
 

1. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna  

70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje 

primerne porabe – dohodnina občinski vir.  Ti prihodki ostajajo  v enaki višini, kot v veljavnem 

proračunu 2014.   

703 - Davki na premoženje 

Planirana višina teh  prihodkov  se s tem rebalansom 3 povečuje za +86.223 € večina vezano na 

izdane odločba za NUSZ za leto 2014.  

704 - Domači davki na blago in storitve 

Višina  teh prihodkov se s tem rebalansom 3 znižuje za -9.910 € vezano na okoljsko dajatev za 

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki občini na pripada več.    

 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja povečujemo za   +34.530 € vezano 

na povečano 9 mesečno realizacijo prihodkov od najemnin od   poslovnih prostorov in stanovanj,  

711 - Takse in pristojbine 

Tudi te prihodke povečujemo za +300 € vazano na povečano 9 mesečno realizacijo v letu 2014.  

712 - Globe in druge denarne kazni 

Tudi te prihodke povečujemo za +300 € vazano na povečano 9 mesečno realizacijo v letu 2014.  

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Ti prihodki  ostajajo enaki kot v veljavnem proračunu 2014.  

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Te prihodke znižujemo  za -140.000 € vezano na nedoseganje v letu 2014  planiranih prihodkov    

komunalnih  prispevkov za hišne priključke. 
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72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Ti prihodki ostajajo na takšni višini kot v veljavnem proračunu za leto 2014.  

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Ti prihodki se s tem rebalansom 3 za leto 2014 znižujejo za  - 74.988 € predvsem vezano na 21. 

člen – država ga v letu 2014 ne bo izplačala.  

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

Te prihodke s tem  rebalansom 3 za leto 2014  znižujemo za - 48.379,20 € vezano na projekt  

Energetske sanacije šol, ki smo  jih delno prejeli že konec leta 2013.  

 

 

Skupaj   so   s   tem   rebalansom 3 proračuna Občine Kidričevo za leto 2014 prihodki 

planirani v višini   8.574.416,80 €,  kar je za   - 151.924,20 €  manj   kot je v veljavnem 

proračunu 2014.  
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Odhodki proračuna  

40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Ti odhodki ostajajo v takšni višini kot v veljavnem proračunu 2014. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Tudi ti prihodki se s tem rebalansom 3 za leto 2014 ne spreminjajo in ostajajo v enaki višini kot 

v veljavnem proračunu 2014.  

402 - Izdatki za blago in storitve 

Ti odhodki se v tem rebalansu dvigujejo za + 60.188,32 € - pisarniški material in storitve, 

energija, voda, in komunalne storitve , poštnina, izdatki za službena potovanja, tekoče 

vzdrževanje, drugi operativni odhodki.   

403 - Plačila domačih obresti 

Ti odhodki se znižujejo vezano na dejansko realizacijo za -12.200 €.  

409 - Rezerve 

Splošna proračunska rezervacija ostaja enaka kot v veljavnem proračunu.  

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

410 - Subvencije 

Ti odhodki se znižujejo za – 6.000 €.  

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Ti odhodki se povečujejo za +34.410 €.  

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Ti odhodki se znižujejo za - 7.890 €.  

 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Ti odhodki se znižujejo za - 29.359 €.  
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Te odhodke v tem rebalansu znižujemo  za – 543.554  € in sicer za  - 52.222 € znižujemo  nakup 

opreme, za  - 327.332 € znižujemo  konto 4204-novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,  

znižujemo  4205-investicijsko vzdrževanje in obnove za  - 44.000 € in znižujemo konto 4208-

študije, dokumentacija, nadzor  -120.000 €. 

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 

Ti odhodki ostajajo enaki.  

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Ti odhodki ostajajo enaki.  

 

Skupaj  so  v tem  rebalansu  3  proračuna Občine Kidričevo za leto 2014  odhodki 

planirani v višini  8.991.179 €,  kar  je  za  -504.404 € manj   kot v veljavnem   proračunu za 

leto 2014. 

 

 

 

 

 

B - Račun finančnih terjatev in naložb  

44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 

443 – Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih 

osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

Ti odhodki ostajajo enaki kot v sprejetem rebalansu 2 proračuna 2014.      
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C - Račun financiranja  

50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 

Planirano dolgoročno zadolžitev znižujemo na   600.000 €, je znižano glede na veljavni proračun 

2014.  

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - Odplačila domačega dolga 

Tudi odplačila glavnic  po obstoječih kreditih znižujemo za – 4.134 € to je en obrok kredita  pri 

NKBM.  

 

 

V tem rebalansu 3  za leto 2014 je planiran proračunski primanjkljaj – 416.763 €, ki  bi ga 

pokrivali z zadolžitvijo v višini +600.000 € od katere odštejemo še odplačila dolga po kreditih  

-188.593 € in odštejemo vplačilo namenskega premoženja -2.000,00 €.  Razliko -7.356 € 

pokrivamo iz stanja v preteklem letu. Tako je  ta rebalans 3  za leto 2014  uravnotežen.   
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2. POSEBNI DEL 
 

A - Bilanca odhodkov 

4000   Občinska uprava  

 

01 – POLITIČNI SISTEM 

0101 – Politični sistem 

010190002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

0841 – POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so bila planirana sredstva za sofinanciranje političnih strank v višini 5.100 €, 

3.000 € za delno povrnitev stroškov volilne kampanje, ostalo pa za izvedbo lokalnih volitev.  

Glede na to, da se bodo stroški volilne kampanje povrnili v letu 2015, po poteku 6 mesecev po 

izvedbi volitev, nižji pa so bili tudi stroški lokalnih volitev, saj je bil izveden samo en krog se 

navedena proračunska postavka znižuje.  

 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 – Druge skupne administrativne službe 

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

0160 – PRIREDITVE IN PROTOKOLARNE STORITVE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se povečuje za 20.000 €. V letu 2014 je bilo izvedenih več prireditev, kot 

smo jih v začetku leta planirali. Tukaj lahko izpostavimo, odprtje novega zdravstvenega doma, 

odprtje dvorca Sternthal, odprtje zgodovinske poti, prav tako pa je bilo tudi več protokolarnih 

dogodkov, sprejemov tujih delegacij, predvsem iz Rusije.   

 

016001 – MEDNARODNA SODELOVANJA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se znižuje za  4.000 €.  Na tej postavki so bila planirana sredstva za 

mednarodno sodelovanja predvsem z mestom Crikvenica, s katerim  imamo podpisan sporazum  

o medsebojnem sodelovanju. V letu  2014 smo na tem področju izvedli eno srečanje s strani 

društva upokojencev, ko so se naši upokojenci udeležili športnih iger v Crikvenici. Ivedli pa smo 

tudi projekt »Mladi v skupnosti brez ovir«, v katerem so sodelovali mladi iz štirih občin, zraven 

Kidričevega še iz Ajdovščine, Crikvenice in Opatije. Večji del stroškov za ta projekt je bilo 

pokritih s strani sredstev EU – mobilnost mladih in obeh mest sosednje Hrvaške.   
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06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

06039001 – Administracija občinske uprave 

0102 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se povečuje za + 24.800 € s tem da se znižujejo stroški programske 

računalniške opreme in povečujejo stroški odvetnikov.  

 

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave 

0103 – NAKUP   OPREME 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se zmanjša, saj se v letošnjem letu ne bo nabavila v celoti pohištvena 

oprema za dvorec Sternthal. 

 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0221 – IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva za izdelavo načrtov. Ker v letu 2014 k 

izdelavi še nismo pristopili, saj iščemo najcenejši način izdelave, se sredstva prenašajo v 

naslednje leto, saj finančne realizacije v letu 2014 še ne bo.  

 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

0321 – POŽARNA TAKSA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunsko postavko znižujemo. Višina sredstev na tej postavki je odvisna od dobljenih 

sredstev požarnega sklada RS. Glede na desetmesečno realizacijo ugotavljamo, da iz sredstev 

požarnega sklada ne bomo prejeli načrtovanih sredstev.  
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11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

0425  – DRUGE NALOGE S PODROČJA KMETIJSTVA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kidričevo je dolžna, kakor tudi vse ostale članice, kot članica Konzorcija za namakanje, 

plačati znesek obveznosti terjatev Perutnine Ptuj do Konzorcija za namakanje Podravja v 

Mariboru v višini 2.596,45 €, ter pogodbeno vrednost za zaščito oziroma obrambo pred točo v 

višini 3.873,87 €. Na tej proračunski postavki se je v letošnjem letu povečala potreba po varstvu 

in zaščiti zapuščenih živali, tako se zaradi teh obveznosti povečuje proračunska postavka za 

+6.470,32 €, na višino 13.470,32 €.  

 

11029003 – Zemljiške operacije 

042303 – SISTEM ZA NAMAKANJE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne realizira, ker projekt vodi KGZ Ptuj, ki še ni uspel pripravit dokumentacije. 

Predvidena realizacija v naslednjem letu.  

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Vzdrževanje cest 

0451 – VZDRŽEVANJE CEST 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje zaradi večjega obsega del (preplastitev igrišča Apače, navoz drobljenega 

asfalta za makadamske ceste in bankine).  

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje cest 

 

0452 – TOVARNIŠKA CESTA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni realizirana, ker gre za državni projekt, katerega DRSC še ni pričela, zaradi 

pomanjkanja sredstev.  
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0453 – MODERNIZACIJA CEST 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela so se izvedla v zmanjšanem obsegu.  

045306 – UREDITEV CEST V NASELJU APAČE ZNOTRAJ 10KM PAS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela so zaključena in obračunana v celoti. 

045308 – LC TALUM, NJIVERCE, GEREČJA VAS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

     Sredstva na postavki se povečajo zaradi večjega obsega del (zemeljska dela na elektro omrežju, 

prestavitvi temeljev ograj, povečanja asfaltnih površin). Dela so v celoti zaključena. 

045309 – MODERNIZACIJA LC328 291 V KUNGOTI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela v okviru postavke so v celoti izvedena; 

0454 – PROJ.DOK.IN IZGRAD.PL. V APAČAH IN LOVRENCU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso realizirana, ker gre za državni projekt, katerega DRSC še ni pričela 

zaradi pomanjkanja sredstev; 

0462 – OBVOZNA CESTA KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na državno cesto za katero pa DRSC še nima zagotovljenih finančnih 

sredstev.  

0464 – OBNOVA CEST OB IZGRADNIJI KANALIZACIJE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na voziščih ob izgradnji kanalizacijskega 

omrežja v naseljih po občini. Ker so se dela na izgradnji kanalizacije končala šele konec meseca 

septembra, se bodo obnovitvena dela opravila šele spomladi 2015, zato je postavka 0 €.  

 

13029004 – Cestna razsvetljava 

 

0641 – INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija se povečuje zaradi večjega obsega izvedenih del (Njiverce, Strnišče, Kungota pri 

Ptuju, Cirkovce, Šikole, Stražgonjca), katera so se izvedla ob izgradnji kanalizacije in 

modernizaciji cest.  
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15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

13029001 – Vzdrževanje cest 

 

0510 – SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na višino stroškov dejansko izvedenih  del  na sanaciji divjih odlagališč.  

0512 – SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje. Tako kot v preteklih letih smo v letu 2014 izvedli akcijo očistimo občino. 

Glede na to, da se število odpadkov, odloženih v naravi znižuje, so temu primerno bili tudi 

stroški odlaganja odpadkov. Žal pa se je akcije v letošnjem letu udeležilo tudi manj udeležencev, 

kar vse vpliva na stroške.  

0515 – DEPONIJA GAJKE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se zmanjšuje, saj občina ni več opravičena do okoljske dajatve za dolaganje odpadkov 

na deponiji Gajke.  

0517 – REVITALIZACIJA GRAMOZNICE STRNIŠČE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje. Dodatna oprema se ni nabavila zaradi problemov s podtalnico.  

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 – Prostorsko načrtovanje 

 

0621 – IZDELAVA PROSTORSKIH PLANOV 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 so v postavki  zajeti stroški izvedb študije izvedljivosti izgradnje turističnega 

kompleksa. 
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 062101 – VIZIJA IN STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SKUPNOSTI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Anketiranje prebivalcev se v letošnjem leto zaradi lokalnih volitev ne bo izvedlo. 

0627 – UREDITEV CENTRA CIRKOVCE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje zaradi plačila zadržanih sredstev v višini 10% iz prve faze. Izvajalec je 

dostavil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.  

062801 – UREDITEV CELOSTNE PODOBE NASELJA KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod za kulturno dediščino nam  še  ni izdal smernic za celovito ureditev naselja Kidričevo. 

Zato nismo pristopili k izvedbi projekta.  

 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 

 

0411 – IZOBRAŽEV. IN PORMOC. DEJAVNOST 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v letošnjem letu ne bo realizirana. Odbor za gospodarstvo, kateri je pri pripravi 

proračuna za leto 2014 tudi načrtoval postavko, le-te ne bo realiziral.  

0412 – LETNI POSVET Z OBRTNIKI OBČINE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Letni posvet je bil izveden, vendar so bili stroški nižji od načrtovanih. Letni posvet je bil 

organiziran v obliki strokovne ekskurzije v Makedonijo. Tam so se udeleženci srečali s časnim 

veleposlanikom RS v Makedoniji ter obrtniki in podjetniki v Ohridu. Zaradi nižjih stroškov se 

proračunska postavka znižuje.  

0414 – POSLOVNI PROST.TEKOČI ODHODKI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se dviguje na dejansko nastale stroške.  

 



 

Stran 12 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

 

062101 – OBNOVA STAREGA ZDRAVSTVENEGA DOMA KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na vrednost priprave dokumentacije za prenovo stavbe v večstanovanjsko.  

 

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069002 – Nakup zemljišč 

 

0478 – VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje zaradi stroškov uporabe vozil in delovnih stroškov za katero pa izstavimo 

račun za najem, kateri je razviden na prihodkovni strani.  

 

 

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1707 – Drugi programi na področju zdravstva 

17079002 – Mrliško ogledna služba 

 

0761 – MRLIŠKI OGLEDI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje za 500 €. Lokalne skupnosti so zavezanke za plačilo mrliško ogledne službe 

v primeru smrti občanov Občine Kidričevo na domu, v primeru samomorov, prometnih nesreč in 

v socialno-varstvenih ustanovah. V letu 2014 bo strošek le-teh nižji od planiranih, zato se 

proračunska postavka znižuje.  

 

1095 – SANITARNE OBDUKCIJE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znižujemo tudi to postavko. Lokalne skupnosti so zavezanke za plačilo sanitarnih obdukcij v 

primeru prometnih nesreč, samomorov in smrti v sumljivih okoliščinah. V letu 2014 sta bili dve 

sanitarni obdukciji, za katere je bila zavezanka za plačilo občina. Iz tega vidika se lahko 

proračunska postavka zniža.  

 



 

Stran 13 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

 

082101 – OBNOVA DVORCA STERNTHAL 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na dejansko porabljena sredstva. Investicija je zaključena.  

0861 – DVORANA CIRKOVCE – REDNA DEJAVNOST 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na realno nastale stroške.  

 

0865 – DVORANA LOVRENC S PRIZIDKOM – REDNA DEJAVNOST 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povišuje na dejansko nastale stroške.  

 

1804 – Podpora posebnim skupinam 

18049004 – Programi drugih posebnih skupin 

 

084001 – DNEVNI CENTER 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka  v letu 2014 ne bo realizirana.  

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 – Programi športa 

 

0880 – GRAMOZNICA PLETERJE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kidričevo je izdelala osnutek Občinskega prostorskega načrta za del enote urejanja 

prostora za Gramoznico Pleterje, v delu, kjer je izkoriščanje gramoza zaključeno. 

Cilji, ki jih želimo v Občini Kidričevo doseči so sanacija degradiranega območja, dvig 

turističnega potenciala občine, zagotovitev površin za šport in rekreacijo ter ohranjanje kvalitete 

okolja in narave. 

Na območju OPPN je predvidena ureditev površin za šport, rekreacijo in turizem, v povezavi 

z naravnimi površinami. Predvidena je ureditev površine za kampiranje, ribiče, prireditve, 
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igrišča na mivki, razglednega platoja, vlečnice za smučanje na vodi, plavajočih otokov in 

pomolov, proge za veslanje, makadamske poti ob vodi in vzporedno z regionalno cesto, 

površine za parkiranje in postavitev premičnih sanitarnih enot in objektov, stene za breguljke 

in plitvine, ki omogočajo bivalen prostor dvoživkam in obvodnim rastlinam ter živalim.  

 

19 – IZOBRAŽEVANJE 

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 – Vrtci 

 

0910 – POKRIVANJE RAZLIKE V CENI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo vrtca, in sicer razlike med ekonomsko ceno in 

plačili staršev. Strošek občine se povečuje, na kar vpliva tudi socialna problematika naših 

občanov. Po drugi strani pa ugotavljamo, da se v vrtec vključuje vedno več otrok. Da bi lahko 

zagotovili nemoteno financiranje, je potrebno proračunsko postavko povišati.  

 

0914 – TRANSFER JAVNEMU ZAVODU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirani stroški za enoti vrtca pri naših šolah za tiste stroške, ki niso predmet 

ekonomske cene. Med te stroške spadajo izpad dohodka zaradi kasnejšega vpisa otrok v vrtec 

(do 31.12.2014). V vrtec lahko starši vpišejo otroka do dopolni 11 mesecev starosti. Drugi 

strošek predstavlja izpis otrok iz vrtca pred 31.8.2014 zaradi vstopa v šolo, nadalje sodni stroški, 

plačilo obveznosti za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, sofinanciranje bolnišničnega oddelka 

v Bolnišnici Ptuj. Glede na to, da je bil predvsem večji izpis otrok ob vstopu v šolo in 

nepredvideni sodni stroški, je potrebno proračunsko postavko povečati.  

 

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 – Osnovno šolstvo 

 

0923 – SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISP. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se nekoliko povečuje zaradi napredovanja zaposlenih (učitelja računalništva).  Občina 

Kidričevo zgotavlja stroške dela za nadstandardne programe v osnovnih šolah, in sicer za pouk 

drugega tujega jezika in fakultatini pouk računalništva, ter krije stroške dela v izogib kombinaciji 

strokovnih predmetov (matematike, slovenščine..) v podružnični OŠ Lovrenc na Dr.polju.  

0924 – BLAGO IN STORITVE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje. Glede na energetsko sanacijo dveh osnovnih šol se znižujejo tudi materialni 

stroški.  
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0927 – OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje. Občina Kidričevo je pristopila k sofinanciranju izgradnje te osnovne šole, 

zato je izpadel strošek plačila najemnine prostora. Občine so namreč plačevale najemnino za 

stavbo te osnovne šole, katero je zaračunavala Mestna občina Ptuj.  

 

1906 – Pomoč šolajočim  

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu 

0920 – PREVOZI UČENCEV 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje za 10.000 €. V letošnjem letu nam je potekla pet letna pogodba, zato smo 

izvedli javni razpis za prevoze otrok v šolo, kar nam je ceno nekoliko povišalo. Drugi razlog pa 

je tudi v tem, da se nam je povečal vpis otrok v OŠ Dr. Ljudevita Pivka v Ptuju. V lanskem letu, 

ko smo pripravljali proračun, so se otroci v to šolo vozili iz Kidričevega, med letom pa je 

potrebno zagotavljat prevoz v OŠ Dr.Ljudevita Pivka tudi IZ Jablan, kar je povzročilo povišanje 

stroškov prevoza.  

092001 – SVETOVALNA POMOČ OTROKOM 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se črta. Občina je v letošnjem letu objavila razpis za sofinanciranje svetovalne pomoči 

otrokom. Na razpis nismo prejeli nobene vloge. Dejstvo namreč je, da so staršem in solo 

obveznim otrokom omogočene številne strokovne pomoči, ki pa so zanje brezplačne.  

0922 – ŠOLA V NARAVI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje. Sredstva na tej postavki so planirana za prevoz otrok v šolo v naravi. 

Sredstva je potrebno povišati za pokritje stroškov prevoza v šolo v naravi v Osnovni šoli 

Cirkovce, katera jo je izvedla v začetku šolskega leta 2014/2015. 

 

20 – SOCIALNO VARSTVO 

2002 – Varstvo otrok in družine 

20029001 – Drugi programi v pomoč družini 

 

1090 – IZJEMNA DENARNA POMOČ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se nekoliko znižuje. Na tej postavki so planirana proračunska sredstva za prevoz 

pokojnikov v prometnih nesrečah, samomorih. Prav tako so planirana sredstva za pokritje 

pogrebnih stroškov tistih, ki nimajo lastnih sredstev in svojcev, ki bi te stroške plačali. Na tej 

postavki pa imamo planirana tudi sredstva za izredne socialne pomoči občanov, ki se jim 

dodelijo v skladu s sprejetim pravilnikom. Ker je bilo vlog občanov manj, kot smo načrtovali, se 

proračunska postavka znižuje.  
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2004 – Izvajanje programov socialnega varstvo 

20049004– Socialno varstvo starih 

 

1020 – REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se  znižuje. Razlog je v zmanjšanju števila varovancev v domovih. Število se je 

zmanjšalo zaradi smrti tistih, katerim je občina plačevala ali sofinancirala oskrbnine v domovih.  

 

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 

 

1060 – SUBVENCIJE STANARIN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje. Glavni razlog je v drastičnem povečanju subvencije tržne najemnine. Če 

smo v letu 2013 plačevali subvencijo tržne najemnine trem upravičencem, jo danes plačujemo 

enajstim najemnikom tržnih stanovanj. Upravičenost ugotavlja v skladu z veljavno zakonodajo 

Center za socialno delo. 50% razlike med tržno in neprofitno najemnino nam na podlagi 

zahtevka za preteklo leto povrne državni proračun, druga polovica je strošek občine.  

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje 

 

0611 – STANOVANJSKI BLOK KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje višino dejanskih obresti po dolgoročnem kreditu pri NKBM.  
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5000   Režijski obrat  

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 – Zmanjševanje in ravnanje z odpadki 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 

0520 – KANALIZACIJA KUNGOTA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

     Postavka se znižuje, ker nismo izvedli opreme črpališča pri gradu Ravno polje.  

052001 – KANALIZACIJA SP. GAJ  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje kanalizacije v delu naselja Sp.Gaj. Investicijo vodi 

Občina Slovenska Bistrica. V tem letu še ne bo zahtevkov za sofinanciranje, zato je postavka 0 €.  

052002 – KANALIZACIJA STAROŠINCE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu še ne bomo pristopili k izgradnji kanalizacije, zato je postavka 0 €.  

052701 – IZGRADNJA MKČN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu je bila realizirana vgradnja ene MKČN. 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

DOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039001 – Oskrba z vodo 

0631 – OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjega obsega del (zamenjava cevovoda v Šikolah, 

Njivercah, prestavitev hidrantov v Njivercah, Kungoti in Cirkovcah).  
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16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1601 – POKOPALIŠČE CIRKOVCE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je povečana zaradi večjega obsega del (odstranitev obstoječe ograje in postavitev 

kamnitega zidu ob lokalni cesti in severu zahodu).  

1602 – POKOPALIŠČE LOVRENC 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v letu 2014 ne bo realizirana.  

1604 – POKOPALIŠČE KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v letu 2014 ne bo realizirana.  

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje 

 

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 BKS BANK.  

0877 – ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na dejanske stroške obresti po dolgoročnem kreditu Sklad Ribnica – Banka 

Koper.  
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B – Finančnih terjatev in naložb  

V tem računu v rebalansu 3 niso predvidene spremembe.  

 

 

C - Račun financiranja  

 

4000 Občinska uprava 
 

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje 

 

0611– STANOVANJSKI BLOK KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje za eno glavnico dolgoročnega kredita pri NKBM. Kredit je v letu 2014 

izplačan.   
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 

Celotni načrt razvojnih programov za leto 2014 se s tem rebalansom 3  glede na sprejet rebalans 2 

znižuje   in sicer za   - 548.060 €  in sicer: 

 

4000   Občinska uprava  

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

060390002 – Ravnanje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

0103 – NAKUP OPREME 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se zmanjša, saj se v letošnjem letu ne bo nabavila v celoti pohištvena 

oprema za dvorec Sternthal. 

 

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

0426 – PROGRAMI PODEŽELA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je znižana, ker so nastali predvsem tekoči odhodki.  

 

 

11029003 – Zemljiške operacije 

042304 – AGROMELIORACIJA PO KAMASACIJI  DP1 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt agromelioracije Dravsko polje 1 ima zagotovljena  sredstva Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja po javnem razpisu Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo in 

okolje, za Ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo 

kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih območjih. Iz naslova tega javnega razpisa  

se je  pridobilo  100% upravičenih stroškov, 22% DDV pa krije Občina Kidričevo. 

Agromelioracija se bo izvedla znotraj komasacijskega območja DP1. V letošnjem letu so 

sredstva namenjena za projektno dokumentacijo. Investicija se bo izvedla v letu 2015. 
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042305 – AGROMELIORACIJA PO KAMASACIJI  DP2 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt agromelioracije Dravsko polje 2 ima zagotovljena nepovratna  sredstva Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja- Ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, 

povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih 

območjih. 

Iz naslova tega javnega razpisa se pridobi 100% upravičenih stroškov, 22% DDV  krije Občina 

Kidričevo. 

Agromelioracija DP2 se bo izvedla znotraj komasacijskega območja DP2.  

V letošnjem letu so sredstva namenjena za projektno dokumentacijo. Investicija se bo izvedla v 

letu 2015. 

 

042306 – AGROMELIORACIJA PO KAMASACIJI  DP3 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Projekt agromelioracije Dravsko polje 3 ima zagotovljena nepovratna  sredstva Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja- Ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, 

povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih 

območjih. 

Iz naslova tega javnega razpisa se pridobi 100% upravičenih stroškov, 22% DDV  krije Občina 

Kidričevo. 

Agromelioracija DP3 se bo izvedla znotraj komasacijskega območja DP3.  

V letošnjem letu so sredstva namenjena za projektno dokumentacijo. Investicija se bo izvedla v 

letu 2015. 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

0452 – TOVARNIŠKA CESTA KROŽIŠČE KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni realizirana, ker gre za državni projekt, katerega DRSC še ni pričela, zaradi 

pomanjkanja sredstev.  

0453 – MODERNIZACIJA CEST 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela so izvedena v manjšem obsegu.  
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0462 – OBVOZNA CESTA KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na državno cesto za katero pa DRSC še nima zagotovljenih finančnih 

sredstev.  

0464 – OBNOVA CEST OB IZGRADNIJI KANALIZACIJE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na voziščih ob izgradnji kanalizacijskega 

omrežja v naseljih po občini. Ker so se dela na izgradnji kanalizacije končala šele konec meseca 

septembra, se bodo obnovitvena dela opravila šele spomladi 2015, zato je postavka zmanjšana.   

0454 – PROJ.DOK.IN IZGRAD.PL. V APAČAH IN LOVRENCU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso realizirana, ker gre za državni projekt, katerega DRSC še ni pričela 

zaradi pomanjkanja sredstev; 

045308 – LC TALUM, NJIVERCE, GEREČJA VAS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

     Sredstva na postavki se povečajo zaradi večjega obsega del (zemeljska dela na elektro omrežju, 

prestavitvi temeljev ograj, povečanja asfaltnih površin). Dela so v celoti zaključena. 

045309 – MODERNIZACIJA LC328 291 V KUNGOTI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela v okviru postavke so v celoti izvedena; 

 

 

 

13029004 – Cestna razsvetljava 

 

0641 – INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija se povečuje zaradi večjega obsega izvedenih del (Njiverce, Strnišče, Kungota pri 

Ptuju, Cirkovce, Šikole, Stražgonjca), katera so se izvedla ob izgradnji kanalizacije in 

modernizaciji cest.  
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15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

150290001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 

0517 – REVITALIZACIJA GRAMOZNICE STRNIŠČE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje. Dodatna oprema se ni nabavila zaradi problemov s podtalnico.  

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 – Prostorsko načrtovanje 

 

0627 – UREDITEV CENTRA CIRKOVCE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje zaradi plačila zadržanih sredstev v višini 10% iz prve faze. Izvajalec je 

dostavil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.  

062801 – UREDITEV CELOSTNE PODOBE NASELJA KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod za kulturno dediščino nam  še  ni izdal smernic za celovito ureditev naselja Kidričevo. 

Zato nismo pristopili k izvedbi projekta.  

1603 – Komunalna dejavnost 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 

 

0411 – IZOBRAŽEV. IN PORMOC. DEJAVNOST 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v letošnjem letu ne bo realizirana. Odbor za gospodarstvo, kateri je pri pripravi 

proračuna za leto 2014 tudi načrtoval postavko, le-te ne bo realiziral.  
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1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

062101 – OBNOVA STAREGA ZDRAVSTVENEGA DOMA KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na vrednost priprave dokumentacije za prenovo stavbe v večstanovanjsko.  

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

082101 – OBNOVA DVORCA STERNTHAL 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na dejansko porabljena sredstva. Investicija je zaključena.  

 

19 – IZOBRAŽEVANJE 

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 – Vrtci 

0912 – NAKUP OPREME 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje zaradi višje vrednosti gradbenih del na sanitarijih v enoti vrtca Cirkovce.  

 

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 – Osnovno šolstvo 

0925 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se znižuje zaradi neizvedene investicije nakupa senčil v OŠ Cirkovce. 

Sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko  0929 za nakup dodatne računalniške 

opreme.  
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0929 – OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glej obrazložitev pri proračunski postavki 0925 zgoraj.  

 

 

 

 

5000   Režijski obrat  

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 – Zmanjševanje in ravnanje z odpadki 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 

 

0520 – KANALIZACIJA KUNGOTA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

     Postavka se znižuje, ker nismo izvedli opreme črpališča pri gradu Ravno polje.  

 

052001 – KANALIZACIJA SP. GAJ  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje kanalizacije v delu naselja Sp.Gaj. Investicijo vodi 

Občina Slovenska Bistrica. V tem letu še ne bo zahtevkov za sofinanciranje, zato je postavka 0 €.  

 

052002 – KANALIZACIJA STAROŠINCE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu še ne bomo pristopili k izgradnji kanalizacije, zato je postavka 0 €.  

 

052701 – IZGRADNJA MKČN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu je bila realizirana vgradnja ene MKČN. 
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16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

DOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039001 – Oskrba z vodo 

 

0631 – OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjega obsega del (zamenjava cevovoda v Šikolah, 

Njivercah, prestavitev hidrantov v Njivercah, Kungoti in Cirkovcah).  

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

1601 – POKOPALIŠČE CIRKOVCE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je povečana zaradi večjega obsega del (odstranitev obstoječe ograje in postavitev 

kamnitega zidu ob lokalni cesti in severu zahodu).  

1602 – POKOPALIŠČE LOVRENC 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je znižana saj v letošnjem letu ne bo realizirana.  

1604 – POKOPALIŠČE KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je znižana saj v letošnjem letu ne bo realizirana.  

 

 


