
Na podlagi29.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno
besedilo, 27l9$-odl. Us,76/08,79109,51l10,84/1O-odl.US in40I12-ZUJF),29.in 4O.člena Zakonao
javnih financah (Uradni list RS, Št. 11/'ĺ't-uradno prečiŠčeno besedilo ,110111-zDlU12,
46/'ĺ3-ZlPRs1314-A, 101113, 101l13-zlPRs'ĺ415 in 38l14-ZlPRs1415-A) in 'ĺ05 .člena
Statuta občine Kidričevo (Uradni lĺst RS' št. 'ĺ0/04 ĺn 58/05 ter Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 20l11)je občinskisvet občine Kidričevo na 2. rednisejidne 4.12.2014 sprejel

ODLOK
o rebalansu 3 proraěuna občine Kidričevo zaleto 2014

1.člen
Spremenise 1. člen odloka o rebalansu 2 proračunu občine Kidričevoza leto 2014 (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 33 z dne 25.7'2014 ) in glasi:

občinski proračun za leto 2014 se določiv naslednjih zneskih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
v eur

Rebalans 3 2014

8.574.417

6.593.063

4.455.073
3.592.530

805.003
57.540

0

2.137.990
547.785

2.000
9.000
1.000

1.578.205

1.663.834
157.875

1.505.959

8.991.179

1.747.273
317.202

48.720
1.249.529

32.800
99.022

SKUPAJ PRI HODKI (7 0+7 I +7 2+7 3+7 4)

TEKoČl PRlHoDKl (7o+71)

70 DAVČNI PRlHoDKl
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoŽenje
704 Domačidavki na blago in storitve
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRlHoDKl
710 UdeleŽba na dobičku in dohodkiod premoŽenja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodkiod prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prĺhodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodkiod prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodkiod prodaje zemljišč in nematerialnega premoŽenja

73 PREJETE DONACIJE
730 PĘete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih janofinančnih institucij
741 Prej'sredstva iz dżavnega proračuna iz sred.proračuna EU

SKUPAJ ODHODKI (40+41 +42+43)

40 TEKoČl oDHoDKl
400 Plače in drugi izdatkizaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 lzdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

.520
0
0

.520

0
0
0

317

317

Stran I



41 TEKoČl TRANSFER|
4'ĺ0 Subvenclje
41'l Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacĺjam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekočitransferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
43'ĺ lnvest.transf.prav.in fiz.oseb, ki niso prorač'upor
432 lnvest.transf.proračunskim uporabnikom

PRoRAČUNsKl PRSEŽEK (l -ll.)
(PRORAtUNSKT PRr MANJ KLJAJ)

2148.063
327.175

1.247.080
242.540
331.268

0

5.043.245
5.043.245

52.598
10.000
42.598

416.763

v eur
Rebalans 3 2014

IV

ill

B. RAČUN FlNANČN|H TERJATEV lN NALoŽB
Skupina/Podskupina kontov

PREJETA VRAČ|LA DANlH PosoJlL ĺN PRoDAJA
KAPlTALsKl H DELEŽEV Í 50+7 51 +7 52)

75 PREJETA VRAČ|LA DAN|H PoSoJlL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 ProdĄa kapitalskih deleŽev
752 Kupnine iz naslova privatizacĺje

DANA POSOJILA IN POVETANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV e40+441+442)

44 DANA PosoJlLA lN PoVEĆANJE KAPITAL.DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povećanje kapitalskih deleŽev in nalożb
442 Poraba sredstev kupnĺn iz naslova privatizacije
443 PoveÖanje namenskega premoŽenja v javnih skladih

in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoŽenje v svoji

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
lN sPREMEMBE KAP|TALSK|H DELEŽEV (lV.-V.)

0

0
0
0
0

V
2.000

2.000
0
0
0

2.000

-2.000
VI

Stran 2



tx.

X.

xl.

c. RAČUN FlNANC|RANJA
Skupina/Podskupina kontov

Vll. ZADoLŽEVANJE (5oo)

50 ZADoLŽEVANJE
500 Domače zadolŽevanje

Vlll. oDPLAČ|LA DoLGA (55o)

55 ODPLATILA DOLGA
550 odplačila domačega dolga

PoVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUN|H
(t. +lv.+vt t.-t t.-v.-vt I l. )

NETo ZADoLŹEVANJE
(vil.-vilr.)

NETO FINANCIRANJE
(vt.+vil.-vilt.-tx.)

STANJE SREDSTEV NA RČUN|H DNE 31.'ĺ2. PRETEKLEGA LETA 2o13
9009 Splošni sklad za drugo (ocenjeno)

2. člen

Ta odlok zaöne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin

Štev.: 0074/2013
Datum: 05j22014

Anton Leskovar

pana ;oběine Kid*

v eur
Rebalans 3 2014

600.000

600.000
600.000

188.593

188.593
188.593

-7.356

411.407

416.763

40.522

}ľ.

I

Stran 3
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Svetniška skupina DEsUs, sMc

oBČlNA KlDRlČEVo

Ul. Borisa Kraigherja 25

2325 KlDRlČrvo

DATUM: 4.L2.2OL4

ZADEVA: Predlog za dopolnitev proračuna za leto 2015

Spoštovani l

Svetniška skupina DEsUs, SMC predlaga naslednje dopolnitve Proračuna občine Kidričevo za
leto 2015:

1. Področje infrastrukture:
o Preplastitev lokalne ceste, postavitev pločnika in ureditev javne razsvetljave v

kraju Apače od Veita v smeri Lancove vasi

Razlaga: Ta del ceste je že vse od polaganja kanalizacije v zelo slabem stanju. Popolnoma
mirno lahko rečemo, da je to takoj za tovarniško cesto, najslabša cesta v občini Kidričevo.
Največji problem je v relativno velikem prometu, kar ogroža kolesarje, še posebej pa pešce.
Nujno je potrebno cesto preplastitĺ in postaviti pločnike, kakor tudi omejevalce hitrosti'

Pomen: lzboljšana cestnoprometna Varnost;

Strošek: približno 300.000€

o Postavitev cestne razsvetljave v kraju Apače od lokalne ceste V smeriTrnovca v
dolžini L50 m

Razlaga: Na tej ulici v dolžini L50 m ni postavljene cestne razsvetljave, prav tako ne pločnika.
Po njej hodijo otroci na avtobus, kar je izredno nevarno. Potrebno je postaviti (po nestrokovni
oceni) 5 svetilk.

Pomen: lzboljšana cestnoprometna in splošna Varnost

Strošek: približno 5.000 €

2. Področje sociale
o Plačevanje otroške hrane vsem dojenčkom do 4. meseca starosti



Razlaga: V svetniški skupini se zavedamo, da občina podeljuje denarno pomoč ob rojstvu
otroka, vendar pa mislimo, da je to kot pomoč mladim družinam premalo. Za mlado družino
je zelo pomemben vsak euro. V kolikor mamica ne more dojiti je strošek za otroško hrano
nekje okoli L00€'

Pomen: Pomoč mladim družinam

Strošek: približno 8.000 €

3. Področje zdravstvenega Varstva
o Nakup defibrilatorjev za Vsa gasilska društva v občini Kidričevo

Razlaga: ob srčnožilnem dogodku je izredno pomemben čas. V naši občini je to še posebej
pomembno, saj so določeni kraji od reševalne postaje Ptuj oddaljeni tudi več kot ].5 km. To
pomeni, da reševalci lahko pridejo šele v ].5 minutah, kar pa je Že bilo večkrat za marsikaterega
občana usodno. Gasilci v vseh gasilskih društvih imajo dežurno službo in so lahko na kraju
dogodka mnogo prej kot reševalci. Po zgledu drugih občin lahko gasilec s hitrim
posredovanjem z defibrilatorjem reši marsikatero življenje. Reševalci iz naše občine, ki so
zaposleni na reševalnĺ postaji Ptuj, so pripravljeni izobraziti gasilce za nudenje prve pomoči z
defibrilatorjem brezplačno. Za občĺno je strošek samo nakup defibrilatorjev za Vsa gasilska
društva.

Pomen: lzboljšana zdravstvena Varnost občanov

Strošek: približno 10.000 €

S spoštovanjem,

Za Svetniško skupino DEsUs, sMc

Miran Golub


