
 

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.  Te prihodke smo prilagodili ( povišali) zadnjim 

veljavnim izračunom Ministrstva za finance.  

703 - Davki na premoženje 

Ti prihodki se s tem rebalansom 2 zvišujejo vezano na dejansko realizacijo v desetih mesecih 

leta 2015.  

704 - Domači davki na blago in storitve 

Ti prihodki se s tem rebalansom 2 zvišujejo vezano na dejansko realizacijo v desetih mesecih 

leta 2015.  

 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Ti prihodki se s tem rebalansom 2 zvišujejo vezano na dejansko realizacijo v desetih mesecih 

leta 2015.  

711 - Takse in pristojbine 

Ti prihodki se s tem rebalansom 2 zvišujejo vezano na dejansko realizacijo v desetih mesecih 

leta 2015.  

712 - Globe in druge denarne kazni 

Ti prihodki se s tem rebalansom 2 zvišujejo vezano na dejansko realizacijo v desetih mesecih 

leta 2015.  

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Ti prihodki ostajajo  v enaki višini, kot v sprejetem proračunu in rebalansu 1 za leto 2015.   

714 – Drugi nedavčni prihodki 

Ti prihodki se znižujejo vezano na dejansko deset mesečno realizacijo v letu 2015.  
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72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Ti prihodki ostajajo enaki kot v sprejetem in veljavnem proračunu 2015.  

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Ti prihodki se s tem rebalansom 2 za leto 2015  znižujejo za  - 55.169 € (država nam bo po 

zadnjih izračunih Ministrstva za finance dala manj finančne izravnave).  

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

Ti prihodki ostajajo  v enaki višini, kot v sprejetem in veljavnem  proračunu 2015.   

 

 

Skupaj   so   s   tem   rebalansom 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2015 prihodki 

planirani v višini   6.104.503 €,  kar je za   +193.714 €  več   kot je v sprejetem in veljavnem 

rebalansu 1 proračuna 2015.  
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Odhodki proračuna  

40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Ti odhodki se povečujejo za +3.350 € (plače, regres, delovna uspešnost) glede na sprejet 

proračun 2015. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Ti odhodki se znižujejo za -215 € glede na  sprejet  proračun 2015. 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Ti odhodki se v tem rebalansu dvigujejo za + 150.619 € - energija, voda, in komunalne storitve , 

poštnina, izdatki za službena potovanja, prevozni stroški in storitve,  tekoče vzdrževanje, 

poslovne najemnine, drugi operativni odhodki.    

403 - Plačila domačih obresti 

Ti odhodki ostajajo takšni kot so v sprejetem proračunu 2015. 

409 - Rezerve 

Splošna proračunska rezervacija ostaja enaka kot v sprejetem proračunu 2015.  

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

410 - Subvencije 

Ti odhodki se povečujejo za +77.500 € glede na sprejet in veljavni proračun 2015. 

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Ti odhodki  se znižujejo za -6.043 € glede na sprejet in veljaven  proračun 2015. 

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Ti odhodki se znižujejo za -487 € glede na sprejet in veljaven proračun 2015. 

 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Ti odhodki se povečujejo za 5.050 € glede na sprejet in veljaven  proračun  2015. 
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Te odhodke v tem rebalansu znižujemo  za -379.738 € glede na veljaven proračun 2015.   

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

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

uporabniki 

Te odhodke s tem rebalansom 2 povečujemo za +38.000 € glede na veljavni proračun 2015.  

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Te odhodke znižujemo za -1.200 € glede na veljavni proračun 2015.  

 

Skupaj  so  v tem  rebalansu  2  proračuna Občine Kidričevo za leto 2015  odhodki 

planirani v višini  6.097.920 €,  kar  je  za  -113.164 € manj   kot v veljavnem proračunu za 

leto 2015. 

 

V tej bilanci je v  tem rebalansu 2 za leto 2015  planiran proračunski presežek v višini 

+6.983 €. 

 

 

 

 

B - Račun finančnih terjatev in naložb  

V tej bilanci oz. računu s tem rebalansom 2  v letu 2015 niso planirani dogodki.      
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C - Račun financiranja  

50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 

S tem rebalansom 2 za leto 2015 ni planirano dolgoročno zadolževanje občine.   

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - Odplačila domačega dolga 

Ti odhodki ostajajo enaki kot v sprejetem proračunu 2015.  

 

 

V tem rebalansu 2  za leto 2015 je planiran proračunski presežek  +6.983 €, ki   se v celoti 

porabi za odplačilo domačega dolga v višini -146.092 €.  Razlika -139.109 € se pokriva iz 

stanja preteklega leta. Tako je ta rebalans 2  proračuna Občine Kidričevo  za leto 2015 

uravnotežen.  
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2. POSEBNI DEL 
 

A - Bilanca odhodkov 

4000   Občinska uprava  

01 – POLITIČNI SISTEM 

0101 – Politični sistem 

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

0841 – POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se znižuje zaradi nižjih stroškov delne povrnitve stroškov volilne 

kampanje. Stroški za delno povračilo stroškov volilne kampanje so bili nižji od planiranih.  

 

04 – SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPL.JAVNE STORITVE 

0403 – Druge skupne administrativne službe 

040390002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

016001 – MEDNARODNA SODELOVANJA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se znižuje na 650 €. V letu 2015 je bilo manj mednarodnega sodelovanja 

od planiranega. To pa zaradi tega, ker ni bilo razpisov za razne projekte, na katerih smo uspeli v 

preteklem letu. V letu 2015 je bilo iz te postavke realizirano sodelovanje upokojencev na 

mednarodnih športnih igrah in obisk iz  Uglevika (Bosna) v Kidričevem 

 

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 predvsem  zaradi podvojenih stroškov vezano na preselitev 

občinske uprave na novo lokacijo.  
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06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave 

0103 – NAKUP OPREME 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje, saj se je v zadnjem četrtletju letošnjega leta še nabavila pohištvena oprema 

za pisarno in občinsko blagajno v pritličju dvorca Sternthal. 

 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0321 – POŽARNA TAKSA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se povečuje za 800 €. Sredstva za požarno takso pridobivamo s strani 

Ministrstva za obrambo in je namenjena izključno za nakup opreme za zagotavljanje požarne 

varnosti. S strani ministrstva smo v letu 2015 prejeli za 800 € več sredstev od planiranega.  

 

0322 – SREDSTVA ZA INVESTICIJE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za investicije se znižujejo. Za nakup opreme za požarno varnost smo zagotovili vsa 

potrebna sredstva. Razlog za znižanje je nižja vrednost nakupa gasilskega avtomobila za PGD 

Starošince od planiranega, zato se sredstva znižajo.  

 

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 

Proračunska postavka se viša zaradi  stroškov  zaščite zapuščenih živali, za katere smo po 

zakonodaji dolžni poskrbeti. 

042502  – KNP KONZORCIJ ZA NAMAKANJE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupščina Konzorcija za namakanje je v lanskem letu s sklepom potrdila, da se izvede revizija 

poslovanja Konzorcija za namakanje. Iz revizijskega poročila je razvidno, da  je bilo poslovanje  

Konzorcija v nasprotju z zakonodajo. Posledično temu smo zadevo predali odvetniški pisarni, da  

zastopa občino. Ko članica konzorcija, tako kot vse ostale občine Sp. Podravja smo solidarno 

odgovorne, zato se bodo sredstva morala nameniti za plačilo izgubljenih tožb, plačilo sodnih 
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stroškov, plačilo stroškov odvetnikov Konzorcija za namakanje, plačilo izvršb na druge članice , 

zaradi  solidarne obveznosti članstva. 

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

042103 – NALOŽBE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis  za dodelitev državnih pomoči  na področju kmetijstva se ni razpisal, saj so bile z 

uredbo določeni pogoji in obveza za pripravo novega pravilnika. Zaradi  nedelujočega odbora, se 

nov pravilnik ni sprejel, tako je posledično bil onemogočen tudi javni razpis za leto 2015. Nov 

pravilnik je že v predlogu za sprejem v mesecu decembru 2015. 

0422 – IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis  za dodelitev državnih pomoči  na področju kmetijstva se ni razpisal, saj so bile z 

uredbo določeni pogoji in obveza za pripravo novega pravilnika. Zaradi  nedelujočega odbora, se 

nov pravilnik ni sprejel, tako je posledično bil onemogočen tudi javni razpis za leto 2015. Nov 

pravilnik je že v predlogu za sprejem v mesecu decembru 2015. 

0426 – PROGRAMI PODEŽELJA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se financirajo projekti, aktivnosti in programi, ki jih sofinancira LAS 

Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V letošnjem letu smo tako namenili sredstva 

za delovanje in promocijo LAS,  ter pripravi strategije. Prvi razpisi,za katere bomo pripravili 

projekte, so predvideni šele  drugo leto. 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Investicijsko vzdrževanje cest 

 

0451 – VZDRŽEVANJE CEST 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje zaradi večjega obsega del. 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje cest 

 

0453 – MODERNIZACIJA CEST 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se poveča zaradi večjega obsega modernizacije cestnih odsekov po planu odbora za 

gospodarsko infrastrukturo.  
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045309 – MODERNIZACIJA LC 328 291 V KUNGOTI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se zniža na dejansko vrednost izvedenih del. Preostala sredstva se prerazporedijo na 

postavko 0453. 

 

045310 – MODERNIZACIJA JAVNE POTI 665861 ZG.JABLANE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se zniža na dejansko vrednost opravljenih del. Preostala sredstva se prerazporedijo na 

postavko 0453. 

 

 

045311 – MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se prerazporedijo na postavko 0453, ker se projekt še ni pričel.  

 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso realizirana in se prerazporedijo na postavko 0453, ker gre za državni 

projekt, katerega DRSC še ni pričela zaradi pomanjkanja sredstev. 

 

0462 – OBVOZNA CESTA KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni realizirana in se sredstva prerazporedijo na postavko 0453, ker je investicija vezana 

na državno cesto za katero pa DRSC še nima zagotovljenih finančnih sredstev. 

 

0464 – OBNOVA CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se prerazporedijo na postavko 0453.  

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

13029001 – Vzdrževanje cest 
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0512 – SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje. V letu 2015 je bila akcija izpeljana po planu. Stroški akcije so bili nekoliko 

nižji od planiranega, zato se sredstva znižujejo.  

 

 

 

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 

Proračunska postavka se zvišuje zaradi začetka  priprav sprememb in dopolnitev OPN Kidričevo 

in pričetka izdelave novega OPN. 

 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

 

0612 – VZDRŽEVANJE STANOVANJ  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Sredstva so se povečala, saj smo pristopili k ureditvi stanovanj na Tovarniški 13 in 14 za potrebe  

stanovalcev objekta pri dvorcu Sternthal. 

 

061201 – OBNOVA STAREGA ZDRAVSTVENEGA DOMA KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zmanjšajo, saj je glede na pričetek del v mesecu septembru izvedba del v manjšem 

obsegu, kot je bilo planirano. 
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1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 

 

0478 – VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje zaradi povečanega obsega del in stroškov uporabe vozil ter delovnih 

stroškov za katero pa izstavimo račun za najem, kateri je razviden na prihodkovni strani.  

 

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1707 – Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo 

0760 – PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAV.ZAVAROV. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z obveznostmi občine, ki je plačnica osnovnega zdravstvenega zavarovanja 

brezposelnih oseb in v skladu s podatki  Ministrstva za delo, ki ga občine prejemajo preko 

programa »distribucijski modul« se bi naj mesečno plačevalo  prispevke za brezposelne osebe. 

Glede na situacijo so podatki v distribucijskem moduli, ki vsebuje vse sezname vseh  

upravičencev do socialnih transferov, so informacije ažurirane obdobno, tako da je tekoče 

nakazovanje prispevkov moteno. To pomeni, da je moteno  tudi natančno načrtovanje 

proračunske postavke za ta namen. Sredstva, ki se z rebalansom povišujejo se razporejajo na 12 

mesecev. Čeprav je število brezposelnih nihalo oz. se zviševalo že v lanskem letu, smo za zadnje 

trimesečje lanskega  leta, zaradi težav z distribucijskim modulom, lahko namenili šele v 

letošnjem letu. Sprememba višine sredstev ne pomeni  visokega odstopanja v smislu naraščanja 

brezposelnih oseb. 

 

 

 

17079002 – Mrliško ogledna služba 

 

0761 – MRLIŠKI OGLEDI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se nekoliko povečujejo. Stroškov mrliško ogledne službe je bilo v letu 2015 nekoliko 

več od planiranega.  
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18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

082102 – UREDITEV OBMOČJA KULTURNE DEDIŠČINE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne bo realizirana zato se znižuje za  -10.000 €.  

 

0865 – DVORANA LOVRENC S PRIZIDKOM-REDNA DEJAVNOST 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se poveča zaradi višjih stroškov (ogrevanje in električna energija). 

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 – Programi športa  

088001 – ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru prijave različnih investicijskih projektov ( na Fundacijo za šport je bilo prijavljenih 6 

programov), na Javni razpis za sofinanciranje Fundacija za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji, je  fundacija odobrila  sofinanciranje programa » 

 Širitev športnih površin za dodatne programe športa« v Lovrencu na Dravskem polju.. Občina 

Kidričevo je lastnica parcele na katero se je izvedla investicija, zato zagotavlja  finančna 

sredstva. 

 

 

19 – IZOBRAŽEVANJE 

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 – Vrtci 

 

0910 – POKRIVANJE RAZLIKE V CENI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje za 10.000 €. Razlog za znižanje je manjše število otrok vključenih v vrtec.  

 

0912 – TRANSFER JAVNEMU ZAVODU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje za 2.000 €, ker se nakup opreme ne bo izvedel.  
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1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 – Osnovno šolstvo 

 

0923 – SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISP. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje. Programi fakultativnega pouka se znižujejo saj so stroški fakultativnega 

pouka nižji od planiranih.  

 

0924 – BLAGO IN STORITVE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje zaradi večjega popravila »izlitje vode« v Osnovni šoli Kidričevo. Del 

stroškov popravila bo plačala zavarovalnica tko, da bo zaradi te poškodbe tudi prihodek.  

0929 – OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje zaradi višjih stroškov nakupa opreme v Osnovni šoli Cirkovce (mizic in 

stolov). Zaradi dveh oddelkov prvega razreda je bilo potrebno nabaviti opremo.  

 

1906 – Pomoč šolajočim  

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu 

0921 – POČITNIŠKO LETOVANJE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje zaradi manjšega števila otrok, ki se je letovanja udeležilo. V letu 2015 se je 

letovanja udeležilo 6 otrok za katere so starši podali vlogo za plačilo letovanja.  

0922 – ŠOLA V NARAVI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje na 2.806,94 €. Šola v naravi, ki se je izvedla v letu 2015 je nižja od 

planirane, saj se bo del le-te izvajal v letu 2016.  

 

20 – SOCIALNO VARSTVO 

2002 – Varstvo otrok in družine 

20029001 – Drugi programi v pomoč družini 
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1090 – IZJEMNA DENARNA POMOČ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje za  9.000 €. V letu 2015 vlog za izplačilo izjemnih denarnih pomoči skorajda 

ni bilo, zato se postavka tudi znižuje.  

 

1096 – ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje, saj je bilo v letu 2015 manj rojstev od preteklih let.  

 

 

2004 – Izvajanje programov socialnega varstvo 

20049004– Socialno varstvo starih 

 

1020 – REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje, delno zaradi povišanja cen storitev, delno pa tudi zaradi povečanja števila 

oseb vključenih v domsko varstvo.   

 

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 

 

1060 – SUBVENCIJE STANARIN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje za 4.000 €. Obveznosti občine za plačila subvencije stanarin so nekoliko 

nižje, znižala pa se je tudi subvencija tržne najemnine, kar tudi vpliva na znižanje postavke.  
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5000   Režijski obrat  

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA 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. 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 

0480 – REŽIJSKI DELAVCI REDNI PLAČE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se povečuje za 3.350 €.  Zajema sredstva za izplačilo plač enemu delavcu zaposlenem 

za določen čas v okviru projekta Center Cirkovc.  Pri prvotnem planiranju nismo natančno 

izračunali potrebnih sredstev, ki jih zaposlenemu moramo izplačati po zakonu, zato s tem 

rebalansom 3 to popravljamo.  

0480 – REŽIJSKI DELAVCI REDNI PLAČE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje  za 215  €.   

053001 – SUBVENCIJE CEN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se dviguje  na nivo dejanske realizacije.  

 

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje 

 

0527 – SEK.KANALIZACIJA IN HIŠNI PRIKLJUČKI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se je povečala, saj se je izvedlo fizično več priključkov od načrtovanih. 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 

Celotni načrt razvojnih programov za leto 2015 se s tem rebalansom 2  glede na sprejet rebalans 1 

znižuje    in sicer za   -285.438  €  in sicer: 

 

4000   Občinska uprava  

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave 

0103 – NAKUP OPREME 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

postavka se povečuje, saj se je v zadnjem četrtletju letošnjega leta še nabavila pohištvena oprema 

za pisarno in občinsko blagajno v pritličju dvorca Sternthal. 

 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

0322 – SREDSTVA ZA INVESTICIJE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za investicije se znižujejo. Za nakup opreme za požarno varnost smo zagotovili vsa 

potrebna sredstva. Razlog za znižanje je nižja vrednost nakupa gasilskega avtomobila za PGD 

Starošince od planiranega, zato se sredstva znižajo.  

 

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 

Proračunska postavka se viša zaradi  stroškov  zaščite zapuščenih živali, za katere smo po 

zakonodaji dolžni poskrbeti. 
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11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

042103 – NALOŽBE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis  za dodelitev državnih pomoči  na področju kmetijstva se ni razpisal, saj so bile z 

uredbo določeni pogoji in obveza za pripravo novega pravilnika. Zaradi  nedelujočega odbora, se 

nov pravilnik ni sprejel, tako je posledično bil onemogočen tudi javni razpis za leto 2015. Nov 

pravilnik je že v predlogu za sprejem v mesecu decembru 2015. 

0422 – IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis  za dodelitev državnih pomoči  na področju kmetijstva se ni razpisal, saj so bile z 

uredbo določeni pogoji in obveza za pripravo novega pravilnika. Zaradi  nedelujočega odbora, se 

nov pravilnik ni sprejel, tako je posledično bil onemogočen tudi javni razpis za leto 2015. Nov 

pravilnik je že v predlogu za sprejem v mesecu decembru 2015. 

0426 – PROGRAMI PODEŽELJA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se financirajo projekti, aktivnosti in programi, ki jih sofinancira LAS 

Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V letošnjem letu smo tako namenili sredstva 

za delovanje in promocijo LAS,  ter pripravi strategije. Prvi razpisi,za katere bomo pripravili 

projekte, so predvideni šele  drugo leto. 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje cest 

 

0453 – MODERNIZACIJA CEST 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se poveča zaradi večjega obsega modernizacije cestnih odsekov po planu odbora za 

gospodarsko infrastrukturo.  

 

045309 – MODERNIZACIJA LC 328 291 V KUNGOTI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se zniža na dejansko vrednost izvedenih del. Preostala sredstva se prerazporedijo na 

postavko 0453. 
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045310 – MODERNIZACIJA JAVNE POTI 665861 ZG.JABLANE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se zniža na dejansko vrednost opravljenih del. Preostala sredstva se prerazporedijo na 

postavko 0453. 

 

 

045311 – MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se prerazporedijo na postavko 0453, ker se projekt še ni pričel.  

 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso realizirana in se prerazporedijo na postavko 0453, ker gre za državni 

projekt, katerega DRSC še ni pričela zaradi pomanjkanja sredstev. 

 

0462 – OBVOZNA CESTA KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni realizirana in se sredstva prerazporedijo na postavko 0453, ker je investicija vezana 

na državno cesto za katero pa DRSC še nima zagotovljenih finančnih sredstev. 

 

0464 – OBNOVA CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se prerazporedijo na postavko 0453.  

 

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

0612 – VZDRŽEVANJE STANOVANJ  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Sredstva so se povečala, saj smo pristopili k ureditvi stanovanj na Tovarniški 13 in 14 za potrebe  

stanovalcev objekta pri dvorcu Sternthal. 
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061201 – OBNOVA STAREGA ZDRAVSTVENEGA DOMA KIDRIČEVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zmanjšajo, saj je glede na pričetek del v mesecu septembru izvedba del v manjšem 

obsegu, kot je bilo planirano. 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

082102 – UREDITEV OBMOČJA KULTURNE DEDIŠČINE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se ne bo realizirana zato se znižuje za  -10.000 €.  

 

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 – Programi športa  

088001 – ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru prijave različnih investicijskih projektov ( na Fundacijo za šport je bilo prijavljenih 6 

programov), na Javni razpis za sofinanciranje Fundacija za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji, je  fundacija odobrila  sofinanciranje programa » 

 Širitev športnih površin za dodatne programe športa« v Lovrencu na Dravskem polju.. Občina 

Kidričevo je lastnica parcele na katero se je izvedla investicija, zato zagotavlja  finančna 

sredstva. 
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5000   Režijski  obrat 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA 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. 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 

053001 – SUBVENCIJE CEN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se dviguje  na nivo dejanske realizacije.  

 

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje 

 

0527 – SEK.KANALIZACIJA IN HIŠNI PRIKLJUČKI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se je povečala, saj se je izvedlo fizično več priključkov od načrtovanih. 

 


