjkanja sredstev v letošnjem letu ne bomo obnovili 
predprostora pred sejno sobo, kot je bilo načrtovano. 

01.1.2.2.02 Postavko investicijsko vzdrževanje kletnih prostorov občine pa smo povečali za 
20.000,00 EUR, saj v kratkem pričakujemo gradbeno dovoljenje in bomo po 
uspešni prijavi na razpis ministrstva (MKGP) lahko pričeli z deli. 

 
4.1.2 Področje porabe 06 – lokalna samouprava 
 

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 rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Administracija občinske 
uprave 06039001 zajema naslednje spremembe: 
 
01.1.1.00 Ker novi računovodskih programov podjetja GRAD vodijo stroške plač po 

ekonomski klasifikaciji, je potrebna sprememba številke postavke, ki je sedaj 
združena v eno in ima različne konte. Postavke za plače in pripadajoča 
nadomestila stroškov so planirana v skladu z globalnimi kvantitativnimi izhodišči za 
planiranje plač v javnem sektorju, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance.  
Masa bruto plač znaša 208.500,00 EUR in je v primerjavi z veljavnim proračunom 
za leto 2010 višja za 3,80 % zaradi napredovanja dveh delavk v skladu z veljavnimi 
predpisi o napredovanju javnih uslužbencev in redne uskladitve plač v skladu z 
Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. 

 

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 rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Razpolaganje in upravljanje 
s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 06039002 zajema spremembe 
naslednjih proračunskih postavk: 
 
01.1.1.3.3.00 
 

Goriva in maziva za prevozna sredstva so povečana za 800,00 EUR in znašajo 
2.740,00 EUR, saj se vrši več prevozov po terenu, osebni avto pa uporabljajo 
tudi društva oz. druge osebe, ki po pooblastilu občine opravljajo naloge za občino 
(npr. SPV). 

01.1.1.3.5.01 Zavarovalne premije za objekte so povečane za 198,00 EUR in s tem usklajene z 
dejansko vrednostjo police. 
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4.1.3 Področje porabe 22 – servisiranje javnega dolga 
 

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 rebalansu 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 500,00 EUR se 

nanašajo na obresti moratorija za planiran najet kredit v višini 200.000,00 EUR 
za investicije v proračunu.  

 

4.2 OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA (4001)  
 
Proračunski uporabnik Občinska uprava – komunala (4001) je v I. rebalansu za leto 2010 planiran v 
višini 1,825.936,00 EUR in je za 7,00 % nižji v primerjavi z veljavnim proračunom. Predstavlja 43,50 % 
vseh odhodkov predlaganega rebalansa. 
 
4.2.1 Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
 
Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče 
vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in 
zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, 
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine). 
 
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest 13029001 zajema naslednje spremembe proračunskih postavk: 
 
04.2.1.06 Zaradi dejanskih vremenskih razmer je bila zimska služba v sezoni 2009/2010 

zelo obsežna. Planirali smo povprečno vrednost preteklih treh let v višini 
165.000,00 EUR, dejansko pa je bilo porabljeno 293.902,00 EUR. Zato v 
rebalansu zagotavljamo dodatnih 130.000,00 EUR. 

 
Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko 
vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, 
ovire za umirjanje prometa – grbine). 
 
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Investicijsko vzdrževanje 
in gradnja občinskih cest 13029002 zajema naslednje spremembe: 
 
04.2.2.00 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest je povečano za 9.726,00 EUR. V 

proračunu so bila načrtovana vzdrževalna dela na cesti OŠ Gradišče na Kozjaku 
proti meji z sosednjo Avstrijo – Čeklovo. Z dodatnimi sredstvi bomo nekoliko 
razširili projekt investicijskega vzdrževanja Habidovega jarka. 

04.2.2.01 Investicijsko vzdrževanje javnih poti je povečano za 65.000,00 EUR in sedaj 
znaša 315.000,00 EUR. Spremembe so na naslednjih projektih: 

- investicijsko vzdrževanje javne poti Rižner – Fašnik je povečano za 
17.000,00 EUR in znaša 57.000,00 EUR; 

- investicijsko vzdrževanje od križa mimo Motalna do ravnine pri Antlogu je 
povečano za 12.000,00 EUR in znaša 42.000,00 EUR; 

- izvedba II. faze ceste Vodnik – Jurček je povečana za 10.000,00 EUR in 
znaša 40.000,00 EUR; 

- investicijsko vzdrževanje ceste Habidov jarek – Hober – Stari kovač je 
povečano za 26.000,00 EUR in znaša 56.000,00 EUR. 

 
Vrednost investicij smo uskladili z dejansko sklenjenimi pogodbami z izvajalci, ki 
so bili izbrani z javnimi razpisi. Ustrezno je usklajen tudi NRP. 
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Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, 
avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje 
vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov 
in oglaševanje. 
 
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Urejanje cestnega 
prometa 13029003 zajema spremembo naslednje proračunske postavke:  
 
04.2.1.05 Cestni kataster, odmere cest ter odkup javno dobro je povečan v višini 30.000,00 

EUR. Povečanje je posledica aktivnega dela na prenosih zemljišč v javno dobro, 
kar pa prinese velike stroške geodetskih odmer. 

 
Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, 
gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. 
 
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Cestna razsvetljava 
13029004 zajema naslednjo proračunsko postavko:  
 
04.4.1.1.00 Redno vzdrževanje javne razsvetljave je povečano za 5.000,00 EUR. Ko smo 

menjavali svetilke je bilo ugotovljeno, da so mnogi drogovi javne razsvetljave 
potrebni obnove ali celo zamenjave. Večje stroške nam prinašajo tudi popravila 
semaforja na križišču pri šoli, ki se neprestano kvari. 

 
4.2.2 Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine 
 
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 I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Zbiranje in ravnanje z 
odpadki 15029001 zajema spremembo naslednje proračunske postavke:  
 
05.1.1.00 Postavka odvoz smeti in akcija »od vrat do vrat« je povečana za 2.000,00 EUR, 

kar je posledica izvedbe aktivnosti »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, za katero 
smo v isti višini dobili namensko donacije DEM. 

 
Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilnih naprav. 
 
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Ravnanje z odpadno vodo 
15029002 zajema naslednje proračunske postavke:  
 
04.4.2.3.02 Tehnična dokumentacija za kanalizacijo v občini je zmanjšana v višini 

216.800,00 EUR in tako znaša 100.000,00 EUR. V letu 2009 in delno v letu 2010 
je bila zaključena izdelava tehnične dokumentacije PGD in PZI za primarni vod 
kanalizacije v občini in za CČN (centralno čistilno napravo). Za projekt odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih vod za naselja Fala, Črešnjevec ob Dravi, 
Selnica ob Dravi (center), Bistrica in Spodnji Slemen v okviru projekta Drava 
bomo po predvidevanjih v letu 2010 vložili zahtevo za izdajo gradbenega 
dovoljenja. Z gradnjo primarnega voda kanalizacije bomo začeli v letu 2011.  
V letu 2010 je osnovna naloga občine, da uspe podpisati sofinancersko pogodbo 
z Ministrstvom za okolje in prostor za izvedbo projekta. 
Cilj projekta je pridobiti sredstva kohezijskega sklada v okviru sodelovanja v 
projektu »Celostno urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 
varovanje vodnih virov na povodju reke Drave«. 
V proračunu za leto 2010 za namen plačila izdelave projektne dokumentacije, 
plačila taks za izdajo dovoljenj in izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca 
gradnje kanalizacije zagotavljamo 100.000,00 EUR. 
Kljub temu, da od ministrstva ne pričakujemo sredstev v tem letu, bomo izvajalcu 
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vsaj delno plačali že izvedena dela v zvezi s projektno dokumentacijo. Višina teh 
sredstev bo usklajena na sestanku županov vseh sodelujočih občin zgornjega 
Podravja. 

 
4.2.3 Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
 
Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 
 
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Prostorsko načrtovanje 
16029003 zajema  naslednje proračunske postavke:  
 
06.2.1.00 Izdelava prostorskih izvedbenih aktov – PIA je zmanjšano za 3.300,00 EUR in 

tako znaša 76.700,00 EUR. Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da morajo 
lokalne skupnosti pristopiti k izdelavi Občinskega prostorskega načrta (OPN), kar 
je ena od glavnih prioritet v letu 2010. V letu 2009 je bil sprejet Sklep o začetku 
priprave OPN za Občino Selnica ob Dravi (MUV, št. 23/2009). V letu 2010 se je 
začel prvi od postopkov sprejemanja OPN – izdelava Strokovnih podlag za 
poselitev v Občini Selnica ob Dravi. Velik del plačila te naloge bo izveden v letu 
2011. V letu 2010 je bil sprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi. V tem letu bo navedena naloga v 
celoti plačana. V letu 2010 se je začel postopek sprejemanja OPPN za centralno 
čistilno napravo v Selnici ob Dravi (CČN). Polovica vrednosti izdelave tega 
OPPN bo plačana v letu 2010, polovica pa v letu 2011. V letu 2010 je bil plačan 
tudi preostali delež naloge opremljanja stavbnih zemljišč iz leta 2009. V letu 2010 
bosta v celoti poravnani tudi izdelava legalizacije Doma krajanov v Gradišču na 
Kozjaku in končanje izdelave Odloka o spremembi odloka o ureditvenem 
območju naselja Selnica ob Dravi. V letu 2010 je bilo potrebno izdelati vso 
potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja za obstoječo 
kanalizacijo na Slemenu – ta naloga je v celoti plačana v letu 2010. Glede na 
faznost izdelave posameznih prostorskih aktov je to postavko mogoče zmanjšati 
za navedeni znesek. 

06.2.1.01 Postavka Kartografske podlage je v rebalansu predlagana v višini 2.300,00 EUR 
in je zmanjšana za 7.700,00 EUR. Realizacija nekaterih prostorskih izvedbenih 
aktov je predvidena oziroma je premaknjena v leto 2011 in je zato to postavko 
mogoče posledično v letu 2010 ustrezno zmanjšati. 

 
Podprogram 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s 
hidrantno mrežo). 
 
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi so v področju podprograma Oskrba z vodo 
16039001 spremenjene naslednje proračunske postavke:  
 
04.4.2.2.08 Skupaj z občinami, za katere podjetje Mariborski vodovod izvaja gospodarsko javno 

službo oskrbe s pitno vodo (16) smo vključeni v projekt Celovite oskrbe SV Slovenije s 
pitno vodo, s katerim nameravamo kandidirati na sredstva kohezijskega sklada. Projekt 
vodi Mestna občina Maribor. Delež stroškov izdelave dokumentacije je bil izračunan na 
osnovi števila prebivalcev in porabe vode v posamezni občini v razmerju 50 : 50. Za ta 
namen smo planirali 30.000,00 EUR, vendar Mestna občina Maribor tudi v letu 2010 
pelje aktivnosti dokaj počasi, zato smo ta odhodek v našem proračunu zmanjšali na 
10.000,00 EUR. 

04.4.2.2.09 Vodovod Zg. Selnica – Sveti Duh na Ostrem vrhu je zmanjšan za 50.000,00 EUR in 
tako znaša 100.000,00 EUR. 
V letu 2010 smo odkupili zemljišče za izgradnjo vodohrana ter pridobili skoraj vse 
potrebne služnosti. Po pridobitvi le teh, vlagamo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje 
in javno naročilo za izvajalca del. Zaradi zakonskih rokov predvidevamo, da bomo 
lahko opravili le del planiranih del na izgradnji vodohrana, saj se za plačilo investicije v 
letošnjem letu upoštevajo zahtevki knjiženi do 30. 10. 2010. Zato zmanjšujemo 
proračunsko postavko iz 150.000 EUR na 100.000 EUR.  
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Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti. 
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Druge komunalne 
dejavnosti 16039005 zajema spremembo naslednjih proračunskih postavk:  
 

01.1.1.3.7.17 Projekti za pridobivanje državnih in EU sredstev so se iz 82.000,00 EUR povišali 
na 100.000,00 EUR, kar znaša 18.000,00 EUR. Gre za sredstva, ki jih 
namenjamo za pridobitev PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo Kulturnega 
doma, katerega razpis bo zaključen v mesecu avgustu 2010. Ker so se dodatno 
pokazale možnosti v objavljenih novih razpisih ministrstva (MKGP), se pojavlja 
tudi priložnost za prijavo drugih projektov (igrišča, etnološki muzej), za katere 
prav tako potrebujemo projektno dokumentacijo.  

01.1.1.3.7.171 Odhodki na postavki: Projekti za pridobivanje državnih in EU sredstev – LAS so 
se s planiranih 133.000,00 EUR znižali na 25.000,00 EUR. Razlog za znižanje je 
v tem, da je odločba za projekte LAS za leto 2010 prišla šele junija in smo tako 
večino projektov oz. projektnih aktivnosti prestavili na prihodnje leto. 

04.2.2.07 Nabava in postavitev usmerjevalne signalizacije je povečana na 18.000,00 EUR, 
torej za 8.000,00 EUR.  
Povečanje proračunske postavke na 18.000,00 EUR upravičujemo delno s 
spremembo zakonskega določila povečanja betonskega temelja vertikalnega 
nosilca za lamele zaradi povečane snežne obremenitve, delno zaradi izstavitve 
računov izvajalca za nosilce in lamele v letu 2010. Odhodki torej zajemajo 
izdelavo, vgradnjo drogov (H in L oblike), izdelava in montaža lamel družbene ter 
komercialne vsebine  

 
4.3 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI (4002) 
 
Proračunski uporabnik Občinska uprava-družbene dejavnosti (4002) je v I. rebalansu proračuna za 
leto 2010 planiran v višini 1,580.481,00 EUR in je za 1,70 % nižji v primerjavi s sprejetim proračunom. 
Predstavlja 37,65 % vseh odhodkov rebalansa proračuna. 
 
4.3.1 Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji 
 

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene 
programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij). 
 
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Povečanje zaposljivosti 
10039001 zajema spremembo naslednje proračunske postavke:  
 

10.1.15.00 
 

Javna dela – naročniški delež drugim – denarna sredstva na tej postavki 
povečujemo za 3.000,00 EUR, saj se je znesek minimalne plače povečal in s tem 
tudi posledično naročniški delež. 

 
4.3.2 Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
 
Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, 
upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni 
stroški, zavarovanje, upravljanje). 
 
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Drugi programi na 
stanovanjskem področju 16059003 zajema spremembo naslednjih proračunskih postavk:  
 
06.1.1.02 Nakup občinskih stanovanj je zmanjšan za 35.000,00 EUR. Kupili smo eno 

stanovanje v novem bloku v Selnici ob Dravi. Ker ostanek sredstev ne zadošča 
za nakup še enega stanovanja, smo jih prerazporedili. 

 
4.3.3 Področje porabe 19 – Kultura, šport in nevladne organizacije 
 
Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito 
kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za 
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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 I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Nepremična kulturna 
dediščina 18029001 zajema naslednje proračunske postavke:  
 
08.2.1.03 Vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture – sredstva na tej postavki 

povečujemo za 1.000,00 EUR, zaradi kritja stroškov kurjave in električne energije 
v bivšem Kulturnem domu v Selnici, kjer na podlagi soglasja Župnije Selnica ob 
Dravi vadijo naša kulturna društva. To je začasna rešitev do izgradnje novega 
kulturnega doma oz. drugih primernih prostorov za vadbo kulturnih društev. 

 
4.3.4 Področje porabe 20 – Socialno varstvo 
 
Podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, 
sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov. 
 
V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Drugi programi v pomoč 
družini 20029001 zajema spremembo naslednje proračunske postavke:  
 
07.1.02 Prehrano dojenčkov zmanjšujemo za 5.000,00 EUR, zaradi nizke realizacije. 

Prehrana dojenčkov se financira tistim staršem, ki so upravičeni do prejemanja 
denarne socialne pomoči s strani Centra za socialno delo Ruše oz. so socialno 
ogroženi. 

 
Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih 
centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika. 
 
V rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Socialno varstvo invalidov 
20049002 zajema naslednjo proračunsko postavko:  
 
10.1.13.02 Družinski pomočnik je postavka v proračunu občine, ki jo nalaga Zakon o 

socialnem varstvu. Skrbniki oseb, ki imajo status invalidne osebe, imajo po 
zakonu pravico do povračila izgubljenega dohodka, ki ga je dolžna kriti lokalna 
skupnost na območju katere ima taka oseba stalno prebivališče. Za leto 2010 
smo planirali denarna sredstva v višini 23.500,00 EUR, ki so zadostovala za tri 
odločbe. Zaradi povečanja upravičencev na 5 smo morali dodati sredstva v višini 
6.500,00 EUR.  

 
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 I. rebalansu  proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Socialno varstvo starih 
20049003 zajema spremembo naslednje proračunske postavke:  
 
10.1.11 Pomoč družini na domu izvajajo negovalke Sončnega doma Maribor za naše 

starejše in invalidne občane, ki so še zmožni živeti v domačem okolju in še ne 
potrebujejo institucionalnega varstva. Med letom se število občanov, ki koristijo 
tovrstno pomoč spreminja. Glede na to, da imamo dva uporabnika več, temu 
primerno povečujemo denarna sredstva na tej postavki v višini 2.800,00 EUR. 
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4.5 PREGLED REBALANSIRANIH ODHODKOV 
 
V tabeli podajamo pregled rebalansiranih odhodkov po vrstah in deležih v celotnih odhodkih v 
primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2010: 
           v EUR 

Skup. 
kto 

Vrsta odhodka Veljavni 
proračun 
2010 

Delež v 
skupnih 
odhodkih 

I. rebalans 
2010 

Delež v 
skupnih 
odhodkih 

40 TEKOČI ODHODKI 1,599.115 36,86 % 1,662.053 39,60 % 
41 TEKOČI TRANSFERI 1,478.261 34,07 % 1,485.561 35,38 % 
SKUPAJ TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 3,077.376 70,93 % 3,147.614 74,98 % 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1,142.450 26,34 % 951.376 22,67 % 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 118.500 2,73%  98.500 2,35 % 
SKUPAJ INVEST. ODHODKI IN TRANSFERI 1,260.950 29,07 % 1,049.876 25,02 % 
A. Skupaj bilanca prih. in odhodkov 4,338.326 100,00 % 4,197.490 100,00 % 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 0 *** 0 *** 
C. Račun financiranja 200.000 *** 200.000 *** 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+55) 4,538.326 *** 4,397.490 *** 

 
Iz tabele je razvidno, da se je delež investicijskih odhodkov in transferov v primerjavi z veljavnim 
proračunom zmanjšal za 4,05 % ali za 211.374,00 EUR in predstavlja v celotnih odhodkih 25,02 %. 
Tekoče odhodke in transfere smo povečali v višini 70.238,00 EUR ali za 4,05 % in predstavljajo v 
celotnih odhodkih 74,98 %. 
 
V naslednji preglednici smo po namenih našega proračuna prikazali spremembe med tekočimi in 
investicijskimi transakcijami. Največje spremembe pa so se v predlaganem rebalansu izvršile na 
področju komunale na investicijskih odhodkih in transferih v višini 186.074,00 EUR. 
 
 

Številka 
proračunskega 
uporabnika 

Naziv proračunskega  
uporabnika 

Tekoči 
odhodki in  
transferi 

Investicijski 
odhodki in 
transferi 

Skupna  
sprememba 

1001 Občinska uprava – skupne službe +13.938 +10.000 +23.938 
1002 Župan 0 0 0 
1003 Podžupan 0 0 0 
1004 Občinski svet in odbori 0 0 0 
1005 Nadzorni odbor 0 0 0 
4001 Občinska uprava – komunala +48.000 -186.074 -138.074 
4002 Občinska uprava – družbene dejavnosti +8.300 -35.000 -26.700 
4003 Občinska uprava – kmetijstvo in  

turizem 
0 0 0 

 SKUPAJ +70.238 -211.074 -140.836 
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Naslednja tabela pa prikazuje spremembe odhodkov po rebalansu v primerjavi s sprejetim 
proračunom, po proračunskih namenih: 

Številka 
namena 

Naziv glavnega namena Veljavni 
proračun 
2010 

Predlagan 
I. rebalans 

Razlika  
+ ali - 

1001 OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE 
SLUŽBE 

 
563.739 

 
587.677 +23.938 

01 Politični sistem 5.500 5.500 0 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 3.525 3.525 0 
04 Skupne administrativne službe in 

splošne javne storitve 
 

131.095 
 

143.595 +12.500 
06 Lokalna samouprava 374.029 384.967 +10.938 
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 2.000 2.000 0 
08 Notranje zadeve in varnost 2.500 2.500 0 
10 Trg dela in delovni pogoji 17.930 17.930 0 
18 Kultura, šport in nevladne organizacije 5.300 5.300 0 
22 Servisiranje javnega dolga 0 500 +500 
23 Intervencijski programi in obveznosti 21.860 21.860 0 
1002 ŽUPAN 97.716 97.716 0 
01 Politični sistem 50.416 50.416 0 
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 4.000 4.000 0 
04 Skupne administrativne službe in 

splošne javne storitve 
 

43.300 
 

43.300 0 
1003 PODŽUPAN 15.450 15.450 0 
01 Politični sistem 15.450 15.450 0 
1004 OBČINSKI SVET IN ODBORI 53.630 53.630 0 
01 Politični sistem 53.630 53.630 0 
1005 NADZORNI ODBOR 5.600 5.600 0 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 5.600 5.600 0 
4001 OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA 1,964.010 1,825.936 -138.074 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 11.250 11.250 0 
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 80.970 80.970 0 
08 Notranje zadeve in varnost 8.300 8.300 0 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 20.000 20.000 0 
13 Promet, prometna infrastruktura in 

komunikacije 
 

745.000 
 

984.726 +239.726 
14 Gospodarstvo 15.050 15.050 0 
15 Varovanje okolja in naravne dediščine 466.400 251.600 -214.800 
16 Prostorsko planiranje in stanovanjska 

komunalna dejavnost 
 

617.040 
 

454.040 -163.000 
4002 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE 

DEJAVNOSTI 
 

1,607.181 
 

1,580.481 -26.700 
10 Trg dela in delovni pogoji 153.361 156.361 +3.000 
16 Prostorsko planiranje in stanovanjska 

komunalna dejavnost 
 

104.300 
 

69.300 -35.000 
17 Zdravstveno varstvo 62.100 62.100 . 
18 Kultura, šport in nevladne organizacije 117.800 118.800 +1.000 
19 Izobraževanje 990.470 990.470 0 
20 Socialno varstvo 179.150 183.450 +4.300 
4003 OBČINSKA UPRAVA – KMETIJ. IN 

TURIZEM 
 

31.000 
 

31.000 0 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 19.000 19.000 0 
14 Gospodarstvo 12.000 12.000 0 
A SKUPAJ 4,338.326 4,197.490 -140.836 
+ B RAČUN NALOŽB 0 0 0 
+ C RAČUN FINANCIRANJA 200.000 200.000 0 
 SKUPAJ 4,538.326 4,397.490 -140.836 
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5. PREGLED POKRIVANJA SPREMEMBE SREDSTEV NA RAČUNIH 
         v EUR 

Vsi proračunski prihodki po rebalansu +3,777.490 
Vsi proračunski odhodki po rebalansu -4,197.490 
Proračunski primanjkljaj -420.000 
Račun naložb 0 
Račun financiranja +200.000 
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH -220.000 

 
Zmanjšanje sredstev na računih po predlogu I. rebalansa v višini 220.000,00 EUR pokrivamo s 
prenesenimi sredstvi iz preteklih obdobij. 
 
6. ZAKLJUČEK 
 
Prvi rebalans proračuna v letošnjem letu je prinesel spremembe prihodkov in odhodkov v skladu s 
poslovnimi dogodki v letu 2010. Veliko breme proračuna so še vedno zakonske obveznosti, kot so 
predšolska in šolska vzgoja in celotno področje socialnega varstva, kjer se sredstva porabijo za 
tekoče transfere.  
Vendar analiza proračuna kaže, da je trenutna situacija, glede na stanje v slovenskem gospodarstvu 
in globalno krizo, še vedno sprejemljiva. 
 
7. TABELARNI PREGLEDI 
 
Predpisane klasifikacije prihodkov in odhodkov so razvidne v tabelarnih pregledih, ki sledijo v 
nadaljevanju gradiva. 
 
 
 
 
 
Pripravila:  
Simona GRUŠOVNIK s sodelavci iz uprave 
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ŽUPAN 


