
 

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

70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Ti prihodki ostajajo enaki kot so bili v sprejetem proračunu, rebalansu 1 in 2 za leto 2013.  

 

703 - Davki na premoženje 
Ti prihodki se vezano na že realizirane prihodke v letošnjem letu nekoliko povečujejo.  

 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Ti prihodki ostajajo v primerjavi s sprejetim proračunom in rebalansi  v letu 2013 nespremenjeni.  

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Ti prihodki se dvigujejo delno zaradi dejanske  višje realizacije prihodkov. V največji meri pa smo dvignili  
prihodke na kontu  710304 - prihodki od drugih najemnim.  Vključili smo prihodke poslovnega najema gospodarske 
javne infrastrukture  in sicer: za  kanalizacijsko omrežje v višini 182.082 € in za vodovodno omrežje 74.862 €.    

 

711 - Takse in pristojbine 
Prihodke smo dvignili vezano na dejansko realizacijo v prvih desetih mesecih leta 2013.  

 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Prihodke smo dvignili vezano na dejansko realizacijo v prvih desetih mesecih leta 2013.  

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Ti prihodki ostajajo v primerjavi s sprejetim proračunom in rebalansi  v letu 2013 nespremenjeni. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Ti prihodki se v tem rebalansu dvigujejo za  prihodke za uporabo naših delovnih strojev  v višini 47.500 €.  
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72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
V prvem odstavku 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G; v nadaljevanju ZSPDSLS) je določeno, da v primeru spremenjenih 
prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo 
mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem iz prvega odstavka 11. člena ZSPDSLS ali 
ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci nepremičnega premoženja države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost teh pravnih poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti že 
sprejetih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupno vrednost teh pravnih poslov vsako leto določi svet 
samoupravne lokalne skupnosti v roku 30 dni po sprejemu proračuna.  

Na podlagi zgoraj navedenega je Občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 20. seji, dne 11.4.2013, sprejel sklep o 
določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Kidričevo za leto 2013. 

V 1. členu navedenega sklepa je tako določeno, da znaša skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v letnem načrtu 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2013 in v dopolnitvi letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Kidričevo za leto 2013 (v nadaljevanju načrtov), 307.152,38 EUR, in sicer: 
- na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 33.505,63 EUR, 
- na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 273.646,75 EUR. 

Glede na navedene določbe ZSPDSLS, lahko skupna vrednost poslov znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov, 
to je največ 36.798,40 EUR, in sicer: 

- na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 6.701,13 EUR, 
- na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 30.097,27 EUR. 

Občina Kidričevo je v letu 2013 izplačala kupnino v višini 1.488,00 EUR za nakup nepremičnine parc. št. 950/2, 
k.o.(432) Sp. Jablane, ki jo je kupila od lastnika Milana FRASA, Cirkovce 68, 2326 Cirkovce, ki pa ni bila 
vključena v načrte. 

Nadalje je Občina Kidričevo v letu 2013 prodala nepremičnine parc. št. 917, 918, 919, 920, 921, 922, 204/2 in 
210/33, vse k.o. (426) Župečja vas, kupcu Kristini LIPOVČIČ, Gerečja vas 41/D, 2288 Hajdina, in sicer svoj delež 
2/12, ter prejela kupnino v višini 6.770,57 EUR, navedena prodaja pa prav tako ni bila vključena v načrte. 

Vendar pa Občina Kidričevo tako z nakupom, kot s prodajo nepremičnin ni presegla 20% skupne vrednosti načrtov, 
določene s sklepom o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2013. 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Prihodke smo nekoliko dvignili. Po 21.členu smo dobili za 118 € več kot smo prvotno planirali.  Tukaj so dodatno 
planirani prihodki 30.573 € - Programi podeželja (Las), ki smo jih imeli v sprejetem proračunu na kontu 741. Prejeli 
pa smo sredstva za projekt tržnice  v višini 22.042 € in projekt učilnice v naravi v višini 9.970 €.  

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
Te prihodke znižujemo za 1.963.541 € in sicer:  0426 Programi podeželja 30.573 € smo prenesli na konto 740, 
042301 Infrastruktura DP po komasacijah se iz 227.240 € znižuje na 109.265 €,   0 517 Revitalizacija gramoznice 
Strnišče 177.039 EUR - tega prihodka ne bo,   016201 Prog.oprema mob.aplikacija 90.008 € - tega prihodka ne bo,  
0 16202 Kako je dobro vidjeti te opet IPA SL-HR 173.212 € - prihodek se prenaša v leto 2014,  045306 Ureditev 
cest v naselju Apače znotraj 10 km pau  861.368 € - prihodka ne bo,  obnova dvorca Sternthal 082101 prihodek se iz 
504.500 € zmanjšuje na 56.200 €,  063101 Eko inovation 65.066 € - prihodka ne bo, 092502 Energetska sanacija 
stavb planiran v višini 160.897 €, 092503 Energetska sanacija stavb planirani v višini 60.185 €.  

Skupaj so odhodki planirani v višini 6.887.057 €, kar je za -1.611.265 € manj kot v 
sprejetem rebalansu 2.  
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Ti odhodki se nekoliko povečujejo, saj v sprejetem proračunu nismo planirali  plač in prispevkov za režijske 
delavce.  Le-te smo postopoma prezaposlovali v podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o.  in mislili smo, da bo prenos 
v celoti zaključen že v letu 2012.  Postopki pa so se zavlekli v leto 2013.  

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Ti odhodki se nekoliko povečujejo, saj v sprejetem proračunu nismo planirali  plač in prispevkov za režijske 
delavce.  Le-te smo postopoma prezaposlovali v podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o.  in mislili smo, da bo prenos 
v celoti zaključen že v letu 2012.  Postopki pa so se zavlekli v leto 2013.  

 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Prihodki se dvigujejo  vezano na dejansko nastale stroške.   

 

403 - Plačila domačih obresti 
Ti odhodki se znižujejo na dejansko nastale stroške obresti po dolgoročnih kreditih.  

 

409 - Rezerve 
Ti odhodki  ostajajo enaki.  

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

410 - Subvencije 
Te odhodke povečujemo za plačilo subvencij  javnim podjetjem (po zakonu), ker dosežene cene izvajanja javnih 
gospodarskih služb ne pokrivajo amortizacije in sicer:  za kanalizacijsko omrežje 133.452 € in za vodovodno 
omrežje 74.862 €.  

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Te prihodke znižujemo  vezano na dejansko izplačane transfere.  

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Te odhodke nekoliko znižujemo.  

 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Ti prihodki zvišujejo predvsem za odhodke vezano na obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina.  
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Ti odhodki se znižujejo  zaradi ali nerealiziranih projektov, zamaknjenih projektov v naslednje leto, ali  projektov 
realiziranih v nižji vrednosti, kot so bili prvotno planirani.  Vezano temu tudi prihodki niso realizirani (glej med 
prihodki zgoraj).  

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
Ti odhodki se v tem rebalansu nekoliko dvigujejo za pomoč župniji Lovrenc na Dravskem polju.  

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Ti odhodki ostajajo enaki. 

  

  

Skupaj so odhodki planirani v višini 7.324.671 €, kar je za -2.424.974 € manj kot v 
sprejetem rebalansu 2 za leto 2013. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
V tem računu ni planiranih postavk.   
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C - Račun financiranja 
55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - Odplačila domačega dolga 
Čeprav je bilo v sprejetem proračunu 2013 prvotno planirano dodatno zadolževanje v višini 1.448.397 € in z 
rebalansom 1 znižano na 1.444.050 €, se Občina Kidričevo v letu 2013 ne bo dodatno zadolžila, zato znesek 
planirane  zadolžitve  v tem rebalansu 3 v celoti izvzemamo.  

Občina Kidričevo pa  mora v letu 2013 poplačati glavnice najetih dolgoročnih kreditov pri bankah v  NKBM za 
stanovanjski blok in kredit BKS bank za investicijo celovito varovanje vodnih virov, Unicredit bank za sek. 
kanalizacijo in hišne priključke, Banka Koper -sklad za športno dvorano Kidričevo) v skupni višini 192.727 EUR.  

 

Na koncu vseh treh bilanc proračuna za leto 2013 vidimo, da bo občina v letu 2013 
zbrala 6.887.057 €  prihodkov in da so odhodki načrtovani v višini 7.324.671 €. Negativni 
razliki med prihodki in odhodki, t.j. proračunski primanjkljaj  v bilanci prihodkov in 
odhodkov, v višini  - 437.614 €  dodamo   odplačilo glavnice kreditov v višini  -192.727 €  in 
dobimo negativni znesek  -630.341 €.  Tega  pokrivamo iz stanja sredstev iz preteklega leta.  
Tako je ta rebalans 3  za leto 2013 Občine Kidričevo  uravnotežen.  
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 
01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

1000 - Občinski svet 

0111 - SVET ZA PREVENT. V CESTNEM PROMETU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se znižuje. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je kljub znižanju proračunske 
postavke za 1.000 evrov, izvedel vse predvidene aktivnosti. Znižanje torej ni na račun manjšega obsega preventivnih 
akcij.  

 

0117 - DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na dejansko nastale stroške.  

 

4000 - Občinska uprava 

0110 - SEJNINE IN NAGRADE SVETA, ODBOROV - OSTALO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Postavka se znižuje na dejansko nastale stroške.   

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

4000 - Občinska uprava 
016201 - PROGRAMSKA OPREMA MOBILNA APLIKACIJA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v letu 2013 ne bo realizirana, saj  na javnem razpisu nismo uspeli pridobiti nepovratnih sredstev. 

016202 - KAKO JE DOBRO VIDJETI TE OPET-IPA-SL-HR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kidričevo je skupaj s partnerji projekt prijavila konec leta 2012. Glede na to, da še vedno ni rezultatov, ali 
smo na razpisu uspeli, postavko znižujemo, saj je jasno, da ta postavka ne bo realizirana v proračunskem letu 2013. 
Če bi proračunska postavka ostala v isti višini, bi bilo nerealno pričakovati, da bo projekt tudi izveden.  
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016203  - EVROPSKI MULTIKULTURNI TABOR 2013 MLADI V EVROPI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v letu 2013 ne bo realizirana.  

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

1000 - Občinski svet 

0114 - STROŠKI REPREZENTANCE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Postavka se  zvišuje  zaradi  povečanega števila  poslovnih obiskov  vezano  na  reševanje  problematike v občini, 
vezano na   pridobivanje  in  realizacijo vedno večjega števila  projektov.   

4000 - Občinska uprava 

0160 - PRIREDITVE IN PROTOKOL. STR. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavko prireditve in protokolarne storitve znižujemo za 5.000 evrov. Znižanje postavke je zaradi izredno skrbne 
realizacije pri sami izvedbi prireditev in protokolarnih stroškov.  

 

016001 - MEDNARODNA SODELOVANJA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavko mednarodno sodelovanje znižujemo za 2.000 evrov. V začetku leta smo načrtovali izvedbo "Slovenske 
noči v Crikvenici". Kar pa smo v mesecu maju izvajali prireditev "Skrinjica kulturnih zakladov", ki je prav tako 
potekalo v Crikvenici, načrtovane prireditve nismo izvajali, saj je skozi ta projekt potekalo sodelovanje.  

Drugi del sredsrev iz te postavke pa se namenja za izvedbo projekta "Mladi v skupnosti brez ovir" kateri se je začel 
v letu 2013 in bo zaključen v letu 2014. V tem projektu sodelujejo mladi z Občinami Ajdovščina, Opatija, 
Crikvenica in naše občine. Strošek samega projekta dejansko ni, strošek, ki nastaja, pa je prehrana mladih. Prvi dan 
se za udeležence plača kosilo, saj je to potrebno zaradi oddaljenosti, vsi drugi stroški pa so pokriti v sklopu projekta.  

 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

4000 - Občinska uprava 

0102 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je znižana za računovodske, revirzorske  in svetovalne storitve, ki jih za nas opravlja SOU.  
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

4000 - Občinska uprava 

0104 - UREJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je nekoliko presežena zaradi nepredvidenega izdatka poravnave v pravdni zadevi Milan 
SVENŠEK, in sicer v višini 7.000,00 EUR. Pri predmetni postavki se do konca proračunskega leta predvidevajo še 
izdatki v višini 3.000,00 EUR, za notarske stroške (overitve, zemljiškoknjižni predlogi) in za stroške parcelacij. 

010401 - OBVEZNOSTI PO  SODBI   MELTAL 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vključena je nova postavka. Sodba je postala pravnomočna in potrebno bo plačati obveznosti Mestni občini Ptuj.  

 

0106 - OBNOVA PROSTOROV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se je zmanjšala, saj ni bilo potrebe po večjih vlaganjih v poslovne prostore. 

 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

4000 - Občinska uprava 

0220 - NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka 0221 Izdelava načrtov zaščite in reševanja  se iz proračuna črta, saj bomo k pripravi in izdelavi novih 
načrtov zaščite in reševanja pristopili v naslednjem letu.  

0225 - IZOBRAŽEVANJE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka izobraževanje se znižuje. Na tej postavki so bila sredstva planirana za dopolnilno izobraževanje enot PP. 
Ker pa se je to izobraževanje izvajala v veliki meri s pomočjo mentorjev, ki so to izvajali prostovoljno, sredstva niso 
bila porabljena.  

500 evrov iz te postavke pa je bilo namenjenih za nakup knjižnega gradiva za osnovne šole v mesecu požarne 
varnosti  
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 
 

4000 - Občinska uprava 

0413 - SREDSTVA ZA SAMOZAPOSLITEV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za samozaposlitev se znižujejo, saj je v letu 2013 prispelo manj prijav na razpis za sofinanciranje novih 
delovnih mest, kot smo pričakovali napram preteklemu letu.  

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029003 - Zemljiške operacije 
  

4000 - Občinska uprava 

042301 - INFRASTRUKTURA DP PO KOMASACIJAH 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt agromelioracije na območju komasacije Dravsko polje 3 se je financiral  iz nepovratnih sredstev glede na 
razpis Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj 
infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva. Projekt agromelioracija- ureditev poljskih poti na 
komasacijskem območju Dravsko polje 3 - FAZA 1 je zaključen. Vrednost projekta je  po izvedenem javnem 
naročilu znašala 131.388,19, od tega  je nepovratnih sredstev  oziroma prihodka v višini 109.265,44 evrov. 
Postavka se torej znižuje zaradi  pridobljene višine vrednosti projketa po izvedenem javnem naročilu in poseldično 
temu tudi višini prihodka-sofinancerskega deleža s strani  ARSKTRP. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

4000 - Občinska uprava 

0451 - VZDRŽEVANJE CEST 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje občinskih cest, prometne signalizacije na lokalnih cestah in javnih 
poteh po planu rednega vzdrževanja in programu zimske službe  na kategoriziranih občinskih cestah in pločnikih.  

Z rebalansom 3 se postavka  povečuje zaradi večjih stroškov kot so bila planirana pri izvajanju zimske službe 
(pluženje, posipavanje, obnova bankin) v sezoni 2012/13. 
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0452  TOVARNIŠKA CESTA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo križišča-krožišča v Apačah po sofinancerskem sporazumu. Dela se v letu 2013 
niso pričela. Sredstva v višini 10.000 € se prerazporedijo na postavko 0451. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

4000 - Občinska uprava 

0453 - MODERNIZACIJA CEST 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za modernizacijo manjših cestnih odsekov po planu odbora za gospodarsko infrastrukturo. Z 
rebalansom 3 se postavka zniža za 5.000,00 €, katera se prerazporedijo na postavko 0451. 

 

045305 - MODERNIZACIJA LC 165 111 Z IZGR.PLOČNIKA IN JP 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za modernizacijo LC.  Dela obsegajo razširitev, položitev nosilne asfaltne  (izravnava) 
plasti,  položitev zaporne asfaltne plasti, ureditev odvodnjavanja meteornih vod, rekonstrukcija javne razsvetljave - 
delno in rekonstrukcijo nn električnega omrežja. Vrednost izvedenih del znaša 268.097,00 € od tega je bilo 
pridobljenih 138.118,00 € na razpisu po 21. členu ZFO. 

Z rebalansom št. 3 se sredstva povečujejo, ker so se planirana sredstva v proračunu 2012 prenesla v leto 2013 saj je 
plačilo za  izvedena dela v letu 2012 zapadlo v plačilo v 2013. 

 

045306 - UREDITEV CEST V NASELJU APAČE ZNOTRAJ 10KM PAS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za modernizacijo lokalnih cest in javnih poti v naselju Apače.  Projekt smo prijavili na razpis 
za sofinanciranje infrastrukture znotraj 10 km obmejnega pasu.  
Dela  bi obsegala razširitev, položitev nosilne asfaltne  (izravnava) plasti,  položitev zaporne asfaltne plasti, ureditev 
odvodnjavanja  meteornih vod in rekonstrukcija javne razsvetljave - delno.  Z rebalansom št. 3 se sredstva zmanjšajo 
za predviden znesek sofinanciranja (v višini 861.368,00€ ) saj nismo uspeli s prijavo na razpisu. 

 Z lastnimi sredstvi pa se izvede modernizacija ceste LC 165111, obnova JR in električnega omrežja na odseku dom 
krajanov Apače do Skledarja.  

 

045308 - LC Talum, Njiverce, Gerečja vas 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za modernizacijo LC v naselju Njiverce - vas. 
Dela se v letu 2013 niso pričela, zato se sredstva prerazporedijo na druge postavke. 

 

0454 - PROJ. DOK. IN IZGRAD.PL. V APAČAH IN LOVRENCU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je znižana, ker se gradbena dela še niso pričela. Realizacija predstavlja odškodnine za zemljišča. 
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0462 - OBVOZNA CESTA KIDRIČEVO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je znižana, ker se gradbena dela še niso pričela. Realizacija predstavlja odškodnine za zemljišča. 

  

0464 - OBNOVA CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na voziščih ob izgradnji kanalizacijskega omrežja  v naseljih 
po občini. 
Sredstva se prerazporedijo na postavko 0451- vzdrževanje cest.  

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

4000 - Občinska uprava 

0640 - JAVNA RAZSVETLJAVA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje obstoječe JR v občini, tokovino  in najemnino za skupne drogove. Z 
rebalansom 3 se sredstva povečajo za 15.000,00€ zaradi večjega obsega vzdrževalnih del in tokovine. Povprečna 
vrednost postavke v letih 2010, 2011 in 2012 je znašala 48.000,00 EUR. Dodani so stroški najema vozil, ki hkrati v 
enaki meri povečujemo prihodke. 

Z rebalansom št. 3 se postavka povečuje zaradi večjega obsega vzdrževalnih del na jr kot so bila planirana. 

 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 

4000 - Občinska uprava 

0512 - AKCIJA OČISTIMO OBČINO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunsko postavko znižujemo. Akcija je tako kot v preteklem letu bila izvedena, vendar je bil strošek akcije nižji, 
kot smo prvotno načrtovali.  

0510 Sanacija divjih odlagališč  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v letu 2013 ne bo realizirana.  

 

0515 - DEPONIJA GAJKE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se poveča za 14.800,00€. V postavki so zajeti stroški prevoza odpadkov iz ZBIRNEGA CENTRA 
Kidričevo na centralno deponijo v Spuhlji - CERO GAJKE. 
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0517 - REVITALIZACIJA GRAMOZNICE STRNIŠČE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Učilnico v naravi  in njeno dodatno vsebino smo nameravali v letu 2013 prijaviti na razpoložljive javne razpise. 
Primernih razpisov, ki bi ustrezali vsebinam Učilnice v naravi, ni bilo objavljenih, zato se proračunska postavka 
znižuje na prihodkovni in odhodkovni ravni. V projektu Revitalizacija gramoznice Strnišče-Učilnica v naravi, pa se 
je tekom leta  vzpostavilo  sodelovanje s podjetjem Talum. V učilnici v naravi se je postavil tudi medgeneracijski 
center. Prav tako je z novimi učnimi  vsebinami  dosegljiva vsem šolam in občanom.  

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

5000 - Režijski obrat 

052002 - KANALIZACIJA STAROŠINCE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so nižja, saj smo po javnem razpisu dobili nižjo ceno za izdelavo projektne dokumentacije od ocenjene. 

 

0524 - CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE 
PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na dejanske stroške obresti po dolgoročnem kreditu 

 

0527 - SEK.KANALIZACIJA IN HIŠ.PRIKLJUČKI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so višja saj se je izvedel dodatno še sekundarni kanal v Apačah dolžine 125 m za zadnje hiše pred ČN. 

 

052901 - SEK.KANAL.CIRKOVCE STRAŽGONJCA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev je manjša zaradi vrednosti del po javnem razpisu, ki so nižja od prvotno planirane vrednosti. 

 

0530 - VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČN 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so višja, saj smo predvidevali, da bomo že v pri tretjini leta vzdrževanje izvajali z našim podjetjem, kar pa 
se je realiziralo šele  v drugi polovici leta. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
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16029003 - Prostorsko načrtovanje 

4000 - Občinska uprava 

0621 - IZDELAVA PROSTORSKIH PLANOV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se zvišuje zaradi plačila stroškov izdelave poplavne študije in končnega plačila stroškov 
 izdelave OPN,  izdelovalcu v skladu z pogodbo. 

 

0625 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se sredstva znižujejo glede na mesečne odhodke. 

 

0627 - UREDITEV CENTRA CIRKOVCE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt "Ureditev centra Cirkovce" smo prijavili na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje  v okviru ukrepa 
Obnova vasi -Ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih. Projekt  skupaj z razpisno 
dokumentacijo je dosegel okvirno načrtovano število točk, to je 70, a se kljub temu ni uvrstil med projekte, ki bodo 
sofinancirani iz EKtRP, namreč  v okviru razpisa so prinašali točke tudi statistični podatki oziroma kazalniki s 
področja demografsko -socialnega vidika (skupna prirast na ravni občine, stopnja brezposelnosti v občini, razvitost 
občine) potem že prejeta sredstva iz tega naslova, prav tako regionalni vidik in sicer se je točkovala stopnja razvojne 
ogroženosti na ravni SKTE-3 regije, velikost naselja po številu prebivalcev, ter naložba v kulturno dediščino, na 
katere ni bilo moč  vplivati. 
Projekt -1. FAZA se bo pričel izvajati z lastnimi sredstvi in bo zaključen v letu 2013. 

 

0628 - UREDITEV NASELJA KIDRIČEVO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za modernizacije cest in parkirišč v naselju Kidričevo. 

  

0629 AŽURIRANJE EVIDENC ZA  NUSZ 
Postavka v letu 2013 ne bo realizirana zato se znižuje.  

 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

 

5000 - Režijski obrat 

0631 - OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Sredstva so namenjena za obnovo vodovodnih omrežij.  

 



 

Stran 15 od 26 

063101 - ECO INOVATION 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj s podjetjem Zaslon Telecom d.o.o. iz Ljubljane smo se kot podporni partner prijavili na razpis Evropske 
komisije Eco-Innovation 2012 (program CIP) Več info o razpisu: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/. 
Projekt z nazivom "RetAw Smart Water Distribution System" obsega izdelavo in namestitev brezžičnih merilnikov 
porabe vode na vseh porabnikih v posameznem objektu. S pomočjo spletnega portala uporabnik spremlja porabo na 
posameznem merilnem mestu v realnem času. Sistem v primeru prekoračitve porabe (okvara v nočnem času, 
puščanje pipe,...) pošlje obvestilo na GSM uporabnika. Produkti projekta bi bili:  
- Nameščeni števci porabe v 100 gospodinjstvih 
- Prenos podatkov na splet 
- Spletni portal in alarmiranje uporabnikov 
Obveznost občine bi bila  obveščanje javnosti in pridobitev 100 gospodinjstev, ki bi testno namestili sistem. 
Celoten projekt je vreden 876.950,00 EUR. Delež občine je bil predviden v višini 306.932,50 (v naslednjih treh 
letih) v obliki 50% delovnega časa 3 zaposlenih iz občinske uprave. 
Postavka v letu 2013 ne bo realizirana, saj nismo uspeli na javnem razpisu. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 

5000 - Režijski obrat 

1501 - POKOPALIŠČE CIRKOVCE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je znižana na dejansko nastale stroške.  

 

1502 - POKOPALIŠČE LOVRENC 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je znižana na dejansko nastale stroške.  

 

1503 - POKOPALIŠČE KIDRIČEVO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je znižana na dejansko nastale stroške.  

 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
 

4000 - Občinska uprava 

0414 - POSLOVNI PROST. TEKOČI ODHODKI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje zaradi kompenzacije vlaganj v obnovo prostorov podjetja Polje dom d.o.o. 
v Cirkovcah. Podjetje je v objekt vložilo višino 5 letnih najemnin. Vsako leto se del kompenzira z izdanimi računi 
za najemnino. 

 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/�
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0477 - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na dejansko nastale stroške.  

 

5000 - Režijski obrat 

0472 - STROŠKI UPRAVLJANJA S ŠOTOROM 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokrivajo se stroški upravljanja s šotorom, pri tem se  postavka povišuje zaradi  pranja šotora in šivanja platen. 

 

0480 - REŽIJSKI DELAVCI REDNI PLAČE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka prvotno ni bila planirana, saj je bil  že v letu 2012 planiran prenos delavce na podjetje Vzdrževanje in 
gradnje  d.o.o.   Ker se je prenos zamaknil v leto 2013, so še vedno nastali  stroški  plač in prispevkov (po zakonu) 
 neprenešenih režijskih delavcev.  

 

0481 - REŽIJSKI DELAVCI REDNI PRISPEVKI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka prvotno ni bila planirana, saj je bil  že v letu 2012 planiran prenos delavce na podjetje Vzdrževanje in 
gradnje  d.o.o.   Ker se je prenos zamaknil v leto 2013, so še vedno nastali  stroški  plač in prispevkov (po zakonu)  
neprenešenih režijskih delavcev. 

 

053001 - SUBVENCIJE CEN 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nova postavka. Sredstva na postavki so namenjena subvencioniranju cen izvajanja gospodarskih javnih služb po 
Zakonu o varstvu okolja, za izvajanje katerih je občinsko javno podjetje moralo infrastrukturo, ki je v lasti občine, 
vzeti v poslovni najem. V preteklih letih je SRS 35 dovoljeval odpis amortizacije v tistem delu, ki ni bil pokrit s 
ceno storitev, s 1. 1. 2010 pa to več ni dovoljeno. Občina infrastrukturo, ki je v njeni lasti, odda v najem izvajalcu 
gospodarske javne službe. Vir pokrivanja stroškov najema infrastrukture predstavlja cena storitve, vendar ta 
v  Občini Kidričevo še v celoti ni bila usklajena z dejanskimi stroški in skladno s pravilnikom, ki ureja metodologijo 
oblikovanja cen gospodarskih javnih služb po Zakonu o varstvu okolja. Obstoječa cena ne pokriva celotnega stroška 
amortizacije osnovnih sredstev (oz. sedaj najemnine), zato mora občina zagotoviti sredstva za delno 
subvencioniranje tega stroška. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 

4000 - Občinska uprava 

0611 - STANOVANJSKI BLOK KIDRIČEVO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na dejanske stroške obresti po dolgoročnem kreditu.  
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 
 

4000 - Občinska uprava 

0478 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih površin kar obsega košnjo, čiščenje in parkovno ureditev. 

Z rebalansom 3 se sredstva povečajo za 18.888,00€. V stroških za opravljene storitve so zajete tudi ure delovnih 
strojev v višini 41.388,00 €, za kolikor je povečan tudi prihodek na kontu 710304. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

4000 - Občinska uprava 

0624 - NAKUP ZEMLJIŠČ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem odstavku 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G; v nadaljevanju ZSPDSLS) je določeno, da v primeru spremenjenih 
prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo 
mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem iz prvega odstavka 11. člena ZSPDSLS ali 
ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci nepremičnega premoženja države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost teh pravnih poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti že 
sprejetih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupno vrednost teh pravnih poslov vsako leto določi svet 
samoupravne lokalne skupnosti v roku 30 dni po sprejemu proračuna.  

Na podlagi zgoraj navedenega je Občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 20. seji, dne 11.4.2013, sprejel sklep o 
določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Kidričevo za leto 2013. 

V 1. členu navedenega sklepa je tako določeno, da znaša skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v letnem načrtu 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2013 in v dopolnitvi letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Kidričevo za leto 2013 (v nadaljevanju načrtov), 307.152,38 EUR, in sicer: 
- na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 33.505,63 EUR, 
- na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 273.646,75 EUR. 

Glede na navedene določbe ZSPDSLS, lahko skupna vrednost poslov znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov, 
to je največ 36.798,40 EUR, in sicer: 

- na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 6.701,13 EUR, 
- na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 30.097,27 EUR. 

Občina Kidričevo je v letu 2013 izplačala kupnino v višini 1.488,00 EUR za nakup nepremičnine parc. št. 950/2, 
k.o.(432) Sp. Jablane, ki jo je kupila od lastnika Milana FRASA, Cirkovce 68, 2326 Cirkovce, ki pa ni bila 
vključena v načrte. 

Nadalje je Občina Kidričevo v letu 2013 prodala nepremičnine parc. št. 917, 918, 919, 920, 921, 922, 204/2 in 
210/33, vse k.o. (426) Župečja vas, kupcu Kristini LIPOVČIČ, Gerečja vas 41/D, 2288 Hajdina, in sicer svoj delež 
2/12, ter prejela kupnino v višini 6.770,57 EUR, navedena prodaja pa prav tako ni bila vključena v načrte. 
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Vendar pa Občina Kidričevo tako z nakupom, kot s prodajo nepremičnin ni presegla 20% skupne vrednosti načrtov, 
določene s sklepom o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2013. 

 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

4000 - Občinska uprava 

0765 - ZDRAVSTVENI DOM KIDRIČEVO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zmanjšujejo, saj je glede na dinamiko gradnje vezana tudi dinamika plačil za zdravstveni dom v 
letošnjem letu. 

 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
  

4000 - Občinska uprava 

0760 - PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAV. ZAVAROV. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine so dolžne v skladu z ZUPJS plačati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za svoje občane, ter tudi 
dolžne oddati REK-1b. Sredstva na proračunski postavki se zvišjujejo zaradi povečanega števila brezposelnih v letu 
2013, ter dviga pavšalnega zneska za plačilo. Vsak mesec se pripravi poročilo o številu zavarovancev iz 21. tč. 15. 
člena ZZVZZ za obračun plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Podatke o  številu  upravičencev 
do plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja pridobivamo iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve. PRIMERJAVA: V mesecu marcu 2012 je bilo upravičenih do plačila prispevkov za 
osnovno zdravstveno zavarovanje 69 občanov, v mesecu marcu v letu 2013 pa 116 občanov. V letošnjem letu je 
znaša povprečje števila upravičencev do plačila prispevkov: 115 oseb/mesec. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
  

4000 - Občinska uprava 

0761 - MRLIŠKI OGLEDI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavko mrliško ogledne službe povečujemo za 2.000 evrov. Realizacija oziroma potrebna sredstva na tej postavki 
so odvisna od števila umrlih doma, samomorov in prometnih nesreč s smrtnim izidom. V začetku leta tako, 
proračunske postavke ni mogoče natančno načrtovati. Ker se je strošek v letu 2013 povišal naprem preteklemu letu, 
je potrebno zagotoviti več sredstev.  
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1095 - SANITARNE OBDUKCIJE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

To postavko znižujemo. Občina Kidričevo je dolžna pokriti stroške obdukcije samo v primeru prometnih nesreč s 
smrtnim izidom, samomorov ali v primeru sumljive smrti po nalogu policije.  

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
 

4000 - Občinska uprava 

0821 - OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavko povečujemo na podlagi sklepa občinskega sveta, ki je odločil, da se za odpravo ruševin in 
izdelavo projektne dokumentacije za župnišče v Lovrencu na Dr. polju nameni  10.000 evrov.  

v proračunu za leto 2013 je bilo planiranih za Župnijo Cirkovce 5.000 evrov za obnovo  zidu. Namen teh 5.000 
evrov se spreminja tako, da se ta sredstva namenijo za obnovo orgel v Župnijski cerkvi v Cirkovcah.  

 

082101 - OBNOVA DVORCA STERNTHAL 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dvorec Sternthal s pripadajočimi gospodarskimi poslopji je najstarejša stavba v kraju Kidričevo. Projekt se prijavlja 
na razpis "Razvoj regij". 
(Načrtuje se kulturni center z dvorano, galerijo in prostorom za shrambo eksponatov, večnamensko dvorano ( za 
namene: poročna  dvorana, literarni večeri, kulturni in potopisni eventi,  razstavni prostor, proslave,..) vsemi 
spremljajočimi prostori ki se bodo adaptirali, in bodo omogočili delovanje kulturnega centra. Investicija predstavlja 
veliko pridobitev tako lokalnega, regionalnega in tudi čezmejnega pomena, saj predstavljala osnovo za 
komuniciranje z različnimi javnostmi. V dvorcu bi tudi uredili informacijsko pisarno za promocijo varstva 
okolja,urejenimi in dostopnimi podatkovnimi bazami obstoječih učilnic v naravi, turistično promocijo le teh, 
bookiranje terminov poletnih šol,..promocijo ekoremedijacij, 

  

Z rebalansom 3 se  postavka zmanjša za 589.640,00€ zaradi manjšega obsega izvedenih del. Do manjšega obsega 
del je prišlo zaradi kasnejšega pričetka gradbenih ( 3 mesece)saj je bil v postopku javnega naročila za izbor izvajalca 
vložen zahtevek za revizijo. Nerealizirana sredstva se prenesejo v proračun 2014. 

Za projekt je pridobljena pogodba o sofinanciranju z RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 
923.914,00 €. Projekt bo zaključen do 30.9.2014. 

 

0863 - DVORANA KUNGOTA-REDNA DEJAVNOST 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja in se znižuje na nivo dejansko nastalih stroškov.  
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0864 - DOM APAČE-REDNA DEJAVNOST 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja in se povečuje na nivo dejansko nastalih stroškov  za  3.000 
EUR,  zaradi  zamenjave stavbnega pohištva na objektu (vrata).  

 

0865 - DVORANA LOVRENC S PRIZIDKOM-REDNA DEJAVNOST 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja se povečuje na nivo dejansko nastalih stroškov.  

Z rebalansom št. 3 se postavka povečuje za 6.000,00 EUR  zaradi obnove fasade na J strani objekta, obnova podesta 
na vhodu v dvorano. 

 

0866 - DOM PONGRCE REDNA DEJAVNOST 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja in se povečuje  za 400,00 EUR zaradi  popravila strehe, kar  ni 
bilo planirano. 

 

5000 - Režijski obrat 

0868 - VZDRŽEVANJE IN OBRATOVALNI STROŠKI DVORANE 
KIDRIČEVO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja. 
Z rebalansom se postavka poveča za 25.000,00 € zaradi izvedenih gradbeno obrtniških del na odpravi napak v 
garancijski dobi za katere smo pridobili sredstva z vnovčitvijo bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi 
v višini 41.558,61€.  

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

4000 – Občinska uprava 
 

081901 -OBNOVA IN NAMESTITEV IGRAL 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te proračunske postavke so se realizirale postavitve in nabave igral v Apačah ( večnamensko igralo s stolpičem in 
hišico) in  v Kungoti ( večnamensko igralo s stolpičem in hišico ter vrtiljak). Sredstva se povečujejo zaradi nabave 
filca in drobljenca in manjših strojnih del. 
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5000 - Režijski obrat 

0877 - ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na dejanske stroške obresti po dolgoročnem kreditu.   

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 
 

4000 - Občinska uprava 

0910 - POKRIVANJE RAZLIKE V CENI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se znižuje. Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo potrebno ceno programov v vrtcih 
povišati, vendar do povišanje le te ni prišlo, saj za to ni bilo potrebe. Zaradi tega se proračunska postavka znižuje.  

 

0914 - TRANSFER JAVNEMU ZAVODU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunsko postavko je potrebno povišati.  

Razlogi za povišanje so, da je bil večji izpad prihodka zaradi kasnejšega vpisa otrok v vrtrec, kot smo prvotno 
načrtovali, večji je bil izpis otrok, ki gredo v osnovno šolo, povečalo pa se je tudi število otrok, katerim je potrebna 
pomoč na podlagi odločbe o usmeritvi. Vsi ti stroški niso predmet ekonomske cene, ampak jih mora v skladu z 
metodologijo zagotoviti ustanovitelj javnega zavoda.  

 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje  

19039001 - Osnovno šolstvo 
  

4000 - Občinska uprava 

0922 - ŠOLA V NARAVI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka šola v naravi se znižuje. Znižanje postavke ni na račun neizvedbe programov, ampak na račun znižanja 
stroškov prevozov. Občina Kidričevo za šolo v naravi plačuje prevoze. Stroški prevozov so se znižali na račun 
zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika, ki pa mora izpolnjevati zakonskim pogojem za prevoz otrok.  
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0923 - SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISP. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se znižuje za 2.100 evrov. V letu 2013 smo izvedli vse fakultativne programe, ki so bili 
planirani.  

 

092502 - ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE BORISA KIDRIČA 
KIDRIČEVO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so manjša zaradi poznega začetka del, ker smo komaj v začetku septembar dobili sklep o sofinanciranju  in 
bodo plačila zapadla v leto 2014. 

Planirani prihodek v višini 160.897 EUR ne bo v celoti izkoriščen, saj bodo zahtevki v letu 2013 podani v manjši 
višini. 

 

092503 - ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE LOVRENC NA 
DRAVSKEM POLJU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so manjša zaradi poznega začetka del, ker smo komaj v začetku september dobili sklep o sofinanciranju  in 
bodo plačila zapadla v leto 2014. 

Planirani prihodek v višini 60.185 EUR ne bo v celoti izkoriščen, saj bodo zahtevki v letu 2013 podani v manjši 
višini. 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 
  

4000 - Občinska uprava 

0951 - GLASBENA ŠOLA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavke se povečuje zaradi večjega števila vpisanih otrok v glasbene šole.  

 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
  

4000 - Občinska uprava 

0920 - PREVOZI UČENCEV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se znižuje, saj so  stroški prevozov otrok v šolo nižji, kot smo načrtovali.  

Pri pripravi proračuna za leto 2013 smo planirali višje stroške prevozov zaradi razpisa, ki smo ga morali izvesti za 
prevoz učencev, saj je pogodba s prevozniki potekla junija 2013. Po razpisu pa lahko ugotavljamo, da se stroški 
prevozov z izvajalci niso povišali za več kot rast življenjskih stroškov, torej manj, kot smo načrtovali.  
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0921 - POČITNIŠKO LETOVANJE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Počitniško letovanje se nekoliko znižuje. Vse vloge, ki so bile podane za sofinanciranje počitniškega letovanja otrok 
socialno šibkih družin so bile pozitivno rešene, sredstva pa so ostala, saj ugotavljamo, da je vedno manj otrok, ki 
letujejo organizirano, kljub temu, da imajo starši subvencionirano letovanje preko zdravstvene organizacije in 
lokalne skupnosti.  

 

0955 - MLADINSKE DELAVNICE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina stroškov za mladinske delavnice je odvisna od število ur, ki se izvajajo v šolah. Število ur je bilo nekoliko 
višje, zato je potrebno zagotoviti v rebalansu proračuna 30 evrov več sredstev.  

 

0959 - AKT. PREŽ. PROST. ČASA V POČITNICAH 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka 0961 vzpodbujanje  srednjega poklicnega in strok. izobraževanja  

se črta, saj za razdelitev teh sredstev še nimamo pravne podlage.  

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva  

4000 - Občinska uprava 

1060 - SUBVENCIJE STANARIN 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za subvencije stanarin se znižujejo za 4.000 evrov glede na planirana sredstva. Upravičenost do subvencije 
stanarin za posameznega upravičenca v skladu z zakonom ugotavlja Center za socialno delo.  

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

4000 - Občinska uprava 

1092 - POMOČ DRUŽINAM NA DOMU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški pomoči družine na domu se znižujejo na račun manjšega števila uporabnikov. V začetku leta je bilo 5 
uporabnikov, danes so 4. uporabniki.  Zraven tega se je znižala cena efektivne ure.  

  

1096 - ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka se povečujejo za 1.000 evrov zaradi večjega števila drugo in 
tretje rojenih  otrok v družini. Število novo rojenih otrok pa se ni povečalo.  
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049001 - Centri za socialno delo 

4000 - Občinska uprava 

1091 - DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za pokritje materialnih stroškov varne hiše. Ker ti stroški ne bodo dosegli 
planirane višine, se postavka znižuje.  

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

4000 - Občinska uprava 

1093 - DRUŽINSKA POMOČ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje na račun povečanega števila uporabnikov. Med letom se je število uporabnikov povečalo za 
enega uporabnika, povišal pa se je tudi znesek nadomestila oziroma izpada dohodka družinskega pomočnika.  

20049003 - Socialno varstvo starih 

4000 - Občinska uprava 

1020 - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek se povečuje na račun večjega števila uporabnikov, katerim storitev doplačuje občina. V primeru, da ima 
upravičenec premoženje, občina vknjiži prepoved odtujitve ali obremenitve premoženja. Delno pa so se povišali tudi 
stroški oskrbnin.  

 

 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 
V  tem računi  nimamo postavk.  

 

 

 

 

C - Račun financiranja 
V tem računu nimamo spremenjenih postavk glede na sprejet rebalans 2 Občine Kidričevo za leto 2013.  
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
Načrt razvojnih programov za leto 2013 s tem rebalansom 3 proračuna Občine Kidričevo skupaj vrednostno 
zmanjšujemo za  -2.710.051 €  in sicer iz  6.250.997 € na  3.540.946 €.  Zmanjšujejo se projekti  ali ker jih  nismo 
pridobili na razpisih, ali ker jih zamikamo v prihodnja leta, ali ker so bili končno realizirani v nižjih vrednostih, kot 
so bili prvotno planirani.  Podrobnejše obrazložitve so v splošnem delu pri prihodkih in v posebnem delu na 
proračunskih postavkah zgoraj in še na novo dodanih  projektih spodaj, ki pa se v večini pričnejo v letu 2014.  

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

OB045-11-0071 - 0 115 Izdatki za blago in storitve 
Namen in cilj 
V okviru proračunske postavke se namerava nabaviti nova računalniška oprema za naslednje mandatno obdobje 
2014-2018. 

11029003 - Zemljiške operacije 

OB045-13-0005 - 042303 SISTEM ZA NAMAKANJE 
Namen in cilj 
Občina Kidričevo bo pričela s pripravo dokumentacije, z analizami in osnovnimi izhodišči za pripravo projekta-
izgradnja namakalnega sistema. Glede na dejstvo, da je tovrstne projekte že MKO vključil tudi v sektorske strategije 
in osnutek novega Programa razvoja podeželja 2014-2020, v katerem je za ta namen predvidenih 24 mio €, menimo, 
da je potrebno pristopiti k izdelavi le tega. Investicijske podpore bodo v novem programskem obdobju v okviru 
ukrepa Naložbe v opredmetena sredstva namenjene v posodobitev obstoječih tehnološko zastarelih namakalnih 
sistemov, za katere je značilna prenizka izkoriščenost, kot tudi vzpostavitev novih namakalnih sistemov, vključno z 
izgradnjo vodnih zbiralnikov, zadrževalnikov, ki bodo zagotavljali učinkovito rabo vode. Projekt se začne v letu 
2014.  

Stanje projekta 
V predlog proračuna se uvrsti proračunska postavka za izvedbo študije izvedljivosti izgradnje namakalnega sistema. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB045-13-0004 - 045309 - Modernizacija LC 328 291 v Kungoti 
Namen in cilj 
Modernizacija lokalne ceste zaradi izboljšanja prometnih in varnostnih razmer. Modernizacija se začne v letu 2014.  

Stanje projekta 
V pripravi. 
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16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB045-13-0006 - 061201 OBNOVA STAREGA ZD KIDRIČEVO 
Namen in cilj 
V proračunsko postavko se zajemajo sredstva za pričetek obnove starega ZD v obliko Dnevnega centra v pritličju, 
ter bivalnih kapacitet. Obnova bi se začela v letu 2014.  

18059001 - Programi športa 

OB045-13-0007 - 0879 ŠPORTNO TURISTIČNA DESTINACIJA 
KIDRIČEVO 
Namen in cilj 
Priprava projektne in investicijske dokumentacije je planirana v letu 2014.  

OB045-13-0008 - 0880 GRAMOZNICA PLETERJE 
Namen in cilj 
V okviru priprave OPPN-ja za Gramoznico Pleterje, se je v osnutek OPPN-ja vnesla vsebina, ki bo omogočala boljši 
turistični razvoj občine in  same lokacije. Sredstva se bodo namenjala za pripravno načrtov in projektne 
dokumentacije. 

5000 - Režijski obrat 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB045-13-0009 - 052701 IZDRADNJA MKČN 
Namen in cilj 
Izgradnja malih čistilnih naprav na območjih, kjer gradnja kanalizacijskega omrežja ekonomično ni upravičena 
zaradi razpršenost gradnje. Izboljšanje kakovosti podtalnice. Projekt bi se začel z letom 2014. 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

 

OB045-13-0010 - 053001 SUBVENCIJE CEN 
Namen in cilj 
Subvencioniranje izvajanja storitev gospodarskih javnih služb po zakonu.  Glej še obrazložitve v splošnem in 
posebnem delu.  
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	13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
	1302 - Cestni promet in infrastruktura
	13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
	4000 - Občinska uprava
	0451 - VZDRŽEVANJE CEST


	13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
	4000 - Občinska uprava
	0453 - MODERNIZACIJA CEST
	045305 - MODERNIZACIJA LC 165 111 Z IZGR.PLOČNIKA IN JP
	045306 - UREDITEV CEST V NASELJU APAČE ZNOTRAJ 10KM PAS
	0454 - PROJ. DOK. IN IZGRAD.PL. V APAČAH IN LOVRENCU
	0462 - OBVOZNA CESTA KIDRIČEVO


	13029004 - Cestna razsvetljava
	4000 - Občinska uprava
	0640 - JAVNA RAZSVETLJAVA




	15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
	1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
	15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
	4000 - Občinska uprava
	0512 - AKCIJA OČISTIMO OBČINO
	0515 - DEPONIJA GAJKE
	0517 - REVITALIZACIJA GRAMOZNICE STRNIŠČE


	15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
	5000 - Režijski obrat
	052002 - KANALIZACIJA STAROŠINCE
	0524 - CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA
	0527 - SEK.KANALIZACIJA IN HIŠ.PRIKLJUČKI
	052901 - SEK.KANAL.CIRKOVCE STRAŽGONJCA
	0530 - VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČN




	16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
	1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
	16029003 - Prostorsko načrtovanje
	4000 - Občinska uprava
	0621 - IZDELAVA PROSTORSKIH PLANOV
	0625 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
	0627 - UREDITEV CENTRA CIRKOVCE
	0628 - UREDITEV NASELJA KIDRIČEVO



	1603 - Komunalna dejavnost
	16039001 - Oskrba z vodo
	5000 - Režijski obrat
	0631 - OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA


	16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
	5000 - Režijski obrat
	1501 - POKOPALIŠČE CIRKOVCE
	1502 - POKOPALIŠČE LOVRENC
	1503 - POKOPALIŠČE KIDRIČEVO


	16039005 - Druge komunalne dejavnosti
	4000 - Občinska uprava
	0414 - POSLOVNI PROST. TEKOČI ODHODKI
	0477 - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA

	5000 - Režijski obrat
	0472 - STROŠKI UPRAVLJANJA S ŠOTOROM
	0480 - REŽIJSKI DELAVCI REDNI PLAČE
	0481 - REŽIJSKI DELAVCI REDNI PRISPEVKI
	053001 - SUBVENCIJE CEN



	1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
	16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
	4000 - Občinska uprava
	0611 - STANOVANJSKI BLOK KIDRIČEVO



	1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
	16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
	4000 - Občinska uprava
	0478 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN


	16069002 - Nakup zemljišč
	4000 - Občinska uprava
	0624 - NAKUP ZEMLJIŠČ




	17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
	1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
	17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
	4000 - Občinska uprava
	0765 - ZDRAVSTVENI DOM KIDRIČEVO



	1707 - Drugi programi na področju zdravstva
	17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
	4000 - Občinska uprava
	0760 - PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAV. ZAVAROV.


	17079002 - Mrliško ogledna služba
	4000 - Občinska uprava
	0761 - MRLIŠKI OGLEDI
	1095 - SANITARNE OBDUKCIJE




	18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
	1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
	18029001 - Nepremična kulturna dediščina
	4000 - Občinska uprava
	0821 - OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV
	082101 - OBNOVA DVORCA STERNTHAL
	0863 - DVORANA KUNGOTA-REDNA DEJAVNOST
	0864 - DOM APAČE-REDNA DEJAVNOST
	0865 - DVORANA LOVRENC S PRIZIDKOM-REDNA DEJAVNOST
	0866 - DOM PONGRCE REDNA DEJAVNOST

	5000 - Režijski obrat
	0868 - VZDRŽEVANJE IN OBRATOVALNI STROŠKI DVORANE KIDRIČEVO



	1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
	18059001 - Programi športa
	4000 – Občinska uprava
	5000 - Režijski obrat
	0877 - ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO




	19 - IZOBRAŽEVANJE
	1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
	19029001 - Vrtci
	4000 - Občinska uprava
	0910 - POKRIVANJE RAZLIKE V CENI
	0914 - TRANSFER JAVNEMU ZAVODU



	1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
	19039001 - Osnovno šolstvo
	4000 - Občinska uprava
	0922 - ŠOLA V NARAVI
	0923 - SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISP.
	092502 - ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO
	092503 - ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU


	19039002 - Glasbeno šolstvo
	4000 - Občinska uprava
	0951 - GLASBENA ŠOLA



	1906 - Pomoči šolajočim
	19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
	4000 - Občinska uprava
	0920 - PREVOZI UČENCEV
	0921 - POČITNIŠKO LETOVANJE
	0955 - MLADINSKE DELAVNICE
	0959 - AKT. PREŽ. PROST. ČASA V POČITNICAH




	20 - SOCIALNO VARSTVO
	2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
	20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva
	4000 - Občinska uprava
	1060 - SUBVENCIJE STANARIN



	2002 - Varstvo otrok in družine
	20029001 - Drugi programi v pomoč družini
	4000 - Občinska uprava
	1092 - POMOČ DRUŽINAM NA DOMU
	1096 - ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA



	2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
	20049001 - Centri za socialno delo
	4000 - Občinska uprava
	1091 - DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO


	20049002 - Socialno varstvo invalidov
	4000 - Občinska uprava
	1093 - DRUŽINSKA POMOČ


	20049003 - Socialno varstvo starih
	4000 - Občinska uprava
	1020 - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH





	B - Račun finančnih terjatev in naložb
	C - Račun financiranja

	3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
	01019001 - Dejavnost občinskega sveta
	OB045-11-0071 - 0 115 Izdatki za blago in storitve

	11029003 - Zemljiške operacije
	OB045-13-0005 - 042303 SISTEM ZA NAMAKANJE

	13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
	OB045-13-0004 - 045309 - Modernizacija LC 328 291 v Kungoti

	16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
	OB045-13-0006 - 061201 OBNOVA STAREGA ZD KIDRIČEVO

	18059001 - Programi športa
	OB045-13-0007 - 0879 ŠPORTNO TURISTIČNA DESTINACIJA KIDRIČEVO
	OB045-13-0008 - 0880 GRAMOZNICA PLETERJE


	5000 - Režijski obrat
	15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
	OB045-13-0009 - 052701 IZDRADNJA MKČN

	16039005 - Druge komunalne dejavnosti
	OB045-13-0010 - 053001 SUBVENCIJE CEN



