
 

1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Ti prihodki ostanejo enaki.   

 

703 - Davki na premoženje 
Ti prihodki ostanejo enaki.   

704 - Domači davki na blago in storitve 
Ti prihodki ostanejo enaki.  

 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Ti prihodki ostanejo enaki.  

 

711 - Takse in pristojbine 
Ti prihodki ostanejo enaki.  

 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Ti prihodki ostanejo enaki kot v sprejetem proračunu Občine Kidričevo za leto 2013.  

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Ti prihodki ostanejo enaki.  

 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Ti prihodki ostanejo enaki.  

 

 



 

Stran 2 od 11 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Ti prihodki ostanejo enaki.  

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Ti prihodki ostanejo enaki.  

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
Ti prihodki  se znižajo za  -28.918 €.  

  

Skupaj so s tem rebalansom2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2013 prihodki planirani v višini 8.498.322 
€, kar je za   -28.918  €  manj   kot je bilo v sprejetem rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2013.  

 

  



 

Stran 3 od 11 

Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Ti odhodki ostajajo nespremenjeni.   

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Ti odhodki ostajajo nespremenjeni. 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Ti odhodki ostajajo nespremenjeni. 

403 - Plačila domačih obresti 
Ti odhodki ostajajo nespremenjeni. 

409 - Rezerve 
Ti odhodki ostajajo nespremenjeni. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

410 - Subvencije 
Ti odhodki ostajajo nespremenjeni. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Ti odhodki ostajajo nespremenjeni. 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Ti odhodki ostajajo nespremenjeni. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Ti odhodki ostajajo nespremenjeni. 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Ti odhodki se s tem rebalansom 2  proračuna Občine Kidričevo za leto 2013 znižujejo za – 28.918 €. Podrobnejše 
obrazložitve so pri obrazložitvah proračunskih postavk  in obrazložitvah  NRP.  

 

 



 

Stran 4 od 11 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
Ti odhodki ostajajo nespremenjeni. 

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Ti odhodki ostajajo nespremenjeni. 

  

Skupaj so v tem rebalansu2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2013 odhodki planirani v višini  9.749.645 €,  
kar  je  za -28.918 € manj  kot v sprejetem rebalansu 1  proračuna Občine Kidričevo za leto 2013. 

 

  



 

Stran 5 od 11 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

750 - Prejeta vračila danih posojil 
Ti prihodki v letu  2013 niso planirani. 

 

 

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

441 - Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
Ti odhodki v letu 2013 niso planirani. 

 

  



 

Stran 6 od 11 

C - Račun financiranja 
55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - Odplačila domačega dolga 
Planirana zadolžitev ostaja enaka kot v sprejetem rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2013. 

 

Na koncu vseh treh bilanc rebalansa 2 proračuna Občine Kidričevo  za leto 2013  vidimo, da bo občina v letu 
2013  zbrala 8.498.322 EUR prihodkov in da so odhodki načrtovani v višini 9.749.645 EUR. Negativno razliko 
med prihodki in odhodki t.j. proračunski primanjkljaj, v bilanci prihodkov in odhodkov v višini  - 1.251.323 
EUR,  kateri  se prišteje  odplačilo glavnice kreditov -192.727 EUR pokrivamo z zadolžitvijo v višini  
1.444.050  EUR.   Tako je ta rebalans 2 proračun Občine Kidričevo  za leto 2013  izravnan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stran 7 od 11 

2. POSEBNI DEL 
 

A - Bilanca odhodkov 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

5000 – Režijski obrat 

052901 –Sekundarna kanal. Cirkovce Stražgonjca 
Postavka se vezano  na   rebalans 2  znižuje.  

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
  

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje 
  

19039001 – Osnovno šolstvo 

4000 - Občinska uprava 

092501 – Energetska sanacija osnovne šole  Cirkovce 
Postavka je znižana, na njej  ostaja le vrednost za energetski pregled stavbe OŠ Cirkovce.   

092502 – Energetska sanacija osnovne šole Borisa Kidriča Kidričevo 

092503 – Energetska sanacija osnovne šole Lovrenc na Dravskem polju 
 

Za projekt  ENERGETSKA SANACIJA OŠ LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU, ki smo ga prijavili na Javni razpis « 
Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti 
lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, 6. razvojne prioritete » Trajnostna raba energije«, 1. Prednostne usmeritve « Energetska sanacija 
javnih stavb«,  

smo, 6.05.2013 prejeli poziv k dopolnitvi navedenega projekta in sicer 

 



 

Stran 8 od 11 

 

 
 

Slika 1: Izsek iz poziva Ministrstva za infrastrukturo in prostor  za dopolnitev vloge, z dne 6.05.2013 

 

Enak poziv smo prejeli prav tako za projekt ENERGETSKA SANACIJA OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO. 

Občinski svet občine Kidričevo je  sprejel Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2013 in v okviru 
proračunske postavke 092501 Energetska sanacija stavb potrdili  izvedbo  energetske sanacije  osnovnih šol 
v Lovrencu, Kidričevem in Cirkovcah. 

 

 
 

 
Slika 2: Izsek iz proračuna OK 2013 

 

 

V okviru poziva za dopolnitev na javni razpis je potrebno vlogi dopolniti z dokumenti o potrjenih sredstvih  za 
izvedbo operacije (potrjen NRP-načrt razvojnih programov)  in sicer za vsako investicijo ločeno. Prav tako je 
potrebno za posamezno operacijo oziroma investicijo izvajati ločeno knjigovodsko evidenco, kar pomeni 
uvrstitev novih postavk v proračun Občine Kidričevo za leto 2013 in preimenovanje pp v »Energetska 
sanacija OŠ Lovrenc na Dravskem polju, Energetska sanacija OŠ Borisa Kidriča Kidričevo in Energetska 
sanacija OŠ Cirkovce«. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stran 9 od 11 

Energetska sanacija OŠ LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 

 

 

z naslednjo finančno konstrukcijo (v EUR): 

 

Viri /leto 2013 2014 Po 
2014 

Skupaj 

Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor PP962210 

60.184,25             60.184,25 

OBČINA KIDRIČEVO 41.289,19             41.289,19 

SKUPAJ 101.473,44             101.473,44 

 

 

 

Energetska sanacija OŠ Borisa Kidriča Kidričevo 

 

z naslednjo finančno konstrukcijo (v EUR): 

 

Viri /leto 2013 2014 Po 
2014 

Skupaj 

Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor PP962210 

160.896,50             160.896,50 

OBČINA KIDRIČEVO 90.540,00             90.540,00 

SKUPAJ 251.436,78             251.436,78 

 
  



 

Stran 10 od 11 

C - Račun financiranja 
V  tem  rebalansu 2  proračuna Občine Kidričevo za leto 2013  zadolževanje  ostane  1.444.050 EUR  in   odplačila 
glavnic kreditov pa ostajajo nespremenjena in sicer v višini -192.727 EUR.   



 

Stran 11 od 11 

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

Načrt razvojnih programov za leto 2013 se s tem rebalansom2 proračuna občine Kidričevo   skupaj vrednostno  znižuje 
za – 28.918 €,   vezano na spremembe  projektov energetske sanacije stavb opisano zgoraj.   

 


	1. SPLOŠNI DEL
	A - Bilanca prihodkov in odhodkov
	Prihodki proračuna
	70 - DAVČNI PRIHODKI
	700 - Davki na dohodek in dobiček
	703 - Davki na premoženje
	704 - Domači davki na blago in storitve

	71 - NEDAVČNI PRIHODKI
	710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
	711 - Takse in pristojbine
	712 - Globe in druge denarne kazni
	713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
	714 - Drugi nedavčni prihodki

	72 - KAPITALSKI PRIHODKI
	722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

	74 - TRANSFERNI PRIHODKI
	740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
	741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije


	Odhodki proračuna
	40 - TEKOČI ODHODKI
	400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
	401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
	402 - Izdatki za blago in storitve
	403 - Plačila domačih obresti
	409 - Rezerve

	41 - TEKOČI TRANSFERI
	410 - Subvencije
	411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
	412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
	413 - Drugi tekoči domači transferi

	42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
	420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

	43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
	431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
	432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom



	B - Račun finančnih terjatev in naložb
	75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
	750 - Prejeta vračila danih posojil

	44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
	441 - Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb


	C - Račun financiranja
	55 - ODPLAČILA DOLGA
	550 - Odplačila domačega dolga



	2. POSEBNI DEL
	A - Bilanca odhodkov
	15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
	1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
	15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
	5000 – Režijski obrat
	052901 –Sekundarna kanal. Cirkovce Stražgonjca



	19 - IZOBRAŽEVANJE
	1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje
	19039001 – Osnovno šolstvo
	4000 - Občinska uprava
	092501 – Energetska sanacija osnovne šole  Cirkovce
	Postavka je znižana, na njej  ostaja le vrednost za energetski pregled stavbe OŠ Cirkovce.
	092502 – Energetska sanacija osnovne šole Borisa Kidriča Kidričevo
	092503 – Energetska sanacija osnovne šole Lovrenc na Dravskem polju





	C - Račun financiranja

	3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

