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1. BESEDILO ČLENOV ODLOKA 
 
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08 in 
79/09), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU,110/02 - ZDT-
B, 127/06-ZJZB ,14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 
123/06, 101/07 – odl. US in 57/08), 7. in 100. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) 
je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji ….. redni seji dne, ……., sprejel 

 
ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SELNICA OB DRAVI ZA 
LETO 2009 

 
1. člen 

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 
(MUV, št. 20/2009) se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
Splošni del proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 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) 3,935.065 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3,333.250 
70 DAVČNI PRIHODKI 2,773.442 
700 Davki na dohodek in dobiček 2,327.309 
703 Davki na premoženje 235.393 
704 Domači davki na blago in storitve 210.740 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 559.808 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 526.195 
711 Takse in pristojbine 6.203 
712 Denarne kazni 2.000 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 710 
714 Drugi nedavčni prihodki 24.700 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 500 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  500 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja  0 
73 PREJETE DONACIJE 3.120 
730 Prejete donacije od domačih oseb 3.120 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 598.195 
740 Transferni prihodki iz drugih javno-finančnih institucij 365.086 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih 

institucij 
233.109 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4,119.225 
40 TEKOČI ODHODKI 1,618.252 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 375.499 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo 56.360 
402 Izdatki za blago in storitve 1,103.454 
403 Plačila domačih obresti 83 
409 Rezerve 82.856 
41 TEKOČI TRANSFERI  1,489.919 
410 Subvencije 28.539 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 465.071 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 121.589 
413 Drugi tekoči domači transferi 874.720 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 883.754 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 883.754 



 4

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 127.300 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki  
91.500 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  35.800 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)  -184.160 
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) 1.400 
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 1.400 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 

DELEŽEV (IV. – V.) 
-1.400 

C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE  0 
50 ZADOLŽEVANJE 0 
500 Domače zadolževanje 0 
VIII. ODPLAČILA DOLGA  13.040 
55 ODPLAČILA DOLGA 13.040 
550 Odplačila domačega dolga 13.040 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) -198.600 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) -13.040 
 

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: 410-00004/2009 
Datum: 
 
 

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

Sprejem proračuna občine omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni 
predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo makro izhodišča za pripravo 
proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance, Zakon o financiranju občin, lastni prihodki občine, 
planirane razvojne investicijske naloge in predvideni tekoči odhodki in transferi, ki temeljijo na 
sistemski zakonodaji.  
 
V skladu z Zakonom o financiranju občin je Ministrstvo za finance na podlagi sprejetega rebalansa 
proračuna RS za leto 2009, ki je bil sprejet na seji Državnega zbora RS dne 26. 3. 2009 in objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 26/09, obvestilo občine o prihodkih za financiranje primerne porabe in zneskih 
finančne izravnave. Povprečnina za leto 2009 je določena v 35. členu Zakona o izvrševanju proračuna 
RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07 in 26/09) v višini 538,45 EUR. 
Za Občino Selnica ob Dravi je določena primerna poraba za leto 2009 v višini 2,467.479 EUR. 
Povišanje povprečnine je predvsem rezultat pogajanj Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin 
Slovenije z Ministrstvom za finance. 
 
Pripravo II. rebalansa proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 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, 

- spremembe nekaterih planiranih zneskov po proračunskih postavkah glede na 
indikatorje izvrševanja proračuna v devetih 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 2009 znašajo 4,109.948,00 EUR. Predlagani prihodki po II. 
rebalansu za leto 2009 znašajo 3,935.065,00 EUR in so za 4,30 % oziroma 174.883,00 EUR manjši 
od veljavnega proračuna. 
 
70 DAVČNI PRIHODKI  

So večji od veljavnega proračuna za 1.205,00 EUR in znašajo 2,773.442,00 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: 

- Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb – povečan za 3.500,00 EUR; 
- Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb je zmanjšan za 10.000,00 

EUR in sedaj znaša 36.000,00 EUR. Oba navedena davka sta spremenjena 
na podlagi gibanj v prvih devetih mesecih proračunskega leta; 

- Okoljska dajatev za obremenjevanje voda je povečana za 13.665,00 EUR, 
kar je ocena do konca leta glede na dosedanje gibanje; 

- Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki je zmanjšana za 
6.000,00 EUR, kar je prav tako ocena do konca leta na podlagi dosedanjih 
prilivov; 

- Prav tako je turistična taksa povišana za 40,00 EUR glede na planirano 
vrednost.  

 
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 1.097,00 EUR ali za 0,20 %. Znašajo 
559.808,00 EUR. 
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Zmanjšali smo nedavčne prihodke na naslednjih postavkah: 
- Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v podjetja v celoti – 3.000,00 

EUR. Nobeno od podjetij, kjer ima Občina Selnica ob Dravi lastniške deleže, 
v letošnjem letu ne bo izplačevalo dividend; 

- Prihodki od obresti sredstev na vpogled so zmanjšani za 2.000,00 EUR. 
Razlog je iskati v zmanjšanju obrestnih mer, pa tudi v manjši razpoložljivosti 
likvidnostnih sredstev. 

Povečali pa smo naslednje nedavčne prihodke: 
- Druge pristojbine za 403,00 EUR. Gre za uskladitev z dejanskim stanjem 

prilivov iz pristojbin za izventržni prostor na Svetem Duhu na Ostrem vrhu za 
Binkoštni praznik; 

- Prihodki od komunalnih prispevkov krajanov, ki jih izračunava občina, so 
povečani za 3.500,00 EUR. Prihodek je usklajen na podlagi gibanj prvih 
devet mesecev, saj ga je zelo težko natančno planirati. 

 
73 PREJETE DONACIJE 

Ta vrsta prihodkov je zmanjšana za 180,00 EUR in znaša 3.120,00 EUR. 
Zmanjšanje je posledica uskladitve z dejanskim stanjem prejetih donacij za namen 
praznovanja Občinskega praznika. 
 

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 174.811,00 EUR ali za 22,60 % in znašajo 
598.195,00 EUR. 
Spremembe so na naslednjih postavkah: 

- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije so zmanjšana za 
9.540,00 EUR. Po vsebini gre za sofinanciranje Mestne občine Maribor pri 
projektu rekonstrukcije vodovoda Selnica-Jelovec. Po končnem obračunu je 
pogodba podpisana na znesek 60.460,00 EUR, kar smo upoštevali v tem 
rebalansu; 

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih 
institucij do zmanjšana za 165.271,00 EUR. Večina tega zmanjšanja izhaja iz 
projekta Drava – kanalizacija v celotni občini, ki ga izvajamo s sodelovanjem 
koroških občin. 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. Ker v letu 2009 ni realno pričakovati tega financiranja s 
strani države oziroma MOP, se v prikazanem deležu zmanjšajo prihodki na 
eni strani in v tej višini odhodki na drugi strani. V kolikor pa bi kljub vsemu 
prišlo do finančne izpolnitve MOP v dogovorjenem deležu se bo izvedel še 
en rebalans oziroma se bo prihodek prikazal kot izredni prihodek. Za 929,00 
EUR pa so povečana prejeta sredstva za vodovod Selnica- Jelovec in 
znašajo 203.109,00 EUR, kar je dejansko stanje po zaključku projekta. 
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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 2009: 
          v EUR 

Skup. 
kto 

Vrsta prihodka Veljavni 
proračun 
2009 

Delež v 
skupnih 
prihodkih 

I. rebalans 
2009 

Delež v 
skupnih 
prihodkih 

70 DAVČNI PRIHODKI 2,772.237 67,45 % 2,773.442 70,48 % 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 560.905 13,65 % 559.808 14,23 % 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 500 0,01 % 500 0,01 % 
73 PREJETE DONACIJE 3.300 0,08 % 3.120 0,08 % 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 773.006 18,81 % 598.195 15,20 % 
SKUPAJ PRIHODKI 4,109.948 100,00 % 3,935.065 100,00 % 

 

4. RAZLAGA SPREMEMB ODHODKOV 
 
Dosežena realizacija odhodkov proračuna v devetih 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 4,119.225,00 EUR in so v primerjavi z veljavnim 
proračunom za leto 2009 manjši za 174.883,00 EUR ali za 4,10 %. 
 
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 II. rebalansu za leto 2009 
planiran v višini 686.031,00 EUR in je za 14,70 % višji v primerjavi z veljavnim proračunom. 
Predstavlja 16,65 % vseh odhodkov predlaganega rebalansa. 
 
4.1.1. Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
 
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 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 II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Razpolaganje in 
upravljanje z občinskim premoženjem 04039003 zajema spremembo naslednje proračunske 
postavke: 
 
01.1.2.2.00 Investicijsko vzdrževanje pritličnih prostorov občine smo povečali za 10.000,00  

EUR, da bi lahko še v letošnjem letu nabavili stole za sejno sobo. 
 
4.1.2. 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 



 8

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 
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 rebalansu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Rezerva občine 23029001 spreminja za 
naslednjo proračunsko postavko:  
 
01.1.1.5.00 Rezerva za naravne nesreče je v predlogu II. rebalansa za leto 2009 povečana 

za 50.000,00 EUR in tako znaša 55.000,00 EUR. 
Rezerva za naravne nesreče se oblikuje v skladu z 48. členom Zakona o javnih 
financah največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.  
Ker je občino v letošnjem letu prizadelo več neurij, smo iz postavke Investicijsko 
vzdrževanje lokalnih cest prenesli sredstva na rezervni sklad, ki smo ga za 
sanacijo posledic neurij v letu 2009 tudi porabili in ga s tem prenosom ponovno 
vzpostavljamo. 

 

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile 
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
23039001 Splošna proračunska rezervacija. 
Vsebina podprograma je naslednja: 
23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva. 
 
V rebalansu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Splošna proračunska rezervacija 
23039001 oblikuje naslednjo novo proračunsko postavko:  
 
01.1.1.5.01 Splošna proračunska rezervacija se oblikuje v višini 27.856,00 EUR. Gre za 

nerazporejena sredstva v skladu z Zakonom o javnih financah, ki se lahko 
porabijo za nujno izvajanje nalog, ki niso bile predvidene v proračunu. 

 
4. 2. OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA (4001)  
 
Proračunski uporabnik Občinska uprava – komunala (4001) je v II. rebalansu za leto 2009 planiran v 
višini 1,767.928,00 EUR in je za 15,00 % nižji v primerjavi z veljavnim proračunom. Predstavlja 42,92 
% vseh odhodkov predlaganega rebalansa. 
 

4.2.1. Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
 
Glavni program 1302 – Cestni promet in infrastruktura 
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega 
prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko 
vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 
Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče 
vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in 
zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, 
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine). 
 
V II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest 13029001 zajema naslednje spremembe proračunskih postavk: 
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04.2.1.01 Redno vzdrževanje ulic je povečano za 21.900,00 EUR in znaša 29.990,00 EUR. 

Dodana sredstva so prenesena iz postavke Investicijsko vzdrževanje ulic, saj se 
je izkazalo, da je mnogo ulic potrebnih manjšega krpanja asfalta in drugih 
popravil, kar pa po značaju ne more biti investicijsko, ampak redno vzdrževanje. 

04.2.1.02 Redno vzdrževanje javnih poti je povečano v višini 10.000,00 EUR in sedaj 
znaša 84.000,00 EUR.  
Izkazalo se je namreč, da zaradi številnih nalivov in neurij, potrebujemo še 
dodatna sredstva na vzdrževanju javnih poti. 

 
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 II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Investicijsko vzdrževanje 
in gradnja občinskih cest 13029002 zajema naslednje spremembe: 
 
04.2.2.00 Sredstva v višini 50.000,00 EUR iz postavke Investicijsko vzdrževanje lokalnih 

cest smo prenesli na rezervni sklad, ki smo ga letos porabili in ga bomo na ta 
način ponovno napolnili. Sredstev na tej postavki nismo porabili, saj je bilo samo 
s sanacijami posledic po neurjih na naših cestah in poteh veliko nujnega dela, ki 
smo ga prioritetno morali izvesti, saj ljudje niso imeli zagotovljenih prevoznih poti 
do svojih domov.  

04.2.2.01 Investicijsko vzdrževanje javnih poti je zmanjšano za 41.000,00 EUR in sedaj 
znaša 210.000,00 EUR. Iz teh sredstev se bodo izvedli naslednji projekti: 

1. Rekonstrukcija ceste Kobanska – Srblin v vrednosti         49.000,00 EUR, 
2. Rekonstrukcija ceste G1-I – Cafuta v vrednosti                65.000,00 EUR, 
3. Rekonstrukcija ceste Sekirnik – Furh v vrednosti              51.000,00 EUR, 
4. Rekonstrukcija ceste Jurček – Vodnik v vrednosti            45.000,00 EUR. 

Vrednost investicij smo uskladili z dejansko sklenjenimi pogodbami z izvajalci, ki 
so bili izbrani z javnimi razpisi. Od SVRL smo dobili odobrena sredstva za 
vlaganja v komunalno infrastrukturo v višini 119.000,00 EUR. Od teh sredstev 
bomo 47.000,00 EUR porabili za sofinanciranje ceste G1-I – Cafuta in 35.245,00 
EUR za cesto Jurček – Vodnik. Ostanek pa bomo porabili za zamenjavo 
energetsko neustreznih svetilk javne razsvetljave, zato smo sredstva, ki smo jih 
na tej postavki odvzeli, prerazporedili na javno razsvetljavo. 
Ustrezno je usklajen tudi NRP. 

04.2.2.04 V letu 2009 nismo posebej izdelovali tehnične dokumentacije za ceste, razen za 
tiste projekte, ki so bili tudi izvedeni. Ta strošek se knjiži direktno na investicijo, 
zato odvzemamo sredstva na tej postavki v višini 3.000,00 EUR. 

04.2.2.06 Ostanek sredstev na investicijskem vzdrževanju ulic v višini 21.990,00 EUR smo 
zaradi potreb po rednem vzdrževanju prerazporedili na postavko redno 
vzdrževanje ulic. 
 

 

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, 
avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje 
vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov 
in oglaševanje. 
 
V II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Urejanje cestnega 
prometa 13029003 zajema naslednjo proračunsko postavko:  
 
04.2.1.05 Cestni kataster, odmere cest ter odkup javno dobro je zmanjšan v višini 

23.000,00 EUR. Na postavki smo pustili sredstva, za katere vemo, da jih bomo v 
letošnjem letu tudi realizirali, in sicer: odkup zemljišča za interni vodovod Sveti 
Duh od lastnikov (Fabrici, Bukovec), odmera Namestnik, Jančič in cesta Janževa 
gora. 
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Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, 
gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. 
 
V II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Cestna razsvetljava 
13029004 zajema naslednjo proračunsko postavko:  
 
04.4.2.1.00 Za investicije v javno razsvetljavo je predvidenih 40.000,00 EUR, sredstva so z 

rebalansom povečana za 34.000,00 EUR. Gre za projekt, ki smo ga prijavili za 
sofinanciranje na SVRL, in sicer za zamenjavo vseh energetsko neustreznih 
svetilk javne razsvetljave v naši občini. Gre za sredstva po 26.a členu Zakona o 
financiranju občin, kjer smo z razpisi za ureditev cest dosegli nižje cene od 
predvidenih in tako lahko neporabljena sredstva SVRL namenili za to zakonsko 
obvezo občin. 
 

 

4.2.2. Področje porabe 14 – Gospodarstvo 
 

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 II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva 14029001 zajema spremembo naslednje proračunske postavke:  
 
04.5.1.01 Sofinanciranje zagona novih podjetij je v planirani višini 3.000,00 EUR 

zmanjšano in prerazporejeno na postavko Pomoč pri samozaposlovanju. 
Na razpis za sofinanciranje zagona novih podjetij namreč nismo prejeli nobene 
vloge, na samozaposlovanju pa je vlog več in se bodo sredstva razdelila po tem 
razpisu. 

 

4..2.3. Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine 
 
Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilnih naprav. 
 
V II. 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 

149.000,00 EUR in tako znaša 121.000,00 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.  
Ker v letu 2009 ni realno pričakovati tega financiranja s strani države oziroma 
MOP, se v prikazanem deležu zmanjšajo prihodki na eni strani in v tej višini 
odhodki na drugi strani. V kolikor pa bi kljub vsemu prišlo do finančne izpolnitve 
MOP v dogovorjenem deležu, se bo izvedel še en rebalans oziroma se bo 
prihodek prikazal kot izredni prihodek. 

 
4.2.4. Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko 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. 
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Podprogram 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s 
hidrantno mrežo). 
 
V II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi je v področju podprograma Oskrba z vodo 
16039001 spremenjene naslednje proračunske postavke:  
 
04.4.2.2.00 Investicijsko vzdrževanje vodovoda je zmanjšano za 30.524,00 EUR, ker je bilo 

izvedeno samo še plačilo za vodovod Fala-Mali-Roj. Drugega investicijskega 
vzdrževanja vodovoda ni bilo izvedenega. 

04.4.2.2.01 Gradbena dela na projektu Rekonstrukcije vodovoda Selnica – Jelovec so bila v 
mesecu maju 2009 zaključena. Znani dejanski stroški gradnje so bili s strani SVRL 
potrjeni v avgustu. Tako smo na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani proračuna 
uskladili postavki z dejanskimi stroški. Realizacija projekta v letu 2009 torej znaša 
280.000,00 EUR. 

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 v letu 2009 ni 
izpeljala potrebnih aktivnosti, zato tega odhodka v našem proračunu ne bo. 

 
Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti. 
 
V II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Druge komunalne 
dejavnosti 16039005 zajema spremembo naslednjih proračunskih postavk:  
 

04.4.1.5.02 Dokumentacija hudourniki je zmanjšana za 10.000,00 EUR. Na postavki smo 
pustili 5.000,00 EUR, ki jih bomo dejansko porabili za hudournik Jurček – 
Majster. 

04.4.2.2.07 Ureditev hudournikov je povečano za 4.000,00 EUR. Sredstva v višini 16.000,00 
EUR so namenjena za ureditev hudourniških voda Jurček – Majster, kar je nujno 
tudi zaradi izgradnje ceste. 
Prvotno je bila na tej postavki planirana ureditev hudournika v Mačkovem 
naselju, vendar so po izdelavi dokumentacije, posegu v prostor nasprotovali 
občani in del nismo mogli izvesti. Skladno smo spremenili tudi NRP. 

 
4.3. OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI (4002) 
 
Proračunski uporabnik Občinska uprava-družbene dejavnosti (4002) je v II. rebalansu proračuna za 
leto 2009 planiran v višini 1,459.191,00 EUR in je za 3,50 % višji v primerjavi s sprejetim proračunom. 
Predstavlja 35,42 % vseh odhodkov rebalansa proračuna. 
 
4.3.1. Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji 
 

Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja 
novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – 
javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, 
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega 
pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v 
odprto brezposelnost. 
Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene 
programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij). 
 
V II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Povečanje zaposljivosti 
10039001 zajema spremembo naslednje proračunske postavke:  
 

10.1.17 
 

Postavka Pomoč pri samozaposlovanju se poveča za 3.000,00 EUR in znaša 
9.000,00. Sredstva so bila prerazporejena iz postavke zagona novih podjetij, kjer 
nismo dobili nobene vloge na razpis. 
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4.3.2. Področje porabe 17 – Zdravstveno varstvo 
 

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 II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Nujno zdravstveno 
varstvo 17079001 zajema spremembo naslednjih proračunskih postavk:  
 
07.1.00 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb – postavko smo planirali na osnovi 

lanskoletne porabe, povečano za indeks rasti. V drugi polovici leta se je 
pokazalo, da ljudje uveljavljajo svojo zakonsko pravico v večjem obsegu, kot je 
bila planirana, zato postavko povečujemo za 17.000,00 EUR. 

10.1.21 Dodana je nova postavka Nočno zobozdravstveno varstvo v višini 2.000,00 EUR. 
Ponovno se je v Zdravstvenem domu Maribor uvedla nočna zobna dežurna 
služba in Občina Selnica ob Dravi jo je dolžna sofinancirati v navedeni višini. 

 
4.3.3. Področje porabe 19 – Izobraževanje 
 
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 II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Vrtci 19029001 zajema 
naslednje spremembe proračunskih postavk:  
 
Pred pripravo drugega rebalansa, smo se povezali z Osnovno šolo Selnica ob Dravi in ponovno 
proučili potrebe in spremembe, ki jih je prineslo prvih devet mesecev poslovanja. Spremembe so bile 
narejene v skladu z izraženimi potrebami Osnovne šole. Povečanja postavk na predšolski vzgoji je 
predvsem posledica dodatnih oddelkov vrtca. 
09.1.1.03 Materialni stroški vrtec so povečani za 3.785,00 EUR.  
09.1.1.07 Permanentno izobraževanje je povečano za 300,00 EUR. 
09.1.2.00 Investicijsko vzdrževanje vrtca povečujemo za 5.500,00 EUR, in sicer za nabavo igral 

pri šoli za nove oddelke vrtca. 
 
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 II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Osnovno šolstvo 
19039001 zajema naslednje proračunske postavke:  
 
Kot smo že pri predšolski vzgoji navedli, smo potrebne spremembe uskladili z Osnovno šolo Selnica 
ob Dravi. 
09.2.1.00 Plače izvajalcev se povečujejo za 9.500,00 EUR, kar je posledica neustreznega 

planiranja v proračunu in dodatne zaposlitve 0,5 strokovne delavke v 1. razredu. 
Plače po II. rebalansu znašajo 51.900,00 EUR. 

09.2.1.02 Materialni stroški obsegajo fiksne materialne stroške (poraba vode, elektrike, 
dimnikarske storitve, odvoz smeti, stroški za prevoz in prehrano SGBŠ). 
Materialni stroški za leto 2009 so povečani za 2.000,00 EUR. Vzrok so predvsem 
nepredvidena vzdrževanja dela na kombiju in ukrepi zaradi preprečitve širjenja 
pandemske gripe. 

09.2.1.07 Na predlog šole so se sredstva na postavki povečala za 9.000,00 EUR in 
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znašajo 27.660,00 EUR, saj je šola ocenila, da je v letošnjem letu smotrneje 
sredstva porabiti za tekoče vzdrževanje prostorov kot za investicijsko 
vzdrževanje.  

09.2.2.01 Sredstva investicijskega vzdrževanja v višini 10.000,00 EUR so bila 
prerazporejena na predlog šole na druge postavke v okviru tega podprograma. 
 

 
4.3.4. Področje porabe 20 – Socialno varstvo 
 
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 II. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Drugi programi v pomoč 
družini 20029001 zajema spremembo naslednje proračunske postavke:  
 
10.1.12 Povečani socialni problemi so deloma posledica nastale gospodarske krize, zato 

povečujemo postavko za namen financiranja Kriznega centra, ki deluje prav tako 
v sklopu Centra za socialno delo Maribor. Postavko povečujemo za 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 II. rebalansu  proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Socialno varstvo starih 
20049003 zajema naslednje proračunske postavke:  
 
10.1.11 Pomoč družini na domu izvaja Sončni dom Maribor s pomočjo oskrbovalk, ki 

oskrbujejo več starejših in invalidnih oseb v Občini Selnica ob Dravi. Glede na 
gibanje v prvih devetih mesecih smo postavko povečali za 1.500,00 EUR in sedaj 
znaša 41.500,00 EUR. 

 
Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi 
materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje 
zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 
 
V II. rebalansu proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma Socialno varstvo 
materialno ogroženih 20049004 zajema naslednje proračunske postavke:  
 

10.1.08 Izredne pomoči se zagotavljajo za izredne primere socialne ogroženosti v 
skladu z našim Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju občinskih 
socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Občine Selnica ob Dravi 
na področju socialnega varstva. Zaradi večjih izkazanih potreb v letošnjem letu 
postavko povečujemo za 2.800,00 EUR in tako znaša 7.000,00 EUR. 

10.1.10 Občina krije subvencije najemnin socialno ogroženim skupinam prebivalstva. 
V letu 2009 se je ta potreba povečala in tako postavki dodajamo 1.400,00 
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 2009: 
           v EUR 

Skup. 
kto 

Vrsta odhodka Veljavni 
proračun 
2009 

Delež v 
skupnih 
odhodkih 

II. rebalans 
2009 

Delež v 
skupnih 
odhodkih 

40 TEKOČI ODHODKI 1,531.406 35,66 % 1,618.252 39,29 % 
41 TEKOČI TRANSFERI 1,439.634 33,53 % 1,489.919 36,17 % 
SKUPAJ TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 2,971.040 69,19 % 3,108,171 75,46 % 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1,161.268 27,04 % 883.754 21,45 % 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 161.800 3,77 % 127.300 3,09 % 
SKUPAJ INVEST. ODHODKI IN TRANSFERI 1,323.068 30,81 % 1,011.054 24,54 % 
A. Skupaj bilanca prih. in odhodkov 4,294.108 100,00 % 4,119.225 100,00 % 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 1.400 *** 1.400 *** 
C. Račun financiranja 13.040 *** 13.040 *** 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+55) 4,308.548 *** 4,133.665 *** 

 
Iz tabele je razvidno, da se je delež investicijskih odhodkov in transferov v primerjavi z veljavnim 
proračunom zmanjšal za 6,27 % ali za 312.014,00 EUR in predstavlja v celotnih odhodkih 24,54 %. 
Tekoče odhodke in transfere smo povečali v višini 137.131,00 EUR ali za 6,27 % in predstavljajo v 
celotnih odhodkih 75,46 %. 
 
 
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 311.524,00 EUR. 
 
 

Številka 
proračunskega 
uporabnika 

Naziv proračunskega  
uporabnika 

Tekoči 
odhodki in  
transferi 

Investicijski 
odhodki in 
transferi 

Skupna  
sprememba 

1001 Občinska uprava – skupne službe +77.856 +10.000 +87.856 
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 +5.990 -317.514 -311.524 
4002 Občinska uprava – družbene dejavnosti +53.285 -4.500 +48.785 
4003 Občinska uprava – kmetijstvo in  

turizem 
0 0 0 

 SKUPAJ +137.131 -312.014 -174.883 
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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  
2009 

Predlagan 
II. rebalans 

Razlika  
+ ali - 

1001 OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE 
SLUŽBE 

 
598.175 

 
686.031 87.856 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 3.466 3.466 0 
04 Skupne administrativne službe in 

splošne javne storitve 
 

116.794 
 

126.794 10.000 
06 Lokalna samouprava 415.171 415.171 0 
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 1.911 1.911 0 
08 Notranje zadeve in varnost 2.200 2.200 0 
10 Trg dela in delovni pogoji 48.250 48.250 0 
18 Kultura, šport in nevladne organizacije 5.300 5.300 0 
22 Servisiranje javnega dolga 83 83 0 
23 Intervencijski programi in obveznosti 5.000 82.856 77.856 
1002 ŽUPAN 102.376 102.376 0 
01 Politični sistem 54.076 54.076 0 
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 5.000 5.000 0 
04 Skupne administrativne službe in 

splošne javne storitve 
 

43.300 
 

43.300 0 
1003 PODŽUPAN 11.700 11.700 0 
01 Politični sistem 11.700 11.700 0 
1004 OBČINSKI SVET IN ODBORI 55.860 55.860 0 
01 Politični sistem 55.860 55.860 0 
1005 NADZORNI ODBOR 5.600 5.600 0 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 5.600 5.600 0 
4001 OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA 2,079.452 1,767.928 -311.524 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 11.250 11.250 0 
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 119.814 119.814 0 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 17.060 17.060 0 
13 Promet, prometna infrastruktura in 

komunikacije 
 

849.000 
 

776.000 -73.000 
14 Gospodarstvo 15.410 12.410 -3.000 
15 Varovanje okolja in naravne dediščine 445.200 296.200 -149.000 
16 Prostorsko planiranje in stanovanjska 

komunalna dejavnost 
 

621.718 
 

535.194 -86.524 
4002 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE 

DEJAVNOSTI 
 

1,410.406 
 

1,459.191 48.785 
10 Trg dela in delovni pogoji 113.791 116.791 3.000 
17 Zdravstveno varstvo 47.100 66.600 19.500 
18 Kultura, šport in nevladne organizacije 122.000 122.000 0 
19 Izobraževanje 954.265 974.350 20.085 
20 Socialno varstvo 173.250 179.450 6.200 
4003 OBČINSKA UPRAVA – KMETIJ. IN 

TURIZEM 
 

30.539 
 

30.539 0 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 18.539 18.539 0 
14 Gospodarstvo 12.000 12.000 0 
A SKUPAJ 4,294.108 4,119.225 -174.883 
+ B RAČUN NALOŽB 1.400 1.400 0 
+ C RAČUN FINANCIRANJA 13.040 13.040 0 
 SKUPAJ 4,308.548 4,133.665 -174.883 
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5. PREGLED POKRIVANJA SPREMEMBE SREDSTEV NA RAČUNIH 

         v EUR 
Vsi proračunski prihodki po rebalansu 3,935.065 
Vsi proračunski odhodki po rebalansu 4,119.225 
Proračunski primanjkljaj -184.160 
Račun naložb -1.400 
Račun financiranja -13.040 
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH -198.600 

 
Zmanjšanje sredstev na računih po predlogu II. rebalansa v višini 198.600,00 EUR pokrivamo s 
prenesenimi sredstvi iz preteklih obdobij. 
 
6. ZAKLJUČEK 
 
Drugi rebalans proračuna v letošnjem letu je prinesel spremembe prihodkov in odhodkov v skladu s 
poslovnimi dogodki v letu 2009. 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. Velike stroške pa nam povzroča tudi narava, saj nalivi, ujme in toča uničujejo ceste, 
povzročajo plazove in druge nevšečnosti, ki jih mora sanirati občina. Zato nam iz tekočega 
financiranja ostaja malo sredstev za želene in potrebne investicije ter druge razvojne naloge. Kljub 
temu pa 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. 
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