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3. REDNA SEJA
6. februar 2019

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

Župan
Številka: 03221-0001/2019
Datum: 29. 1. 2019
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo,
24/13) in 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 24/13, 18/16)
sklicujem

3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE MUTA,
ki bo v sredo, 6. februarja 2019 ob 17. uri,
v knjižnici OŠ Muta

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta
Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 3. 1. 2019
Mandatne zadeve (nejavno)
Sprejem predloga Odloka o Proračunu Občine Muta za leto 2019 (druga obravnava)
Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Muta
Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Muta
Sprejem investicijskega programa za projekt Infrastrukturna ureditev in dograditev
Industrijske cone Muta
Sprejem predloga Sklepa o financiranju političnih strank v mandatu 2018 -2022
Sprejem predloga Letnega programa športa v občini Muta za leto 2019
Predstavitev stanja projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop
Vprašanja in pobude članov

Priloga: sejno gradivo

OBČINA MUTA
Mirko VOŠNER, župan
Vabljeni:
- člani OS
- predstavniki občinske uprave
- predstavnik OSOU Koroška
- predstavniki vodstva projekta (tč. 11)
Obvestiti:
- predstavnike sredstev javnega obveščanja

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

ŽUPAN
Številka: 03221-0001/2019
Datum: 29. 1. 2019
OBČINSKI SVET

SEJA OS:

3. REDNA SEJA

TOČKA DN. REDA:

3.

ZADEVA:

Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 3. 1. 2019

PREDLAGATELJ:

Župan

POROČEVALEC:

Župan

PRISTOJNO DELOVNO
TELO:

/

PREDLOGI SKLEPOV:

Občinski svet potrdi zapisnik 2. redne seje občinskega
Občine Muta z dne 3. 1. 2019

PRILOGE:

-

Zapisnik 2. redne seje OS z dne 3. 1. 2019

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

Občinski svet
Številka: 03221-0006/2018
Datum: 9. 1. 2019
V skladu s 50. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo,
24/13, 18/16) se sestavi

ZAPISNIK
2. redne seje občinskega sveta Občine Muta, z dne 3. januar 2019
Kraj: knjižnica OŠ Muta, Šolska ul. 6, Muta
Čas: 3. 1. 2019 od 17.00 do 20.20 ure
Prisotnost:
-

ČLANI OS:
Ambrož Aleksander
Babič Nejc
Hamler Franc
Kaspar Bojan
Kolč Damjan
Kvasnik Tone
Mazgan Martin
Panzi Jože
Stramec Milan
Topler Vladimir
Urh Miha

-

OSTALI:
Mirko Vošner, župan
Ksenija Ditinger, direktorica OU
Milena Uranut, računovodja VI

-

Mediji (BKTV, Koroška TV)

Seja je posneta na DVD ŠT. 0322-0001/2018-2.

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA
Predsedujoči župan pozove predsednika KMVVI, da poda informacijo o navzočnosti članov OS.
Aleksander AMBROŽ pove, da so prisotni vsi člani OS, tako da je OS sklepčen in lahko veljavno odloča.
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2. POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Župan predlaga naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta
Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 6. 12. 2018
Mandatne zadeve (nejavno)*
Predstavitev in splošna razprava o predlogu Proračuna Občine Muta za leto 2019
Sprejem predloga Sklepa o ceni programov v Vrtcu Muta od 1. 1. 2019 dalje
Sprejem predloga Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju občine v obdobju januar – marec 2019
Vprašanja in pobude članov

SKLEP št. 5*: OS sprejme in potrdi predlagani dnevni red.
Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE:0 – sklep je sprejet
*nadaljevanje številčenja sklepov po 1. redni seji OS.

3. POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE Z DNE 6. 12. 2018
Franc HAMLER poda pripombo, da je potrebno pri 6. točki dnevnega reda zapisati, da je župan ob
svojem nagovoru podal tudi informacijo o večjih izvedenih in planiranih investicijah občine.
SKLEP št. 6: OS sprejme in potrdi zapisnik 1. redne seje z dne 6. 12. 2018, skupaj s podano
pripombo.
Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE:0 – sklep je sprejet

4. MANDATNE ZADEVE *(nejavno)
Obravnava predmetne točke dnevnega reda je v skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta Občine
Muta potekla z izključitvijo javnosti.
O tej točki se piše poseben zapisnik, ki je priloga tega zapisnika.

5. PREDSTAVITEV IN SPLOŠNA RAZPRAVA O PRORAČUNU OBČINE MUTA ZA
LETO 2019
Milena URANUT predstavi izhodišča in pravne podlage za pripravo Proračuna Občine Muta za leto
2019, postopek za njegov sprejem in predviden terminski plan.

2

ŽUPAN vsebinsko predstavi posamezna proračunska področja, s poudarkom na predvidenih
investicijah, ki predstavljajo kar 70% celotnega proračuna. Po predstavitvi župan odpre splošno
razpravo.
Bojan KASPAR pove, da pogreša investicijo vrtca na Sp. Muti, saj obstaja neformalna skupina občanov,
ki zastopajo stališče, da je vrtec na Sp. Muti potreben. Pred časom so na občino poslali tudi idejo o rešitvi
problema z izvedbo investicije v okviru JZP, vendar župan zadeve ni predstavil OS. V sedanji enoti
vrtca na Sp. Muti je kar 25 otrok, ki so nastanjeni v neprimernih prostorih. Po pregledu predloga
proračuna ugotavlja, da Sp. Muta v tem letu ne bo dobila kaj dosti, tudi ne obljubljene pešpoti od centra
do gostišča pri lipi.
ŽUPAN pojasni, da je pri izbiri variante o preureditvi vrtca potrebno upoštevati strokovna stališča in
predloge, ne pa samo želje peščice občanov, zato se v ta namen že pripravlja projektna naloga. Nikakor
se ne more strinjati z navedbo, da za Sp. Muto ni kaj planirano, saj je v predlogu upoštevano
nadaljevanje projekta pešpoti in kolesarske steze od Tuša do Turnerja, in sicer z izgradnjo podhoda pod
G1, ki bo predstavljal zelo veliko pridobitev za samo prometno varnost krajanov, planirano pa je tudi
nadaljevanje ureditve trškega jedra. V lanskem letu se je na tem območju uredilo športno igrišče,
prometna ureditev centra in ureditev parka, asfaltirala se je cesta do Mitnice in še in še.
Franc HAMLER pove, da je v preteklosti tudi sam dajal določene investicijske predloge, ki pa do sedaj
še niso bili upoštevani. Opomni, da v predlogu ni planiranih sredstev za svetniške skupine, zmanjšana
so sredstva za delovanje nadzornega odbora, pri subvencijah za kmetijstvo bi bilo potrebno upoštevati
predlog za sofinanciranje dodatka za gnojenje, razmisliti o izgradnji doma za starejše občane, izdelavi
projektov za nova stanovanja ter nujni adaptaciji stropa v telovadnici. Pri pripravi predloga je potrebno
slediti načelu, da se sredstva razporedijo enakomerno po zaselkih, še zlasti kar se tiče ureditve
protiprašnih zaščit.
Aleksander AMBROŽ pove, da pogreša v predlogu investicijo doma krajanov na Gortini, o kateri je
bilo govora že v lanskem letu, prav tako tudi investicijo asfaltiranja ceste do zaselka na Ribičju. Predlaga
pa tudi, da se sistemsko uredi sofinanciranje popoldanske ambulante ZD Radlje ob Dravi in da se čim
prej začnejo aktivnosti povezane z izgradnjo novega vrtca. Zanima ga tudi, kako je z nadaljevanjem
projekta ureditve križišča na G1 na Gortini.
Vladimir TOPLER pove, da je za pripravo proračuna potrebno veliko truda, sicer pa podpira predlog za
izgradnjo novih stanovanj, kakor tudi razvojni projekt oskrbe starejših občanov. Pri projektni nalogi
novega vrtca je potrebno sodelovanje vseh ključnih, tudi članov OS. Opozori pa tudi na nujnost sanacije
Filipijevega potoka, kjer se pojavljajo erozije, ki povzročajo slabo pretočnost vode.
ŽUPAN pojasni, da organizacijsko mrežo domov za starostnike določa pristojno ministrstvo, razen
kadar gre za zasebnike, sicer pa je potrebno kaj več narediti na storitvi oskrbe starejših na njihovih
domovih. Strinja se z dejstvom, da so nova stanovanja potrebna, o čemer je v preteklosti že teklo nekaj
razprav, zato se bo s postopkom v tej smeri tudi nadaljevalo. Prav tako se zaveda potrebnosti sanacije
stropa, kot tudi talne površine v telovadnici, ki predstavljata precejšnji finančni zalogaj, zato čakamo na
priložnost po pridobitvi sredstev sofinanciranja. Glede projekta ureditve križišča na Gortini je občina
prevzela strošek priprave projektne dokumentacije, sama investicija pa je odvisna od ministrstva za
infrastrukturo. V lanskem letu smo že tudi pridobili nekaj projektnih idej glede doma krajanov na
Gortini, seveda pa je k temu potrebno poiskati ustrezne vire sofinanciranja. Asfaltiranje preostanka ceste
na Ribičju se bo poskušalo urediti preko vzdrževalnih del, glede sofinanciranja popoldanske ambulante
pa pove, da je zadevo potrebno rešiti na sistemski ravni, in sicer v okviru organizacije zdravstvenih
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služb, ne pa zgolj z dodatnim obremenjevanjem občinskih proračunov. Za projekt vrtca pove, da je bila
imenovana strokovna komisija, ki pripravlja elaborat, ki bo pokazal najboljšo rešitev problema, ki bo tudi
predstavljena in dana v odločanje OS. Filipjev potok bomo poskušali sanirati skupaj s pristojnim
koncesionarjem za urejanje potokov in hudournikov.
Damjan KOLČ izpostavi vprašanje glede zadostnosti zagotavljanja sredstev za vzdrževanje gozdnih
cest. Predlaga tudi, da bi se uredil odstavni pas (levozavijalec) pri odcepu z G1 na Sv. Primož. Zanimajo
pa ga tudi razvojni projekti na področju turizma. Opozori še na slabo stanje širokopasovnega omrežja
na območju spodnjega dela Sv. Primoža.
Ksenija DITINGER pojasni, da se zagotavljanje proračunskih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest
ohranja na ravni preteklega leta, da pa je bila v okviru javnega razpisa za izbor novega izvajalca okvirna
letna ponudba nekoliko višja, vendar to nima vpliva na samo storitev, saj se le-ta izvaja glede na dejanske
potrebe.
ŽUPAN pove, da je predlog glede ureditve odcepa ceste na Sv. Primož sicer dobra, vendar glede na
stanje urejenosti bolj malo verjetna, saj je podobnih odcepov na tej cesti precej, zato dvomi v njegovo
realizacijo s strani pristojnega ministrstva.
Po razpravi poda župan na glasovanje naslednji
SKLEP št. 14: OS sprejme odločitev, da se predlog Proračuna Občine Muta za leto 2019 da v
javno razpravo.
Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:9, PROTI:0, NE GLASUJE:2 – sklep je sprejet

6. SPREJEM PREDLOGA SKLEPA O CENAH PROGRAMOV V VRTCU PRI OŠ MUTA
OD 1. 1. 2019 DALJE
Ksenija DITINGER vsebinsko predstavi predlog cen programov v Vrtcu pri OŠ Muta za leto 2019, ki
ga je pripravil javni zavod na osnovi predpisane metodologije in standardov. Cene se v tem letu nekoliko
povišujejo, kar pa je posledica dviga stroškov dela zaposlenih, ki izvirajo iz odprave anomalij v plačnem
sistemu javnega sektorja.

SKLEP št. 15: OS sprejme predlog Sklepa o cenah programov v Vrtcu pri OŠ Muta od 1. 1.
2019 dalje, v predloženem besedilu.
Glasovanje: prisotnih – 10 članov (manjka F. Hamler), ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE:0 – sklep je
sprejet

7. SPREJEM PREDLOGA SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA
DOBRA LOKALNEGA POMENA
Ksenija DITINGER vsebinsko pojasni namen, postopek in posledice predlagane ukinitve statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena za zemljišče trase nekdanje dostopne poti na Sp. Muti.
Vladimir TOPLER pove, da se s predlogom strinja, s tem, da je potrebno v zameno za odsvojitev tega
zemljišča pridobiti drugo zemljišče za potrebe razširitve javne ceste v severnem delu Jurčičeve ulice.
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SKLEP št. 16: OS sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena, v predloženem besedilu.
Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE:0 – sklep je sprejet

8. SEZNANITEV S SKLEPOM O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE MUTA V
OBDOBJU JANUAR – MAREC 2019
Milena URNAUT vsebinsko predstavi sklep o začasnem financiranju občine v prvem kvartalu
letošnjega koledarskega leta, ki ga je sprejel župan, zaradi dejstva, ker proračun za tekoče koledarsko leto
še ni bil sprejet.

9. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV
Milan STRAMEC želi pojasnilo, kako bo občina sedaj ravnala v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v
porečju Drave – 3. sklop, ko je prejela odgovor MOP-a, da ne podpira predlagane radikalne spremembe
na projektu.
Franc HAMLER poda pobudo, da se čim prej realizirajo predlogi glede dodatnih avtobusnih linij in tudi
predlaga, da se OS sestane s ključnimi akterji projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop,
z namenom, da bi se člani podrobneje seznanili z vsebino in problematiko projekta. Pohvali tudi delo in
prireditve, ki jih je organiziralo Turistično društvo v prazničnem decembru. Še enkrat se zahvali
volivcem za podporo na lokalnih volitvah.
Miha URH opozori na potrebo po primerni ureditvi in zagotovitvi parkirišč pri urejanju trškega jedra
na Zg. Muti, kakor tudi na nujnost zagotovitve dodatnih kapacitet in preureditve v vrtcu, saj so nekateri
naši otroci primorani obiskovati vrtec v drugih občinah.
ŽUPAN pove, da je MOP podal zgolj načelni negativni odgovor na naš predlog sprememb projekta
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, nikakor pa ni podal konkretnih argumentiranih
odgovorov na posamezne projektne rešitve. Zadevo bomo poskušali rešiti preko vodilne občine, in sicer
s sklenitvijo aneksa k pogodbi o izvajanju projekta, sicer pa podpira predlog, da se na naslednjo sejo OS
povabijo odgovorne osebe, ki vodijo projekt, da pojasnijo določena stališča in predstavijo rešitve. Pove,
da je tudi sam zadovoljen z delom Turističnega društva, katerih prireditve so seveda v glavnini krite iz
občinskega proračuna. V okviru projekta ureditve trškega jedra Zg. Muta je celovito rešen tudi problem
parkirišč, ki vsekakor predstavlja pereč problem v centru kraja.
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.
Zapisala:
Ksenija DITINGER
Predsedujoči:
Mirko VOŠNER, župan
Priloga:
- Zapisnik 4. točke »Mandatne zadeve«
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OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

Občinski svet
Številka: 03221-0006/2018/2
Datum: 9. 1. 2019
V skladu s 50. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo,
24/13, 18/16) se sestavi

ZAPISNIK
4. točke dnevnega reda: »Mandatne zadeve«
2. redne seje občinskega sveta Občine Muta, z dne 3. januar 2019
Kraj: knjižnica OŠ Muta, Šolska ul. 6, Muta
Čas: 3. 1. 2019 od 17.15 do 18.00 ure
Prisotnost: Prisotnost:
-

ČLANI OS:
Ambrož Aleksander
Babič Nejc
Hamler Franc
Kaspar Bojan
Kolč Damjan
Kvasnik Tone
Mazgan Martin
Panzi Jože
Stramec Milan
Topler Vladimir
Urh Miha

-

OSTALI:
Mirko Vošner, župan
Ksenija Ditinger, direktorica OU
Milena Uranut, računovodja VI

-

Mediji (BKTV, Koroška TV)

O tej točki se vodi poseben zapisnik, saj je bila javnost izključena, posneta pa je na DVD št. 03220001/2018-2.

3. MANDATNE ZADEVE
Predsednik KMVVI Aleksander AMBROŽ vsebinsko predstavi mnenje KMVVI glede imenovanja
članov nadzornega odbora (NO), podaljšanja mandata predstavniku v svetu javnega zavoda OŠ Muta
in v občinskem organu svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) ter glede imenovanja
nadomestnega člana v svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SVUJD). Prav tako predstavi
predlog reorganizacije delovnih teles občinskega sveta.
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Župan dodatno predlaga, da se pri reorganizaciji delovnih teles OS upošteva predlog, da bi statutarnopravna komisija imela zgolj 3 in ne več 5 članov.
Vladimir TOPLER pove, da se strinja s podaljšanjem mandata predstavniku v svetu OŠ Muta in v
SPVCP ter imenovanjem predlaganih članov NO in nadomestnega člana SVUJD. Poda tudi mnenje,
da naj bi bili predstavniki v organih javnih zavodov člani OS, da se jih lažje usmerja. Strinja se tudi z
reorganizacijo delovnih teles, v kolikor bodo pred sejami OS še neformalni oz. usklajevalni sestanki s
člani OS, sicer drugače z združevanjem dosedanjih delovnih teles ne vidi nobene prednosti. Kot
alternativno možnost predlaga tudi, da se spremni oz. zmanjša številčnost članov v sedanjih odborih.
Franc HAMLER izrazi dilemo glede zagotovila, da se bodo te predhodne koordinacije članov OS
dejansko izvajale, saj dosedanja praksa župana ni delovala v tej smeri, tako da je bilo članom OS
onemogočeno demokratično sodelovanje oz. odločanje. Glede članov NO so nekateri predlogi kandidatov
prispeli tudi naknadno in so bili kljub temu uvrščeni v postopek imenovanja, zato tudi predlaga, da se
še vedno pušča možnost imenovanja dodatnih dveh članov, tako da bi NO deloval v sestavi petih in ne
zgolj treh članov. Glede reorganizacije delovnih teles pa tudi ne vidi nobene prednosti glede na dosedanjo
ureditev.
Aleksander AMBROŽ pojasni, da je na seji KMVVI bila sprejeta odločitev, da se v proces imenovanja
članov NO vključijo vsi predlogi, tudi tisti, ki so prispeli naknadno, saj je bil do roka predložen zgolj en
predlog. Poleg tega je bila dana tudi možnost, da se do današnje seje podajo še dodatni predlogi, pa se
kljub temu niso dali, zato se lahko trenutno imenuje zgolj 3-članski NO.
ŽUPAN poda pojasnilo, da ne vidi potrebe po vsakokratnem sklicevanju predhodnih uskladitvenih
sestankov, pač pa zgolj po potrebi, kadar se bo odločalo o pomembnih zadevah, sicer bi pomenilo
podvajanje neformalnih in formalnih sej.
Po razpravi predsedujoči poda na glasovanje naslednji

SKLEP št. 7: OS sprejme odločitev, da se v Nadzorni odbor Občine Muta za mandat 2018-2022
imenujejo naslednji člani: Vida Vasiljevič, Barbara Čeh in Jože Kočivnik.
Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE:0 – sklep je sprejet
SKLEP št. 8: OS sprejme odločitev, da se predstavniku v svetu zavoda OŠ Muta Milanu
STRAMECU podaljša mandat do 10. 6. 2019.
Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE:1 – sklep je sprejet

SKLEP št. 9: OS sprejme odločitev, da se predstavniku OS v Svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Bojanu KASPARJU podaljša mandat do 27. 7. 2019.
Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE:1 – sklep je sprejet

SKLEP št. 10: OS sprejme odločitev, da se za predstavnika OS v občinskem organu Svet za
varstvo uporabnikov javnih dobrin imenuje nadomestni član Nejc Babič, in sicer do 27. 7.
2019.
Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE:1 – sklep je sprejet
7

SKLEP št. 11: OS sprejme odločitev o reorganizaciji delovnega telesa statutarno pravne
komisije, v smislu, da bi štela 3 člane, in sicer na način, da se pristopi k postopku sprememb
in dopolnitev Statuta Občine Muta ter sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta
Občine Muta.
Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:8, PROTI:1, NE GLASUJE:2 – sklep je sprejet
SKLEP št. 12: OS sprejme odločitev o reorganizaciji delovnega telesa Odbor za celotni razvoj
občine, v smislu združitve dosedanjega odbora za celostni razvoj občine, odbora za ekologijo,
komunalno in cestno gospodarstvo ter odbora za kmetijstvo, ki bi štel 9 članov, in sicer na
način, da se pristopi k postopku sprememb in dopolnitev Statuta Občine Muta ter sprememb
in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Muta.
Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:7, PROTI:3, NE GLASUJE:1 – sklep je sprejet
SKLEP št. 13: OS sprejme odločitev o reorganizaciji delovnega telesa Odbor za negospodarske
dejavnosti, v smislu združitve dosedanjega odbora za negospodarstvo in odbora za
stanovanjske zadeve, ki bi štel 7 članov, in sicer na način, da se pristopi k postopku sprememb
in dopolnitev Statuta Občine Muta ter sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta
Občine Muta.
Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:7, PROTI:3, NE GLASUJE:1 – sklep je sprejet

Zapisala:
Ksenija DITINGER
direktorica občinske uprave
ŽUPAN
Mirko VOŠNER
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ŽUPAN
Številka:03221-0001/2019
Datum: 29. 1. 2019
OBČINSKI SVET
3. REDNA SEJA

SEJA OS:
TOČKA DN. REDA:

5.

ZADEVA:

Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine
Muta za leto 2019 (druga obravnava)

PREDLAGATELJ:

Župan

POROČEVALEC:

Župan
Računovodja VI

PRISTOJNO DELOVNO
TELO:

PREDLOGI SKLEPOV:

PRILOGE:

/

OS sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Muta za leto
2019, v predloženem besedilu.

-

Dopolnjen predlog Proračuna Občine Muta za leto 2019
(splošni in posebni del)

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

Sestava pravnega akta:
1. NASLOV
Odlok o proračunu Občine Muta za leto 2019

2. UVOD
2.1 Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem akta je 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS1, 30/18), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
(14/13 popr.), 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18) ter 15. člen Statuta Občine Muta
(Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12-uradno prečiščeno besedilo, 24/13).
2.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem akta
Na 2. redni seji občinskega sveta 3. 1. 2019 je župan predstavil predlog proračuna za proračunsko leto
2019. Po opravljeni splošni razpravi je OS sprejel odločitev, da se predlog proračuna poda v javno
razpravo, ki je trajala do 4. 1. 2019 do 19. 1. 2019. V času javne razprave se je predlog predstavil na petih
zborih krajanov, glede uskladitve same vsebine predloga pa je bil dne 22. 1. 2019 tudi sestanek s člani OS.
Na podlagi prejetih pripomb in predlogov, je župan pripravil dopolnjen predlog ter za 6. 2. 2019 sklical
naslednjo sejo OS, na kateri bo opravljena obravnava dopolnjenega predloga.
Na dopolnjen predlog lahko člani vložijo amandmaje v pisni obliki, najkasneje 3 dni pred sejo, pri čemer
je potrebno upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in odhodki. Najprej se glasuje o
županovih amandmajih, nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagateljih. Po uskladitvi se
glasuje še o proračunu kot celoti.
Če proračun ni sprejet, določi OS rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog, o katerem OS odloča
po skrajšanem postopku.

Rekapitulacija sprememb, ki so vključene v dopolnjen predlog:
Spremembe (povišanja oz. zmanjšanja) na PP v
dopolnjenem predlogu Proračuna Občine Muta za leto
2019
PP

01005

1007

040149

Naziv PP
Stroški svetniških
skupin

Vir financiranja za spremembe
PP
obrazložitev

Znesek

PP

Naziv PP

Prihodki

NUSZ

5.000,00

Ustanovljena je svetniška skupina, za
delovanje katere se planirajo sredstva za
100,00 povračilo administrativnih stroškov.

Izterjava zapadlih terjatev.
703004

Stroški volilne
kampanje

Organizatorji volilne kampanje, katerim
mandati so pripadali v OS, so na podlagi
zahteve, upravičeni do delne povrnitve
1.000,00 stroškov volilne kampanje.

Igrišče Gortina

Planirajo se sredstva za izdelavo idejnega
projekta za večnamensko dvorano ter za
Davek na
vzdrževalna dela obstoječe in nakup nove
promet
5.000,00 opreme.
703301 nepremičnin 5.000,00

04005

Vodnik po
prireditvah

-2.500,00

06013

Nakup opreme

25.000,00

010001

Javna dela

-4.600,00

013003

Urejanje javnih
površin

13.340,00

1300430

Ureditev trških jeder

12.000,00

130060

Širokopasovno
omrežje

6.450,00

obrazložitev

Zmanjšan strošek tiska brošure, ki se bo
odslej distribuirala zgolj v elektronski
Taksa za
obliki,
zaradi
neenotne
odločitve
odpadno
posameznih občin.
704700
vodo
8.000,00
Sredstva za nabavo dodatne pisarniške
opreme in opreme za čajno kuhinjo v
Stanovanjske
upravnih prostorih občine.
710302 najemnine 3.246,00
Zmanjšan strošek, zaradi neodobritve
sredstev sofinanciranja, sredstva se
Komunalni
prerazporedijo v postavko 13003.
714105
prispevek
45.840,00
Dodatna sredstva za strošek dela na
področju urejanja javnih površin (deloma
krito iz postavke 010001).
Dodatna sredstva za ureditev dovoza do
večstanovanjskega objekta na Glavnem
trgu 43.
Dodatna sredstva za elaborat katastra
zgrajene infrastrukture ter za delež lastnih
sredstev iz projekta wifi4EU, kjer smo

Ocena prihodkov na nivo
preteklega proračunskega
leta.
Dodatna sredstva, zaradi
kasnejšega priključevanja
na javni kanalizacijski
sistem.

Izterjava zapadlih terjatev.
Dodatna že prejeta
sredstva.

1300478

Ureditev meteornih
voda – Gortina

-3.000,00

160222

Tekoče vzdrževanje
stanovanj

prerazporeditev
5.000,00

160041

OPN

5.000,00

18040

Športni programi
Upravljanje
telovadnice in
zunanjih športnih
površin
Materialni stroški
GŠ Radlje

8.565,00

18041
019011

SKUPAJ

2.4. Finančna ocena
V prilogi.
3. BESEDILOČLENOV
V prilogi.
Pripravila:
Ksenija DITINGER
direktorica občinske uprave

pridobili sredstva sofinanciranja izgradnje
javnega brezžičnega omrežja.
Zmanjšanje sredstev, zaradi vključitve
projekta v okvir drugega projekta (križišče
G1 Gortina), ostane sredstev namenjen
sanaciji obstoječe ponikovalnice.
Notranja prerazporeditev sredstev za
izdelavo projektne dokumentacije za
izgradnjo večstanovanjskega objekta.
Dodatna sredstva za izdelavo novega
programa opremljanja stavbnih zemljišč,
zaradi sprejetja OPN-ja.
Dodatna sredstva za nabavo novega
zaščitnega poda ob prireditvah v športni
dvorani.
Zaradi podaljšanja termina zimske vadbe v
športni dvorani, je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva za dežurstvo.

231,00
Prejeli smo prošnjo Glasbene šole Radlje za
500,00 sofinanciranje programa poletne šole.
67.086,00

SKUPAJ:
67.086,00
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ZA LETO 2019
PREDLOG
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1 UVOD K PLANU PRORAČUNA ZA LETO 2019
1.1. DRŽAVNA IZHODIŠČA
Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da
upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Ministrstvo za finance poskuša občinam pri pripravi enotno
oblikovanih proračunov pomagati s pripravo proračunskega priročnika in aplikacijo APPrA-O, s katero je
omogočena računalniška podpora za poenoteno sestavo občinskih proračunov. Sistem omogoča sprotno
prilagajanje veljavni zakonodaji.
Z uveljavitvijo Pravilnika o programski klasifikaciji občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr.,
138/06 in 108/08) je bila s 1. 1. 2006 prvič uvedena programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov, ki
poleg ekonomske in funkcionalne klasifikacije omogoča poenoteno pripravo in sestavo občinskih proračunov.
Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:
✓ kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije),
✓ kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in
✓ za kaj se porabljajo javna sredstva.
Odgovori na predhodno navedena vprašanja so zajeti v veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih s področja javnih
financ. Tako je predlog proračuna pripravljen ob upoštevanju naslednjih predpisov:
✓ Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16 – odl.US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18 v nadaljevanju: ZLS),
✓ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, štev. štev. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; (14/13
popr.), 101/13, 55/15-ZFisP, 33/17-ZIPRS1718 in 13/18, v nadaljevanju: ZJF),
✓ Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, štev. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO, 71/17 in
21/18 – popr.; v nadaljevanju: ZFO-1)
✓ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13
– ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr,
107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN1), v nadaljevanju ZUJF),
✓ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS,
št. 80/16 in 33/17, v nadaljevanju ZIPRS1718),
✓ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, štev. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06-ZUE, v nadaljevanju
ZR) ,
✓ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo,
13/10, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, 110/11-ZDIU12, 27/12-odl. US, 40/12 – ZUJF, 6/13,
25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 , 82/15 , 23/17-ZDOvd in 67/17, v nadaljevanju: ZSPJS),
✓ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, štev. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in
84/16),
✓ Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, štev.
57/05, 88/05-popr.,138/06, 108/08),
✓ Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, štev. 44/07, 54/10),
✓ Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, štev. 43/00),
✓ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, štev. 91/00 in 122/00).
Ministrstvo za finance je v skladu z 14. člen ZFO-1 dne 26. 11. 2018 (MF, elektronska pošta dne 27. 11 .2018) z
dopisom, št. 4101-3/2015/9, posredovalo podatke izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za
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leto 2019. Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto 2019 in 2020 je ministrstvo posredovalo z
dopisom, št. 4101-15/2018/1 dne 17.10.2018.
Tako je predlog proračuna Občina Muta za leto 2019 v delu prihodkov iz naslova primerne porabe pripravljen v
višini 573,50 EUR na prebivalca, kar ob upoštevanju korekcijskega faktorja predstavlja primerno porabo občine v
višini 2.152.702,00 EUR.
Po ZJF proračun sestavljajo:
I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračuna
IV. Priloge

1.2. OBČINSKA IZHODIŠČA
Občina sprejme proračun za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. Določbe 13a. člena ZJF tudi občinam omogočajo
pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom
proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega
obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme
dva proračuna, za vsako leto posebej.
Skladno z ZJF je za finance pristojni organ občinske uprave, dne 29.10.2018, izdal Navodila in obvestilo za
pripravo proračuna za leto 2019, št. 41003-0001/2019-1 ter ga posredoval vsem neposrednim in posrednim
proračunskim uporabnikom. Županova predstavitev in splošna razprava predloga Proračuna za leto 2019 bo
izvedena na 2. redni seji OS, dne 03.01.2019, sledi najmanj 15-dnevna javna razgrnitev ter druga obravnava na
3. redni seji OS v mesecu februarju 2019.
Priprava proračuna je zasnovana skladno z ZJF, tako da je ocena realizacije proračuna za leto 2018 osnova za
izračun višine nalog proračuna za leto 2019, vendar je njihova poraba tudi konkretno ocenjena. V ocenah
posameznih prihodkov in odhodkov smo izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter globalnega
makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter navodila za
načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davek, posredovanega z Ministrstva za finance RS. Pri planiranju
proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2019 tokrat nismo upoštevali kvantitativnega izhodišča - indeksa rasti
cen življenjskih potrebščin, v višini 1,5 %, temveč razpoložljiva sredstva z upoštevanjem priporočil zakonodajalca.
Za proračunske izdatke je tudi letos veljal restriktivni pristop. Ob prvem razrezu odhodkov smo najprej zagotovili
sredstva za zakonsko opredeljene naloge lokalne skupnosti, nato za sklenjene sporazume, veljavne občinske akte in
pogodbe, nadalje za kritje odhodkov že začetih investicij, odhodke za sofinanciranje delovanja društev in
neprofitnih organizacij ter kmetijstva in nazadnje za druge odhodke.
Sredstva sofinanciranja za investicije naj bi v letu 2019 znašala 3.818.341,00 EUR in so namensko vezana na
izvedbo sofinanciranih investicij, za katere pa mora občina zagotavljati tudi svoj delež v višini 869.210,70 EUR:
NAZIV INVESTICIJE
MORS; Požarna taksa
MOP – Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3. sklop)
MKGP - Vzdrževanje gozdnih cest
ESRR – Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta
- trajnostna mobilnost

SOFINANCER

OBČINA

SKUPAJ

5.000,00

0,00

5.000,00

3.323.292,00

531.539,00

3.854.831,00

7.000,00

14.000,00

21.000,00

65.559,48

36.481,22

102.040,70

40.000,00

ESRR – Revitalizacija degradiranih in opuščenih območij v Mislinjski in
Dravski dolini (LAS)

157.152,52

254.627,48

411.780,00

ESRR – Ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta

134.937,00

32.563,00

167.500

869.210,07

4.687.551,70

SVRL; 21. člen ZFO-1
SKUPAJ

85.400,00
3.818.341,00
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Višina proračuna se določa na strani prihodkov v višini 7.148.455,40 EUR, na strani odhodkov pa 7.614.640,40
EUR, razlika se izkazuje v Računu financiranja (najem dolgoročnega kredita za projekt, ki je sofinanciran s
kohezijskimi sredstvi in odplačila obstoječih kreditov,) v višini 465.185,00 EUR, proračun je izravnan s sredstvi,
ki bodo predvidoma ostala na računu občine na dan 31.12.2018, v višini 1.000,00 EUR.
Pri sestavi predloga proračuna za leto 2019 so se upoštevali naslednji občinski predpisi:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Statut Občine Muta (MUV, št. 15/12 - uradno prečiščeno besedilo, 24/13),
Poslovnik občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 - uradno prečiščeno besedilo, 24/13, 18/16),
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Muta (MUV, štev. 38/99),
Odlok o javnem glasilu Občine Muta (MUV, št. 26/03, 7/04, 30/05),
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Muta (MUV, št. 7/08 – uradno
prečiščeno besedilo, 30/09, 4/10, 12/13, 18/13),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/98, 12/03),
Odlok o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob Dravi (MUV, št. 21/03),
Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/98),
Pravilnik o nagrajevanju in povračilih potnih stroškov pri izdaji občinskega glasila (MUV, št. 30/05,
20/11),
Odlok o priznanjih Občine Muta (MUV, štev. 4/08, 4/14),
Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov ter povračilih stroškov v Občini Muta (MUV, štev. 5/07, 10/07, 20/12, 26/12)
Pravilnik o porabi proračunskih sredstev za delo svetniških skupin v Občini Muta (MUV, štev. 21/05),
Poslovnik nadzornega odbora Občine Muta (MUV, št. 21/03, 7/14),
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Muta (MUV, štev. 8/05),
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Muta (MUV, štev. 31/03, 36/07, 34/09),
Odlok o turistični taksi v Občini Muta (MUV, štev. 2/99),
Pravilnik o uporabi in načinu oddajanja poslovnih prostorov in poslovnih stavb Občine Muta (MUV,
štev. 23/06),
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Muta (MUV, št. 9/13, 21/14, 18/16),
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
naselja SE – ob polju, Zg. Muta (MUV, št. 9/13),
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za
opremljanje območja občine Muta s kanalizacijo (MUV, št. 20/15, 18/16, 12/17)
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Muta za programsko
obdobje 2015-2020 (MUV, štev. 19/15),
Odlok o plakatiranju v Občini Muta (MUV, štev. 11/15),
Odlok o občinskih taksah v Občini Muta (MUV, št. 11/15)
Odlok o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Muta (MUV, štev. 16/12 – uradno prečiščeno
besedilo),
Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Muta (MUV, štev. 15/07, 11/16),
Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Muta (MUV, štev. 4/08, 31/08, 5/13),
Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Muta (MUV, štev. 3/03, 7/04,
4/06, 7/09, 5/13),
Pravilnik o upravljanju in uporabi javnih športnih objektov in športnih površin v Občini Muta (MUV,
štev. 31/07),
Sklep o nagrajevanju velikih družin v Občini Muta (MUV, št. 4/08),
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Muta (MUV, št. 7/10, 5/13),
Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Muta (MUV, št. 25/09, 6/16),
Sklep o znižanju stanovanjske najemnine za invalide v Občini Muta (MUV, št. 7/10),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (MUV, št. 17/12)
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2 OBČINSKI PLAN PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVAMI
2.1. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MUTA ZA LETO 2019
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni (Uradni list RS, štev. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16 – odl.US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, štev. štev. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; (14/13 popr.), 101/13,
55/15-ZFisP, 33/17-ZIPRS1718 in 13/18) in 15. člena Statuta občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 24/13) je občinski svet Občine Muta na __. seji, dne _________________ sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE MUTA ZA LETO 2019
1.

člen

S tem odlokom se za Občino Muta za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
1. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

v evrih
Proračun leta 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

7.215.554,64

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.192.783,24

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

2.338.290,00
2.118.540,00
187.700,00
32.050,00

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

854.493,24
664.627,24
2.000,00
500,00
1.000,00
186.366,00
125.000,00
100.000,00

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

25.000,00

73 PREJETE DONACIJE

18.568,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

18.568,00

731 Prejete donacije iz tujine
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74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

3.879.203,40
696.756,00
3.182.447,40

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

7.681.739,64
660.733,80
190.676,46
33.282,87
341.856,47
34.625,00
60.293,00
1.617.598,45
30.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

427.494,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

104.151,00

413 Drugi tekoči domači transferi

1.055.953,45

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

5.335.146,59

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)
(I.-7102)-(II.-403-404)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)
(70+71)-(40+41)

5.335.146,59
68.260,80
36.240,00
32.020,80
-466.185,00

-431.660,00
914.450,99

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2019

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
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Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2019

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

655.500,00

750 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

655.500,00
655.500,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

190.315,00
190.315,00
190.315,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.+II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-1.000,00
465.185,00
466.185,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018

1.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni s predpisano
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov na naslednje programske dele:
- področja proračunske porabe,
- glavne programe in
- podprograme.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Muta.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v pravem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
- prihodki od namensko zbranih republiških taks od porabljene vode,
- prihodki republiških sredstev za sofinanciranje investicij,
- prihodki od namensko zbranih republiških taks od zbranih odpadkov.
5.

člen
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(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna
za leto izvrševanje.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru posameznega
področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika –
župan (5. in 38. člen ZJF). Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih naložb
ter računom financiranja ni dovoljeno, razen ko so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati vrednosti, ki so opredeljene v Načrtu razvojnih
programov za obdobje 2019 - 2022.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge
spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim
proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna
le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti
odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan) in spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi
vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov (sprememba investicijske dokumentacije).
Projekti, katerih zaključek financiranja se iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih
programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
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Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi potrditve investicijske dokumentacije s strani
občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. Proračun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v zakonski
višini 32.293,00 EUR (49. člen ZJF).
2. Proračun stanovanjskega sklada, ki se oblikuje na podlagi Stanovanjskega zakona.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF, do višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet, nad to višino pa občinski svet.

3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki
do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 EUR pri posamezniku.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjate in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2019
lahko zadolži do višine v skladu z zakonom o financiranju občin in pravilnikom o zadolževanju občin, kar
predstavlja 450.500,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Muta, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine 50.000,00 EUR, upoštevaje že
dana poroštva, pod pogojem danega soglasja Občine Muta k namenu in ročnosti zadolžitve.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali
posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2019 lahko zadolžijo do skupne višine
10.000,00 EUR, upoštevaje skupno zadolžitev proračuna Občine Muta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2019 ne morejo izdati poroštva.
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12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se bo občina v letu 2019 zadolžila v višini 205.000,00.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2020)
V obdobju začasnega financiranja Občine Muta v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 00702Datum:

Občina Muta
Mirko VOŠNER, župan
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2.2. SPLOŠNI DEL PLANA PRORAČUNA
V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ekonomskem namenu v:
A. Bilanci prihodkov in odhodkov
B. Računu finančnih terjatev in naložb ter
C. Računu financiranja.
Prihodki proračuna obsegajo:
✓ davčne prihodke,
✓ nedavčne prihodke,
✓ kapitalske prihodke,
✓ prejete donacije in
✓ transferne prihodke.
Odhodki proračuna obsegajo:
✓ tekoče odhodke,
✓ tekoče transfere,
✓ investicijske odhodke,
✓ investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje
kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako
izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računu proračuna v proračunskem letu.

POJASNILA KRATIC PRI PREDLOGU PRORAČUNA:
192-REZR_2017
197-Ocena2018
205-PLAN_2019

Veljavni proračun za leto 2017 – Zaključni račun 2017 (stolpec 1)
Ocena realizacije proračuna 2018 (stolpec 2)
Plan proračuna za leto 2019 – Predlog za leto 2019, (stolpec 3)

K2
K3
K4

Skupina dvomestnega konta (vrsta stroška)
Podskupina trimestnega konta (vrsta stroška)
Štirimestni konto (vrsta stroška)

PU
PPP
GPR
PPR
PP

Proračunski uporabnik – Občina Muta
Področje proračunske uporabe (dvomestne oznake)
Glavni programi (štirimestne oznake)
Podprogrami (osemmestne oznake)
Proračunska postavka (šest ali sedemmestne oznake)
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2.2.1.

SPLOŠNI DEL PLANA PRORAČUNA - tabele

PRILOGA I.

2.2.2.

SPLOŠNI DEL PLANA PRORAČUNA - pojasnila

2.2.2.1. A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. PRIHODKI
Ministrstvo za finance nas je z dopisom št. 4101-3/2015/9 z dne 26. 11. 2018, prejetim dne 27. 11.2018, obvestilo
o izhodiščih za pripravo proračunov za leto 2019. Znesek primerne porabe na prebivalca bo za leto 2019 znašal
573,50 EUR, kar predstavlja za 4% povečanje napram letu 2018. Predvidena rast iz posredovanih izhodišč je 1,5%
v primerjavi z letom 2018.
70 Davčni prihodki – 2.338.290,00 EUR
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci
vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.
Občini pripada na podlagi ZFO-1 delež pobrane dohodnine, v višini 2.118.540,00 EUR. V kolikor delež
dohodnine ne dosega višine primerne porabe določene na prebivalca, pripada občini finančna izravnava, katera
v letu 2019 znaša 34.162,00. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih
cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od
65 let v občini, skupnega števila prebivalcev občine in povprečnine.
V izračunu primerne porabe Občine Muta so osnove za izračun:
Število prebivalcev
Dolžina lokalnih cest v km
Površina občine v km2
Prebivalci mlajši od 15 let
Prebivalci starejši od 65 let
Vsota korigiranih kriterijev na povprečje v državi

2018

2019

3.522
85,175 km
38,8 km2
490
651
1,068604

3.526
85,175 km
38,8 km2
489
668
1,064555

703 davki na premoženje, v višini 187.700,00 EUR; v to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo
ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v
enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem
zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.
704 domači davke na blago in storitve, v višini 32.050,00 EUR; zajemajo dajatve na proizvodnjo,
pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja
za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji
davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve
(posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske
takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino
se torej razvrščajo takse za obremenjevanje vode, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.).
V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki
na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev. Poseben pomen ima v tej vrsti
prihodkov namenski prihodek občine iz naslova komunalnih taks za onesnaževanje okolja, zaradi odlaganja
odpadkov in za onesnaževanje okolja, zaradi odvajanja odpadnih voda. Naveden prihodek je v osnovi prihodek
državnega proračuna, vendar pa ga lahko občina v primeru namenske porabe, s soglasjem ministrstva, obdrži za
izgradnjo namenskih investicij.
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71 Nedavčni prihodki – 854.493,24 EUR
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino
davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse
in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, v višini 664.627,24 EUR; sem uvrščamo prihodke iz
naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij. V to skupino prihodkov spadajo tudi
prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih evrskih in deviznih depozitov, kot tudi obresti od danih
posojil) ter prihodki od premoženja (najemnine, koncesija za vodno pravico).
711 Takse in pristojbine, v višini 2.000,00 EUR: sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo
odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od
davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in
upravne ter občinske.
712 Globe, denarne kazni, v višini 500,00,00 EUR; sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe
zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih in občinskih odlokih.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev, v višini 1.000,00 EUR; sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih
posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz
naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim
sektorjem na trgu in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov
ali storitev.
714 Drugi nedavčni prihodki, v višini 186.366,00 EUR; v skupino spadajo prihodki od komunalnih storitev,
odškodnina dravskih hidroelektrarn in drugi nedavčni prihodki. Sem sodijo tudi prispevki iz naslova komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč, ki so izračunani na podlagi :
✓ Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
✓ Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07, 61/17-ZUreP-2),
✓ Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07, 61/17-ZUreP-2),
✓ Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Muta (MUV, št. 9/13, 21/14, 18/16)
✓ Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje naselja SE 3 – ob polju, Zg. Muta (MUV, št. 9/13)
✓ Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za
opremljanje območja občine Muta s kanalizacijo (MUV, št. 20/15, 18/16, 12/17)
✓ Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Muta (MUV, štev. 31/03, 36/07, 34/09)
72 Kapitalski prihodki – 125.000,00 EUR
To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme,
drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv
(podrobneje v točki 3.2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem).
73 Prejete donacije – 18.568,00 EUR
Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki
predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih
pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb.
V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete donacije so sredstva,
prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za
posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva
črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih
in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe. Prejeta denarna
darila pa so nepovratna sredstva prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih
in podobnih pogodb za določene namene porabe.

Stran 14

Plan Proračuna Občine Muta za leto 2019 – 2. obravnava

74 Transferni prihodki – 3.879.203,40 EUR
Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih
javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov
socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer
sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Sem spadajo tudi sredstva sofinanciranja investicij, ki jih je občina
pridobila iz državnega proračuna iz kohezijskih oz. strukturnih sredstev Evropske skupnosti.

II. ODHODKI
V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2019 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije,
odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega državnega premoženja
ipd. Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na splošni ravni,
podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev pri posebnem delu proračuna.
40 Tekoči odhodki – 655.733,80 EUR
Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim
ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih
izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana
glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V
kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in
tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače,
prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv.
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim, v višini 190.676,46 EUR; to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi
stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni
dopust ter druge izdatke zaposlenim). Vključeni so tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.
Višina plač je usklajena z ustreznimi predpisi.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost, v višini 33.282,87 EUR (prispevke na bruto plače), ki jih
delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za
prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj.
402 Izdatki za blago in storitve, v višini 336.856,47 EUR; vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo
blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in
energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter
izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne
storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na
računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno
skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov,
članarine, plačila poštnih in bančnih storitev.
403 Plačila domačih obresti, v višini 34.625,00 EUR; se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od
najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev, ter zamudnih obresti za nepravočasno
plačane obveznosti. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma
tujih kreditodajalcev.
409 Sredstva izločena v rezerve, v višini 60.293,00 EUR; podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske
rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času
priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko
evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.
41 Tekoči transferi – 1.617.598,45 EUR
V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika
sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika
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ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne
investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim
zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.
410 Subvencije, v višini 30.000,00 EUR; vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim
podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot
prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije,
nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa
zvišanje dohodkov proizvajalcev. Občina izkazuje tukaj subvencije v kmetijstvu in izvajanju gospodarske javne
službe.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom, v višini 427.494,00 EUR; zajemajo vsa plačila, namenjena
za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa
delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne
transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo
nikakršnega nadomestila. Tu so zajeta predvidena sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti,
športa, kulture in štipendij.
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, v višini 104.151,00 EUR; predstavljajo tretjo
skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne
institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen.
Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.
413 Drugi tekoči domači transferi, v višini 1.055.953,45 EUR; zajemajo transfere v javne zavode, javne
gospodarske službe, javne agencije in sklade socialnega zavarovanja.
42 Investicijski odhodki – 5.335.146,59 EUR
Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo
tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih
sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja.
Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne
dokumentacije.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, v višini 5.335.146,59 EUR; skupina vključuje plačila ali transfere
namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in
vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih
pomembnih naprav.
43 Investicijski transferi – 68.260,80 EUR
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme
ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.
Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve
finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, v višini
36.240,00 EUR; skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera. Investicijski
transferi se nanašajo na investicije v komunalno infrastrukturo, promet, kulturo, šport, javno gasilsko službo,
prostorsko planiranje in načrtovanje.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, v višini 32.020,80 EUR; investicijski transferi
proračunskim uporabnikom se nanašajo na investicije v izobraževanje, predšolsko vzgojo, šport, kulturo, socialno
varstvo, javno gasilsko službo, turizem, urejanje zemljišč in prostorsko planiranje in načrtovanje.
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III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov
in odhodkov.

2.2.2.2. B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva
iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev
občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:
✓ prejeta vračila danih posojil,
✓ prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine,
✓ prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.
750 Prejeta vračila danih posojil
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od
posameznikov in zasebnikov.
751 Prodaja kapitalskih deležev
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin
v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev
občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo
bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge
finančne institucije. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali
pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na
strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:
✓ dana posojila,
✓ povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah,
✓ poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije,
✓ povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti.

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi
posojili ter prodajo kapitalskih deležev.

2.2.2.3. C - RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga,
oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih
terjatev in naložb.
V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:
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✓
✓

najeti domači in tuji krediti,
sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:
✓ odplačila glavnice domačih in tujih kreditov,
✓ odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega
leta.

VII. ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA
50 Zadolževanje
V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter
sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.
500 Domače zadolževanje
Za leto 2019 se dolgoročno zadolževanje načrtuje v višini 655.500,00 EUR za financiranje občinskega deleža
sredstev v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave -3. sklop ter za upravljanje z občinskim dolgom iz
projekta Prizidek OŠ Muta – leasing obroki. Občina bo postopek zadolževanja vodila v skladu z zakonom (10. člen
ZFO-1).

VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 Odplačila dolga – 190.315,00 EUR
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga.
550 Odplačila domačega dolga, v višini 190.315,00 EUR; vključuje odplačilo domačega dolga, ki se nanaša
na odplačila glavnic najetih kreditov za:
poslovno-stanovanjski objekt na naslovu Glavni trg 9 (SS RS),
- skupina investicijskih projektov iz leta 2012 (NLB d.d.)
- skupina investicijskih projektov iz leta 2014 (Intesa San Paolo Bank),
- izgradnja Kanalizacijskega sistema in čistilne naprave (EKO sklad RS)
- izgradnja vodovodnega sistema (SRRS)

IX. NETO ZADOLŽEVANJE
Saldo na računu financiranja predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

X. STANJE NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
Ostanek sredstev na računih in ga občina prenese v naslednje leto in ga v okviru odhodkov razporedi.

Stran 18

Plan Proračuna Občine Muta za leto 2019 – 2. obravnava

2.3. POSEBNI DEL PLANA PRORAČUNA
2.3.1. ODHODKI - tabele
PRILOGA 2

2.3.2. ODHODKI - pojasnila
V letu 2019 so odhodki razvrščeni na podlagi predpisane programske klasifikacije, ki proračunske odhodke razvršča
na 23 področij. Področja se delijo na posamezne glavne programe, ki se nadalje delijo na posamezne podprograme,
ti pa na proračunske postavke.
Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :
✓ področja proračunske porabe (21 področij),
✓ glavne programe (59 glavnih programov) in
✓ podprograme (119 podprogramov).
Področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami so določeni s šifro in nazivom. Šifre podprogramov
so osemmestne (AABB90CC), pri čemer pomeni:
AA – šifra področja proračunske porabe,
BB – šifra glavnega programa,
90 – šifra za podprograme občin in
CC – zaporedna številka podprograma.
Novi podprogrami se na predlog občin in v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, uvedejo najkasneje do
30. junija tekočega leta za naslednje proračunsko leto. Programska klasifikacija se uporablja pri pripravi predlogov
občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter pri njihovem izvrševanju.
Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:
01 POLITIČNI SISTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
08 NOTRANJE ZAHTEVE IN VARNOST
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14 GOSPODARSTVO
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19 IZOBRAŽEVANJE
20 SOCIALNO VARSTVO
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to so:
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✓
✓
✓

proračunska postavka,
proračunska postavka – podskupina kontov in
proračunska postavka – konto.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta
ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.
Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim
načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke.
Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno
določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.
Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (proračunska postavka - konto), v skladu s
programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram.

01 POLITIČNI SISTEM; 91.473,63 EUR
Predpisi:
✓ Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a,
47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 –
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)
✓ Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17)
✓ Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo)
✓ Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08-odl. US,
11/11, 28/11- odl.US., 98/13)
✓ Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13,
46/14)
✓ Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08- odl.US, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18)
✓ Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08- ZTFIA, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl. US, 40/12 - ZUJF)
✓ Zakon sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 8/2010
Odl.US, 13/10, 16/10 Odl.US, 50/10 Odl.US, 59/10, 85/10, 94/10-ZIV, 107/10, 35/11, 110/11-ZDIU12,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPJS15, 82/15, 23/17ZDOdv,
67/17)
✓ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 –
ZJAKRS-A, 99/13 –
ZUPJS-C, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 –
ZIPRS1415, 101/13 –
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R
in 77/17 – ZMVN-1)

0101 Politični sistem; 92.585,15 EUR
Vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
- občinskega sveta, občinskih odborov in komisij, političnih strank,
- izvedbo in nadzor volitev in referendumov
- župana in podžupana.
01019001 - Dejavnost občinskega sveta; 16.450,00 EUR
01002 Stroški sej občinskega sveta; 9.850,00 EUR
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na
seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek plačil za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, vključno
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s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme
presegati 7,5% letne plače župana; pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo, kot določa Pravilnik o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
ter povračil stroškov.
V okviru teh določil se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in
sicer za:
- udeležbo na redni seji občinskega sveta 6,2 %
- udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3,4 %
od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo. V letu 2019 je
planiranih 6 rednih sej občinskega sveta.
001003 Stroški odborov in komisij; 5.000,00 EUR
Višina sejnine delovnega telesa je prav tako določena s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov. V okviru teh določil se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo,
ki ga je opravil, in sicer za:
- predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 4,5 %
- udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega član je 2,8%
od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
001005 Stroški svetniških skupin; 100,00 EUR
Predvideni stroški za sofinanciranje delovanja novoustanovljene svetniške skupine, ki po veljavnem pravilniku
lahko porablja sredstva za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, najemnine osnovnih sredstev, plačilo
stroškov poslovnih prostorov, plačila poštnih, telefonskih in internetnih stroškov, plačila neproizvodnih storitev
ipd.
001006 Financiranje političnih strank; 1.500,00
Občina Muta bo v skladu z Zakonom o političnih strankah, Sklepom o financiranju političnih strank v Občini
Muta ter sklepom OS o višini sredstev, ki pripada posamezni politični stranki iz proračuna Občine Muta v
mandatnem obdobju 2018-2022, uredila financiranje političnih strank na svojem območju in v okviru tega določila
upravičence, višino pripadajočih sredstev ter način izplačila. Določba 26. člena Zakona o političnih strankah določa
dovoljeno porabo za financiranje političnih strank, ki ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih
nalog za to leto.
001007 Volitve župana in občinskega sveta; 1.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje sredstva za povračila stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje
za volitve članov OS, katerim so pripadali mandati za člane v OS ter organizatorjem volilne kampanje za volitve
župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volivcev, ki so glasovali.
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Podprogram vključuje stroške nagrad za volilne organe in odbore ter stroške obveščanja o pripravi, poteku in izidu
volitev.
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov; 75.135,15 EUR
Podprogram vključuje plače poklicnih funkcionarjev in nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne
stroške vključno z reprezentanco ter stroške odnosov z javnostjo (tiskovne konference, objave, sporočila za javnost).
001011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca); 4.600,00 EUR
Vključujejo osnovne obratovalne stroške, prevozne stroške, stroške revij, časopisov, strokovne literature in drugega
pisarniškega materiala, za potrebe župana in članov OS ter stroške reprezentance za funkcionarje.
001012 Odnosi z javnostjo; 12.854,00 EUR
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Iz te postavke se pokrivajo stroški objav, konferenc ter sporočil za javnost po naročilu župana, občinskega sveta
oziroma odborov in komisij. Strošek snemanja in poročanja s sej občinskega sveta, ki zajema snemanje vsake seje v
celoti z izdelavo DVD posnetka za arhiv in objavo sej na spletni strani občine. Strošek predstavlja poročanje in
obveščanje o dogajanju v lokalni skupnosti, mesečno pripravo prispevka oz. reportaže o delovanju organizacij,
posameznikov, gostov za območje občine ter mesečno pripravo 30- minutne oddaje na temo predstavitve društev,
klubov.
010101 Plača župana; 38.961,72 EUR
Gre za stroške opravljanja poklicne funkcije župana Občine Muta, ki sodi po ZSPJS v plačno podskupino A5
(A050601 – župan VI), občine (od 2.500 do 5.000 prebivalcev), za katerega je določen 49. plačni razred.
010102 Regres za letni dopust; 880,72 EUR
Proračunska postavka predstavlja stroške izplačila regresa na ravni Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela
in drugih ukrepih v javnih sektorju v letu 2019.
010104 Prehrana delavcev; 813,12 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške prehrane zaposlenega med delom na ravni Dogovora o ukrepih na
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnih sektorju v letu 2019.
010105 Prevozi delavcev; 540,54 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške prevoza na in z dela na ravni Dogovora o ukrepih na področju stroškov
dela in drugih ukrepih v javnih sektorju v letu 2019.
010106 Prispevki delodajalca; 9.180,05 EUR
V okviru prispevkov delodajalca se upoštevajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno
varstvo, poškodbe pri delu, zaposlovanje, porodniško varstvo (16,1% na bruto znesek plač).
Prav tako pa se v okviru te proračunske postavke vodijo tudi stroške za kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje.
010108 Nagrade podžupanov; 7.305,00 EUR
Proračunska postavka izkazuje predvidene stroške nagrade za enega podžupana, ki svojo funkcijo opravlja
nepoklicno. Podžupan je upravičen do plače, ki mu jo določi župan, skladno s Pravilnikom o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih
stroškov ter ZSPJS, po katerem je funkcija podžupana uvrščena v plačno podskupino A5 (A050510 - podžupan
VI), kjer je določen razpon plačnih razredov od 34. do 41. Višina plače podžupana je odvisna od obsega podeljenih
pooblastil. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal
poklicno. Dodatek za delovno dobo pripada le podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA; 21.298,00 EUR
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
Glavni program zajema podlago za ekonomsko in razvojno politiko.
0202 Urejanje na področju fiskalne politike; 16.730,00 EUR
Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike; 16.730,00 EUR
Podprogram vključuje stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa, plačila za
pobiranje občinskih dajatev ipd.
002002 Stroški plačilnega prometa; 1.500,00 EUR
Zajemajo plačilo stroškov finančnim in drugim inštitucijam, preko katerih občina izvaja plačilni promet.
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002003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev; 15.230,00 EUR
Občina je pooblastila Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. za pobiranje naslednjih dajatev:
✓ takse za obremenjevanje okolja – občinska,
✓ takse za obremenjevanje voda – republiška,
✓ takse za obremenjevanje okolja, zaradi odlaganja odpadkov.
Občina pa je pooblastila Finančno upravo RS za pobiranje naslednjih dajatev:
✓ nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in zamudne obresti iz tega naslova,
✓ davek od premoženja od stavb
✓ davek na vodna plovila
✓ davek na dediščine in darila
✓ davek na promet nepremičnin
✓ davek na dobitke od iger na srečo
✓ pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
Občina navedenima institucijama plačuje provizijo za pobiranje tovrstnih dajatev.
0203 Fiskalni nadzor; 4.568,00 EUR
V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora in izvajanje notranje revizije poslovanja
občine.
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 4.568,00 EUR
Podprogram vključuje stroške delovanja nadzornega odbora občine, ki vključujejo nadomestilo za nepoklicno
opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora ipd.
02004 Dejavnost nadzornega odbora; 2.494,00 EUR
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Deluje v skladu s Poslovnikom o delu nadzornega
odbora Občine Muta, na podlagi katerega sprejme tudi letni program dela. Nadzorni odbor ima od 3 do 5 članov.
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov ter povračil stroškov določa, da imajo predsednik in člani nadzornega odbora občine pravico do
plačila za opravljanje funkcije v obliki sejnine. Letni znesek plačil za opravljanje funkcije, ki se izplačajo
posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5% letne plače župana.
Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer za:
- predsedovanje seji nadzornega odbora 6,2 %
- udeležbo na redni seji nadzornega odbora 4,5 %
od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo. V proračunskem
letu se planirajo sredstva za 4 seje odbora.
002005 Notranja revizija; 2.074,00 EUR
Proračunska postavka vsebuje stroške posebnih strokovnih nalog obveznega notranjega nadzora poslovanja občine.
V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni
list RS, št. 72/02) spada občina med zavezanke, ki morajo vsakoletno izvajati nadzor delovanja javnih financ, saj
proračunska sredstva na letni ravni presegajo mejo 2.086.463,03 EUR.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Področje porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in
mednarodno humanitarno pomoč.
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno
aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).
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0303 Mednarodna pomoč
Glavni program vključuje sredstva za pretežno mednarodno humanitarno pomoč.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE; 515.625,00 EUR
Predpisi:
✓ Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl US, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18)
✓ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 101/13,
55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18)
✓ Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list RS, št. 18/74,102/02 - odl. US in 87/11 ZMVN-A)

0401 Kadrovska uprava; 1.000,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.
04019001 Vodenje kadrovskih zadev; 1.000,00 EUR
Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj (tudi denarnih).
004001 Občinske nagrade; 1.000,00 EUR
Stroški občinskih nagrad, ki se podelijo na slavnostni seji občinskega sveta, in sicer v času praznovanja občinskega
praznika.
0402 Informatizacija uprave; 6.272,00
Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.
04029002 Elektronske storitve; 6.272,00
Podprogram vsebuje stroške, ki se pojavijo pri zagotavljanju informacijske infrastrukture.
040031 Sistem PISO; 4.232,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške uporabe spletnega portala - Prostorski informacijski sistem občine, ki
omogoča celoviti pregled stanja zemljišč in ureditve prostora v občini. Strošek predstavlja letno naročnino ter
nadgradnjo aplikacije z arhivom zemljiškega katastra.
040032 Sistem HKOM; 800,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške uporabe državne platforme, preko katere se lahko dostopa do vseh državnih
vsebin in evidenc (zemljiška knjiga, geodetske vsebine, centralni register prebivalcev,…).
040036 Portal Tax-fin-lex; 1.240 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške uporabe spletnega portala za dostop do vseh državnih pravnih predpisov
in predpisov EU ter pravnih mnenj, komentarjev in druge pravne literature.
0403 Druge skupne administrativne službe; 508.853,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti; 5.808,00 EUR
004004 Objava občinskih predpisov, razpisov in oglasov; 3.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške objav občinskih aktov v uradnem glasilu občine, ki jih sprejme občinski
svet (Medobčinski uradni vestnik) ter stroške objav drugih uradnih sporočil za javnost v medijih.
004005 Vodnik po prireditvah, 308,00 EUR
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Vodnik po prireditvah občin Muta, Podvelka, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju je strokovna
publikacija, ki ga pripravlja in izdaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Radlje ob Dravi.
Do letošnjega leta se je vodnik v fizični obliki distribuiral vsem gospodinjstvom v posamezni občini, vendar pa sta
dve občini sedaj od tega odstopili in s tem vplivali na znatno podražitev tiska in distribucije za ostale občine.
Sprejeta je bila odločitev, da se vodnik zaenkrat distribuira zgolj v elektronski obliki preko spletnih strani.
004007 Spletne strani občine; 2.500,00
Podlaga za vzpostavitev javnega informacijskega sistema občine je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, 51/06 -uradno prečiščeno besedilo, 117/06-ZdavP-2). Zakon želi omogočiti večjo stopnjo
informiranosti državljanov in omogoča izgradnjo pomembne baze informacij javnega značaja, namenjene
nadaljnjim analizam in obdelavam.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 41.500,00 EUR
004008 Protokol; 17.500,00 EUR
Proračunska postavka vključuje vse stroške izvedbe protokolarnih dogodkov, ki se nanašajo na promocijo občine in
sodelovanje s posameznimi združenji oz. poslovnimi partnerji (ponovoletno srečanje s podjetniki, donacije raznim
posameznikom oz. pravnim osebam za udeležbe in organizacijo dogodkov in prireditev, ki pripomorejo k večji
prepoznavnosti občine). Sem spadajo tudi obveznosti iz naslova dobave osnovnih protokolarnih sredstev in opreme
(zastave, grb in drugi občinski simboli), ki so nujni sestavni del uradnih protokolarnih prireditev ter dotacije
neprofitnim organizacijam za nabavo opreme.
004009 Prireditve ob občinskem prazniku; 18.000,00 EUR
Gre za sredstva, ki se planirajo za organizacijo vseh prireditev in dogodkov ob praznovanju občinskega praznika,
kot ga določa Odlok o prazniku Občine Muta. Sredstva se namenjajo za neposredno kritje materialnih stroškov oz.
storitev, kakor tudi v obliki dotacij posameznim organizatorjem za izvedbo prevzetih programov. Celotni stroški
se deloma pokrivajo tudi s sponzorskimi oz. donatorskimi sredstvi poslovnih partnerjev.
040010 Pokroviteljstvo občine – prireditve; 6.000,00 EUR
Proračunska postavka zajema stroške pokroviteljstva občine za manjše dogodke v občini, ob raznih krajevnih
praznikih, lepih nedeljah, svečanih prireditvah ob kulturnih praznikih, praznična obdarovanja otrok ipd.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem; 461.045,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za ravnanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti (stroški vzdrževanja,
obnove, stroški ureditve lastninskih ali drugih stvarnih pravic).
040100 Pravno zastopanje občine; 4.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške izdelave listin za ustanovitev posameznih vrst stvarnih ali obligacijskih
pravic, stroške notarskih overitev in stroške vknjižb pravic v zemljiško knjigo, razne stroške odvetnikov ipd.
040101 Vodno povračilo; 235,00 EUR
Gre za letno povračilo, ki jo mora občina plačati Agenciji RS za vode za posebno rabo vode za vstopno izstopno
mesto pomol Muta (pri Mitnici).
040131 Stroški telovadnice; 2.300,00 EUR
Stroški zajemajo pripravo športne dvorane in čiščenje ob prireditvah, katerih organizator ali donator je občina in
so v javnem interesu. Priprava predstavlja polaganje zaščitnih podov, postavitev stolov ali klopi, odra ipd.
Priprava se izvaja preko PGD Muta. Stroški vključujejo tudi stroške ogrevanja objekta v popoldanskem času ter
sobotah in nedeljah, ko se izvaja popoldanska rekreacija ali druge prireditve.
040133 Tekoči stroški poslovnih stavb; 3.270,00 EUR
Stroški zajemajo zunanje storitve upravljanja kotlovnic v poslovnih stavbah v lasti občine, ki se deloma zaračunajo
končnim uporabnikom.
040146 Revitalizacija degradiranih in opuščenih območij v Mislinjski in Dravski dolini; 411.780,00 EUR
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Gre za nadaljevanje projekta po že sklenjeni pogodbi o sanaciji objekta Kienhofen (notranja ureditev prostorov,
prizidek z dvigalom, pripravljalna dela za večnamensko dvorano). Projekt predstavlja del skupne operacije
Revitalizacija degradiranih in opuščenih območij v Mislinjski in Dravski dolini, v okviru katere se izvaja tudi
prenova objekta graščine Rotenturn v MO Slovenj Gradec. Za projekt je v letu 2019 predvideno sofinanciranje iz
strukturnih skladov EU.
040149 Igrišče Gortina; 5.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške izdelave projektne dokumentacije (IDZ) za večnamensko dvorano v
Športnem parku Gortina ter stroške nujnih vzdrževalnih del in nabavo opreme.
040150 Ureditev večnamenske dvorane – Glasbeni dom Bistriški jarek; 10.000,00 EUR
Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je bila leta 2018 izvedena prva faza preureditve večnamenskega
prostora v stavbi Glasbenega doma v Bistriškem jarku. V letu 2019 se planira nadaljevanje preureditve
večnamenske dvorane in ureditve manjše pomožne kuhinje.
040153 Ureditev Doma krajanov Pernice; 4.460,00 EUR
V letu 2018 se planira nadaljevanje sofinanciranja adaptacije stavbe, v smislu zamenjave talnih oblog. S stavbo
upravlja Pohodno društvo Pernice.
040156 Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini;
20.000,00 EUR
V letu 2018 se je, v okviru javno-zasebnega partnerstva izvedla energetska sanacija občinske upravne stavbe oz.
graščine Kienhofen. Projekt je predstavljal del skupne operacije Energetska prenova in storitev energetskega
upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini, v okviru katere se izvaja tudi prenova objektov v drugih
občinah (Podvelka: Gasilski dom Brezno in Kulturna dvorana Ožbalt, Radlje ob Dravi: Zdravstveni dom,
Vuzenica: Zdravstvena postaja, Mislinja: Kulturni dom in telovadnica pri OŠ Mislinja). Iz Kohezijskega sklada
je bila prejeta subvencija v višini 40% upravičenih stroškov operacije, preostalih 60% se je financiralo iz JZP
pogodbenega partnerstva. V okviru sanacije na občinski upravni stavbi je ila izvedena zamenjava stavbnega
pohištva, zamenjava kotla, vgraditev kogeneracije, sanacija stropov in kapilarne vlage ter menjave neustreznih
strojnih inštalacij. Po izvedbi projekta, se v skladu s koncesijsko pogodbo, začne izvajaje koncesijske dejavnost
energetskega upravljanja, čemur so planirana sredstva namenjena.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost
Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA; 371.066,23 EUR
Predpisi:
✓ Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. . 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)
✓ Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17)
✓ Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07-uradno prečiščeno besedilo)
✓ Zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01)
✓ Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,103/07-ZPORS-D,105/08odl.US,11/11,28/11-odl US, 98/13)
✓ Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in
46/14)
✓ Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl US 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18)
✓ Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFIA, 69/08-ZZavar-E, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF)
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✓

Zakon sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo, 13/10,
59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 –
ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17)
✓ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 101/13,
55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18)
✓ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 ZJAKRS-A, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 101/13 ZIPRS1415, 101/13 ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14 in 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 –
ZMVN-1)
✓ Kolektivna
pogodba
za
javni
sektor
(Uradni
list
RS,
št.
57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18)
✓ Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 51/16, 46/17, 58/17 – popr. in 80/18)
✓ Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 –
ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97, ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 –
popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 –
ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91
/15, 88/16 in 80/18)

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin in obsega tri glavne programe.
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni; 65.983,05
EUR
Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in
različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim
organom in službam
Podprogram predvideva stroške projektov ustanovitve ožjih delov občin in projekte ustanovitve zvez občin.
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti; 505,00 EUR
Podprogram vsebuje predvidene stroške za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave.
006003 Članarine (SOS, ZOS); 505,00 EUR
Proračunska postavka vključuje strošek letne članarine v organizaciji Skupnost občin Slovenije.
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti; 65.478,05 EUR
006004 RRA Koroška – sofinanciranje delovanja; 7.503,20 EUR
Pravna podlaga za sofinanciranje delovanja organizacije je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Osnovne zakonske naloge, ki jih organizacija izvaja za povezane lokalne skupnosti so spremljanje, usklajevanje,
izvajanje in nadzor nad regionalnim razvojnim programom, informiranje, svetovanje ter pomoč pri pripravi
razvojnih projektov, promocija regije in investicij v razvojni regiji ipd. Občina Muta nastopa z deležem
sofinanciranja delovanja organizacije, ki znaša 4,84%.
006005 SOU – Projektna pisarna MO SG; 50.000,00 EUR
Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške«
(MUV, št. 3/13) so MO Slovenj Gradec, Občina Radlje ob Dravi, Občina Muta, Občina Mislinja, Občina Ribnica
na Pohorju, Občina Podvelka in Občina Vuzenica ustanovile organ skupne občinske uprave, ki pokriva delovanje
občin na področju priprav projektov in občinskega redarstva. Ključ delitve stroškov delovanja organa med občinami
je število prebivalcev v posamezni občini. Z novelo ZFO-1 je bil nekoliko spremenjen način sofinanciranja
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delovanja organa, čemur je sledila tudi novelacija ustanovitvenega akta v letu 2018. Posledica tega bo tudi nekoliko
spremenjena organizacijska struktura znotraj organa, ki se bo vzpostavila v letu 2019.
006006 SOU – Medobčinski inšpektorat Koroške; 7.974,85 EUR
Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške (MUV, št.
14/11) je vseh dvanajst koroških občin ustanovilo organ, ki opravlja inšpekcijske naloge s področja varstva okolja,
urejenosti naselij, ravnanja z odpadki, vodnimi viri in drugih nalog s področja komunalne ureditve prostora.
Občina Muta nastopa v deležu sofinanciranja, ki znaša 4,79%. V letu 2019 je za delovanje tega organa še
zagotovljeno sofinanciranje 50% iz državnega proračuna, od 2020 pa zgolj 30%, v kolikor se bo v okviru organa
opravljala zgolj ena vrsta nalog.
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06029002 Delovanje zvez občin
0603 Dejavnost občinske uprave; 305.083,18 EUR
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
06039001 Administracija občinske uprave; 218.583,18 EUR
Podprogram vsebuje postavke za stroške dela zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške poslovanja
občinske uprave.
006009 Materialni stroški občinske uprave; 45.000,00 EUR
Materialni stroški občinske uprave zajemajo sledeče stroške: stroške pisarniškega materiala, tiskarskih storitev,
oglaševanja, računalniških storitev, stroške strokovne literature, stroške ogrevanja, elektrike, telefona, goriva,
stroške dnevnic, članarin, izobraževanj, naročnin, poštnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov, gorivo za
službeni avtomobil, ipd. za namen nemotenega dela zaposlenih javnih uslužbencev.
060071 Plače javnih uslužbencev občinske uprave; 133.922,89 EUR
Predstavlja strošek dela dejansko zaposlenih javnih uslužbencev, na podlagi veljavne sistemizacije delovnih mest,
z upoštevanimi napredovanji, dodatki za delovno dobo, delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela ter
prispevki. V stroških je vključen sklenjen Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnih
sektorju v letu 2019.
060072 Regres za letni dopust; 6.165,01 EUR
Proračunska postavka predstavlja skupne stroške izplačila regresa za letni dopust sedmim zaposlenim javnim
uslužbencem. Višina regresa je enaka znesku minimalne plače.
060074 Prehrana delavcev; 6.273,96 EUR
Proračunska postavka vključuje planirane stroške malice med delom za sedem zaposlenih javnih uslužbencev, na
ravni izplačil v letu 2018.
060075 Prevozi delavcev; 3.118,50 EUR
Proračunska postavka vključuje planirane stroške prevoza na in z dela za štiri zaposlene javne uslužbence na ravni
izplačil v letu 2018.
060076 Prispevki delodajalca; 24.102,82 EUR
V okviru prispevkov delodajalca se upoštevajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno
varstvo, poškodbe pri delu, zaposlovanje, porodniško varstvo (16,1% na bruto znesek plač) ter plačilo premij
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave;
86.500,00 EUR
V podprogramu so zajeti predvideni stroški za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
006012 Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme; 12.00,00 EUR
Postavka zajema stroške nadomestnih delov in storitev v zvezi z vzdrževanjem poslovnih prostorov občine in
opreme ter njihovo zavarovanje. Stroški se nanašajo na vzdrževanje občinske upravne stavbe ter na vso pripadajočo
opremo, kakor tudi na osnovno opremo, ki se nanaša na področje urejanja javnih površin ter vzdrževanje
prevoznega sredstva in druge premične infrastrukture. Poleg stroškov vzdrževanja, so vključeni tudi stroški
zavarovanj.
006013 Nakup opreme; 74.500,00
Postavka zajema stroške nujne opreme za nemoteno delovanje občinske uprave v prenovljenih upravnih prostorih,
kot je manjkajoča pohištvena oprema, zamenjava odpisane računalniške in druge programske opreme, nova oprema
čajne kuhinje, nabavo službenega vozila ter nabavo zunanjih drogov za zastave.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH, 55.460,00 EUR
Predpisi:
✓ Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno
besedilo, 97/10)
✓ Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 9/11)
✓ Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05-uradno prečiščeno besedilo).
Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih
in drugih nesreč. Zajema glavni program:
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 55.460,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
programa varstva pred požarom.
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito reševanje in pomoč; 5.000,00 EUR
Podprogram zajema stroške pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in
usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in
opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in
vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve.
007001 Usposabljanje enot civilne zaščite; 2.000,00 EUR
Proračunska postavka predstavlja stroške za izobraževanja pripadnikov CZ in nabavo najnujnejše opreme v skladu
z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS št.
92/07, 54/09 in 23/11) in Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS št.
15/00, 88/00, 24/01 in 104/08). Stroški predstavljajo nujna izobraževanja za člane štaba CZ Muta in ekipe za prvo
pomoč, ki je organizirana v sestavi PGD Muta.
007003 Opremljanje enot civilne zaščite; 3.000,00 EUR
Delna nabava predpisane opreme za člane štaba CZ Muta v skladu z Odredbo o merilih za organiziranje in
opremljanje Civilne zaščite in s Pravilnikom o uniformah Civilne zaščite.
07039002 – Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč; 50.460,00EUR
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne
zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot,
Stran 29

Plan Proračuna Občine Muta za leto 2019 – 2. obravnava

dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil
in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
007007 Dejavnost gasilskih društev; 15.120,00 EUR
Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Muta zajema stroške sofinanciranja izvajanja
dejavnosti obvezne lokalne gospodarske javne službe gasilstva, ki se vrši preko Prostovoljnega gasilskega društva
Muta.
007008 Dejavnost medobčinske gasilske zveze; 2.100,00 EUR
Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Muta zajema stroške sofinanciranja izvajanja
dejavnosti obvezne lokalne gospodarske javne službe gasilstva, ki se vrši preko Medobčinske gasilske zveze.
070091 Požarna taksa; 5.000,00 EUR
Zajema sredstva požarne takse, ki so strogo namenska, in sicer za nabavo gasilske opreme. Sredstva se
prenakazujejo na PGD Muta.
070092 Nabava gasilskega vozila; 27.240,00 EUR
Proračunska postavka zajema pokrivanje dela stroškov odplačila anuitet za nabavo gasilskega avtomobila (odplačilo
leasinga, ki se izteče 31.07.2021).
070095 Nabava gasilskega vozila; 1.000,00 EUR
Proračunska postavka zajema pokrivanje dela stroškov za nabavo gasilskega avtomobila.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST; 3.000,00 EUR
Predpisi:
✓ Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl.US, 76/08
– odl. US, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18)),
✓ Zakon o varnosti cestnega prometa, (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 –
ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 –
ZMV, 109/10 –
ZCes-1, 109/10 –
ZPrCP, 109/10 –
ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)
✓ Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 in posamični
programi.
Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost; 3.000,00 EUR
Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
08029001 - Prometna varnost; 3.000,00 EUR
Vsebina podprograma prometne varnosti predstavlja delovanje oziroma aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Muta.
008001 – SPVCP; 2.000,00 EUR
Na podlagi določil Zakona o varnosti cestnega prometa in Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Muta (MUV, št. 12/11) občinski svet imenuje svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, ki opravlja naloge s področja zagotavljanja preventive in izvrševanja vzgoje v cestnem prometu.
Dejavnost sveta predstavlja pripravo in predlaganje v sprejem programov za varnost cestnega prometa in
ustreznih ukrepov za njihovo izvajanje, ocenjevanje stanja varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
koordiniranje izvajanja nalog ter aktivnosti za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa.
V proračunski postavki so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti sveta, ki se nanašajo predvsem na preventivno
akcijo Prvi šolski dan, akcijo Pešec, akcijo Bodi viden, ipd.
008003 Evropski teden mobilnosti- 1.000,00 EUR
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Občina se vsako leto vključuje v projekt Evropski teden mobilnosti, ki ga spodbuja Ministrstvo za infrastrukturo.
Stroški predstavljajo organizacijo raznih dejavnosti in promocijski material.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI; 4.300,00 EUR
Predpisi:
✓ Resolucija o nacionalnem program socialnega varstva za obdobje 2014-2020
✓ Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020
✓ Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 32/14 ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17)
1003 Aktivna politika zaposlovanja; 4.300,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih
oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna
(socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva
za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda
presežnih delavcev v odprto brezposelnost.
10039001 - Povečanje zaposljivosti; 4.300,00 EUR
V okviru podprograma povečanje zaposljivosti se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna
dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij).
010001 Javna dela; 4.300,00 EUR
Stroški so oblikovani so na podlagi potreb in interesa dosedanjih in drugih izvajalcev po vključevanju zaposlenih
preko javnih del v izvajanje njihove dejavnosti. Nekateri programi se lahko oblikujejo tudi tekom leta. V letu 2019
planiramo sofinanciranje ene zaposlitve preko javnih del oz. drugih nacionalnih programov (odvisno od stopnje
sofinanciranja). Predvideno je izvajanje programov enega zaposlenega na področju varstva in spremstva
šoloobveznih otrok (preko OŠ Muta).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO; 62.900,00 EUR
Predpisi:
✓ Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18),
✓ Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16,
27/17-ZKmet-1D, 79/17),
✓ Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13-uradno prečiščeno besedilo, 21/18-ZNOrg),
✓ Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99-ZON (31/00 popr.), 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06,
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 24/15, 9/16-ZGGLRS, 77/16),
✓ Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08- odl.US, 76/08
– odl. US, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 -ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS, 30/18)
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva,
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Zajema štiri
glavne programe, in sicer:
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva; 30.400,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in
prilagajanje podeželskih območij.
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu; 16.000,00 EUR
Stroški podpore za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske
proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne
mere idr.).
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110012 Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu; 16.000,00 EUR
V skladu z novim Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Muta za
programsko obdobje 2015-2020 in Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se v okviru proračunske postavke
zagotavljajo sredstva za 5 možnih ukrepov, ki se nanašajo na pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, na pomoč za naložbe v zvezi s
premestitvijo kmetijskih poslopij, na pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, na
pomoč za plačilo zavarovalnih premij ter na pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na
kmetijskih gospodarstvih. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij; 14.400,00 EUR
Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora
razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt), podpore stanovskemu in interesnemu
povezovanju (društva, zveze).
110030 Materialni stroški – Brunarica; 400,00 EUR
Proračunska postavka zajema stroške obratovanja (elektrike, vode) kmečke prodajalne na Zg. Muti – Brunarice. V
skladu z najemno pogodbo te stroške dejansko pokrivajo uporabniki objekta.
110040 De minimis pomoči; 13.000,00 EUR
V skladu z novim Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Muta za
programsko obdobje 2015-2020 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se v okviru proračunske postavke
zagotavljajo sredstva za 4 možne ukrepe, ki se nanašajo na pomoč za naložbe v predelavo in trženjem kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, na pomoč za izobraževanje in usposabljanje
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, na pomoč pri pokrivanju operativnih
stroškov transporta iz odročnih krajev ter na pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem
sektorju. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
110052 Ostali ukrepi občine; 1.000,00 EUR
V skladu z novim Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Muta za
programsko obdobje 2015-2020 se na proračunski postavki zagotavljajo sredstva za podporo delovanju društev s
področja kmetijstva in razvoja podeželja. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
11029003 Zemljiške operacije
Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
Neposredna plačila v kmetijstvu (premije).
1103 Splošne storitve v kmetijstvu; 2.500,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali
na občinski ravni.
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
Sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali; 2.500,00 EUR
Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.
110060 Zdravstveno varstvo rastlin in živali; 2.500,00 EUR
Zakon o gospodarskih javnih službah in Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Muta opredeljujeta
dejavnost pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču, kot eno od obveznih lokalnih gospodarskih
služb.
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Proračunska postavka vključuje stroške nujne oskrbe zapuščenih živali (kastracije, sterilizacije, oskrba v azilu in
druge storitve), kot jo zahteva Zakon o zaščiti živali.

1104 Gozdarstvo; 30.000,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, 30,000,00 EUR (potrebujemo 44.549,41 EUR)
Zajema stroške letnega in zimskega vzdrževanja gozdnih cest. Letno vzdrževanje cest obsega investicijsko
vzdrževalna dela ter redna in intervencijska vzdrževalna dela cest in cestnih objektov. Zimsko vzdrževanje obsega
pluženje in posipanje gozdnih cest.
110121 Letno vzdrževanje gozdnih cest; 21.000,00 EUR (potrebujemo več kot 35.549,41EUR) in
110122 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest 9.000,00 EUR
Občina je dolžna na podlagi 49. člena Zakona o gozdovih sofinancirati tekoče redno vzdrževanje gozdnih cest. Na
območju občine Muta je 36,79 km gozdih cest. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest zagotavljajo lokalne skupnosti
iz lastnih sredstev, iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest (plačujejo lastniki gozdov) ter iz državnega
proračuna. Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotovi 13,56 %
sredstev, ki jih zberejo lastniki gozdov v pristojbini, katera se obračunava po stopnji 6,9 % od katastrskega dohodka
gozdnih zemljišč ter 12,91% preko zahtevka za sofinanciranje, ki se izstavi na osnovi sklenjene pogodbe. Program
vzdrževanja gozdnih cest pripravi služba Zavoda za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, ki tudi nadzira
izvršitev.
1105 – Ribištvo
Glavni program 1105 Ribištvo vključuje sredstva za lokalne programe na področju ribištva.
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
11059001 Program razvoja ribištva.
Vsebina podprogramov zajema sofinanciranje programa ribiških družin.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije
in oskrbe s toplotno energijo. Obsega štiri glavne programe:
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo.
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom.
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE; 582.188,94 EUR
Predpisi:
✓ Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18)
✓ Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-uradno prečiščeno besedilo, 57/08ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-, 109/10-ZPrCP, 109/10-ZVoz, 39/11-ZJZ-E,
75/17-ZMV-1, 10/18-ZCes-1C),
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✓
✓
✓
✓
✓

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16-uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15-uradno prečiščeno besedilo, 30/18),
Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18),
Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17-ZŠpo-1, 41/17-PZ-G),
Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10-uradno prečiščeno besedilo, 46/16).

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Vsebuje glavne programe:
1302 Cestni promet in infrastruktura; 564.738,94 EUR
Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje
državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest; 283.740,00 EUR
Obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti,
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
013003 Urejanje javnih površin; 43.740,00 EUR
Proračunska postavka zajema stroške dela in stroške materiala ter izvajanje storitve urejanja javnih površin
(dobava in zasaditev rož, grmovnic, košnja trave, nabava goriva za kosilnice, pometanje, obrezovanje drevja in
grmovnic, čiščenje meteornih jaškov v naselju, nabava in vzdrževanje kosilnic ipd.), ki se vrši preko pooblaščenega
koncesionarja.
130011 Letno vzdrževanje lokalnih cest 165.000,00 EUR in
130012 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest 75.000,00 EUR
Občina je v skladu z Zakonom o cestah, Zakonom o gospodarskih javnih službah, Odlokom o lokalnih gospodarskih
javnih službah, Odlokom o občinskih javnih cestah v Občini Muta ter Odlokom o zimski službi, dolžna zagotavljati
obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih javnih cest. Dejavnost se izvaja v obliki koncesionirane
gospodarske javne službe. V občini je 85 km kategoriziranih občinskih javnih cest, od katerih jih je cca. 30 km z
asfaltno prevleko, cca. 55 km pa v makadamski izvedbi.
Proračunski postavki zajemata redno in investicijsko vzdrževanje občinskih javnih cest za zagotavljanje varnosti
in prevoznosti javnih cest ter nadzor nad stanjem cest. Pri letnem vzdrževanju se izvaja predvsem krpanje lukenj,
grederiranje, gradnja cestnih prepustov, vgrajevanje varovalne ograje, prometne opreme, ovir za umirjanje
prometa – grbine, čiščenje in utrjevanje bankin, muld, jarkov, brežin ipd. Pri izvajanju zimske službe gre predvsem
za pluženje, posipavanje in odstranjevanje snega.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest; 200.608,24 EUR
Stroški projektov in projektne dokumentacije za gradnjo cestne infrastrukture, gradnja in rekonstrukcija lokalnih
cest, gradnja in rekonstrukcija cestne infrastrukture (ceste, pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi).
1300424 Rekonstrukcija mak. javne poti JP 774 131 – Odcep regionalka – Koparc; 5.000,00 EUR
Gre za nadaljevanje investicijskega projekta ureditve občinske javne ceste, njenih obcestnih teles. Projekt se izvaja
fazno. V letu 2016 so bila izvedena zemeljska dela in odvajanjem meteorne vode za rekonstrukcijo krajšega odseka
ceste. V letu 2018 je bil preko Koparčevega grabna izveden nov betonski prepust - most. V letu 2019 so sredstva
namenjena stroškom za dokončanje urejanja brežin ob novem mostu.
1300429 Izgradnja steze za pešce in kolesarje ob državni cesti G1, odsek 0241 Dravograd-Radlje, od km 11+718
do km 12+866 v občini Muta; 2.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje dokončanje, v letu 2018 začete izgradnje kolesarske poti od križišča pri Tušu do
obstoječe kolesarske poti pri križišču Sp. Muta in izvedbo odseka poti proti Vuzenici (do mostu). Izgradnja je v
pretežnem delu sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo v okviru ukrepa Trajnostne mobilnosti,
deležno pa prispevata tudi Občina Muta in Občina Vuzenica.
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1300430 Ureditev trških jeder; 67.950,00 EUR
Proračunska postavka vključuje osvetlitev skulpture kovača na Sp. Muti, dokončanje izgradnje pločnika na Gortini
ter projektno dokumentacijo za Ureditev trškega jedra Zg. Mute - II. faza (promenadna pot) in projektno
dokumentacijo za pokrita parkirišča (nadstrešnic). V postavki so planirana tudi sredstva za ureditev asfaltiranega
dovoza do večstanovanjskega objekta na Glavnem trgu.
1300433 Protiprašne zaščite na občinskih cestah; 30.000,00 EUR
Predlaga se zagotovitev proračunskih sredstev za izgradnjo dveh protiprašnih zaščit (krajših asfaltnih prevlek) na
makadamskih cestah, ob katerih so v neposredni bližini stanovanjska in kmetijska poslopja, hkrati pa so visoko
frekventno prevozne. Predlaga se ureditev ene protiprašne zaščite.
1300435 Obnova LC 274041 - Ulica na klancu; 13.676,70 EUR
Gre za dokončno poplačilo investicijskega projekta iz letu 2018, v katerem se je izvedlo nadaljevanje razširitve
proti spodnjemu delu ceste LK 274041 – klanec Zg. Muta – Sp. Muta.
1300441 RRA – Dravska kolesarska pot, Dravograd – Središče ob Dravi; 3.646,54 EUR
Proračunska postavka vključuje delež stroškov izdelave študije prostorske umestitve izvedbe Dravske kolesarske
poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi ter izdelavo spletne strani, celostne grafične podobe in kart. V
projektu sodeluje 18 občin, RRA Koroška d.o.o., Mariborska razvoja agencija d.o.o., Znanstveno – raziskovalno
središče Bistra Ptuj ter Zavod za turizem Maribor – Pohorje. Gre za projekt, ki se izvaja že tri leta.
1300443 Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta; 17.320,00 EUR
Gre za nadaljevanje urejanja območja Industrijske cone Muta, kjer so podjetniki izkazali interes gradnje poslovnih
objektov. Zaradi razsežnosti območja je potrebno poskrbeti za ureditev sekundarnega komunalnega omrežja in
omogočiti priključitev na celotno infrastrukturno omrežje (cesta, kanalizacija, vodovod, elektrika, TK, plin). Za
izvedbo projekta se planira sofinanciranje iz naslova drugega Dogovora za razvoj regij, ukrepa ureditve poslovnih
con. V letu 2019 se predvideva začetek gradnje dovoznih cest, ki se bo zaključila v letu 2020.
1300445 Ureditev trškega jedra Zgornje Mute – 1. faza; 28.440,00 EUR
Občina Muta v letu 2019 iz tega naslova planira na Zg. Muti dokončati ureditev križišča Gasilske ulice ter ožje
okolice trškega jedra, kjer je bila v letu 2018 že zgradnja avtobusna postaja.
1300471 Ureditev križišča na G1 – 1/0241 Dravograd – Radlje v km 8+127; 12.075,00 EUR
Skupaj z DRSI namerava občina ustrezno urediti križišče na G1 v naselju Gortina, ki je prometno in iz
varnostnega vidika zelo obremenjeno. Proračunska postavka vključuje stroške za izdelavo projektne dokumentacije,
sama gradnja križišča pa bo potekala preko ministrstva za infrastrukturo.
1300478 Ureditev meteornih voda - Gortina; 3.000,00 EUR
Na območju naselja Gortina je potrebno urediti ustrezno odvodnjavnje površinskih voda, ki se nahaja v stičišču
pod državno cesto G1. sredstva so rezervirana za sanacijo obstoječe ponikovalnice, ki bi jo v perspektivi nadomestili
z meteornim kanalom v okviru projekta ureditve križišča na G1.
1300480 Pešpot Zg. Muta – TUŠ; 11.500,00 EUR
Državna cesta R3 703, odsek 6307 – Muta je na območju klanca med križiščem za pokopališče Muta – Vuzenica
in Zg. Muto poleg motornih vozil precej obremenjena tudi s pešci in kolesarji. Za njihovo varnost na tem delu ni
poskrbljeno in predstavljajo ogroženo skupino uporabnikov cest. Za rešitev problema je potrebno na tem odseku
predvideti varne površine za pešce. V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije.
1300482 Obvoznica Gortina; 6.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje izdelavo projektne dokumentacije za obvozno cesto, ki bo zmanjšala cestni promet
skozi center Gortine, kot je predvideno v novem občinskem prostorskem načrtu.
13029004 Cestna razsvetljava; 81.390,70 EUR
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
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013013 Stroški javne razsvetljave; 24.500,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške porabe električne energije, ki nastanejo pri razsvetljavi lokalnih cest, javnih
površin in znamenitosti na območju občine Muta.
013014 Vzdrževanje javne razsvetljave; 7.750,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške, ki jih zaračunava upravljavec javne razsvetljave (JKP Radlje ob Dravi
d.o.o.) in so posledica odprave okvar na predmetni infrastrukturi (zamenjave žarnic, popravila drogov ipd.).
013016 Investicije v izgradnjo javne razsvetljave; 17.620,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške manjkajoče ureditve javne razsvetljave, skladno z Uredbo o svetlobnem
onesnaževanju. Proračunska postavka vključuje stroške ureditve prižigališč in dograditev manjkajoče javne
razsvetljave.
130173 Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta; 31.520,70 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške izgradnje javne razsvetljave in kabelske kanalizacije za elektro vod v
južnem delu Industrijske cone Muta.
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
Sofinanciranje tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje,
ovire za umirjanje prometa - grbine).
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.
1303 Železniški promet in infrastruktura
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture.
1304 Letalski promet in infrastruktura
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje letališke infrastrukture in opreme navigacijskih
služb.
1305 Vodni promet in infrastruktura
Glavni program vključuje sredstva za investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe.
1306 Telekomunikacije in pošta; 16.450,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za investicije na telekomunikacijskem in poštnem področju.
130060 Širokopasovno omrežje; 16.450,00 EUR
Proračunska postavka vključuje izgradnjo dela širkopasovnega omrežja na vzhodnem delu Sv. Primoža nad Muto,
in sicer ob gradnji vodovodnega sistema ter izdelavo projektne dokumentacije za zahodni del Sv. Primoža nad
Muto, stroške izdelave katastra že izgrajenega omrežja ter lastni delež stroškov za realizacijo projekta Wifi4EU,
kjer smo pridobili sredstva sofinanciranja.
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto
Sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.
14 GOSPODARSTVO; 2.929,93 EUR
Predpisi:
✓ Operativni program 2014-2020,
✓ Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17,
13/18-ZSInv),
✓ Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
✓ Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl.US, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSŠPDSLS-1, 30/18)
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Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih
dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Šteje tri glavne programe:
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
Glavni program vključuje sredstva za dejavnosti na področju varstva potrošnikov. Glavni program vključuje
sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Zajema stroške komunalne opremljenosti obrtnih con.
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov
oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam
malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere ipd.), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah
malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in turizma; 2.929,93 EUR
Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.
14039001 - Promocija občine; 1.000,00 EUR
014005 Promocijske naloge; 1.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške izdelave označevalnih in oglaševalnih panojev ipd.
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva; 1.929,93 EUR
Postavka vsebuje sofinanciranje programa turističnih društev in organizacij (Info-center) ter drugih nosilcev
turistične dejavnosti v sodelovanju z občino, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko
vzdrževanje turističnih zanimivosti.
014015 RDO – skupna promocija Koroške (RRA); 1.929,93 EUR
Gre za projekt, ki ga vodi RRA Koroška, v okviru izvajanja aktivnosti za vzpostavitev regijske destinacijske
organizacije in začetek izvajanja njenih operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij na področju
turizma v regiji za obdobje naslednjih nekaj let. Operacija je delno financirana iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (85%), delež državnega proračuna je 15%. Občina Muta nastopa z deležem sofinanciranja v višini 4,83%.

15 ZAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE, 339.343,00 EUR
Predpisi:
✓ Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06
odl. US,33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17-GZ, 21/18-ZNOrg),
✓ Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10ZUKN, 57/11-ORZGJS40),
✓ Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO- 1,
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15),
✓ Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1,
32/08-odl. US,8/10-ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18).
1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve
Glavni program vključuje sredstva za delovanje na področju okoljevarstvene politike.
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor; 339.343,00 EUR
15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki; 64.108,00 EUR
Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih in posebnih
odpadkov in odškodnine (rente) za komunalno deponijo ter stroški letne čistilne akcije.
015000 JKPd.o.o., Radlje – subvencije gospodinjstvom, subv. cene izvajalcu in kritje izgube iz GJI; 5.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške odškodnin občanom ter stroške 50% subvencioniranja cene omrežnine
gospodinjstvom za strošek rabe javne infrastrukture.
015004 Kontejnerski odvoz odpadkov 8.500,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške izvedbe letne akcije zbiranja in odvoza večjih kosovnih odpadkov ter
stalnega odvoza odpadkov z drugih javnih površin in ekoloških otokov (npr. pokopališče Pernice, športno igrišče
Sp. Muta, Gortina, ipd.), kakor tudi stroške v zvezi z odvozom odpadkov v okviru vsakoletne čistilne akcije.
150011 Sanacija odlagališča odpadkov Muta; 10.068,00 EUR
Proračunska postavka zajema stroške finančnega jamstva za odlagališče nenevarnih odpadkov Gortina-Muta. V
letu 2016 je pričela veljati nova Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list
RS, št. 36/16), ki dodatno ureja pogoje za predložitev finančnega jamstva enakovrednega ukrepa za upravljalce
odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč, v postopkih izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. Občinski svet Občine
Muta je na 14. redni seji dne 27.09.2016 sprejel odločitev o zagotavljanju finančnega jamstva za obdobje 20162046.
150013 Regijsko odlagališče odpadkov KOCEROD; 40.540,00 EUR
Proračunska postavka vključuje deležni strošek za investicije v objekte in nepremično ter premično opremo. Svet
ustanoviteljev podjetja je na seji dne 24.10.2018 potrdil predvidene investicije v skupni višini 810.795,42 EUR,
delež občine Muta pa znaša 40.540,00 EUR. Največji delež predstavlja izgradnja objekta za skladiščenje frakcij in
predelavo kosovnih odpadkov - II. faza.
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo; 275.235,00 EUR
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
150070 JKP d.o.o., Radlje – subvencije gospodinjstvom, subvencije cene izvajalcu in kritje izgube iz GJI; 76.200,00
EUR
Proračunska postavka vključuje stroške subvencioniranja cene omrežnine za izvajanje gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja odpadne vode, kot je bilo odločeno s Sklepom občinskega sveta, št. 54 z dne 26.5.2016.
Vključuje pa tudi stroške najemnine za zemljišče za čistilno napravo v industrijski coni Muta.
150076 Kanalizacija Gortina; 1.600,00 EUR
Strošek predstavlja poplačilo dela v letu 2018 izvedenih del, ki so bila izvedena v sklopu projekta izgradnje
sekundarne fekalne kanalizacije v naselju Gortina.
150077 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava; 3.000,00 EUR
Predviden znesek predstavlja stroške zavarovanja čistilne naprave z opremo.
150082 Ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta ; 167.500,00 EUR
Strošek predstavlja gradnjo sekundarne kanalizacije v okviru projekta »Sekundarna komunalna kanalizacija Tuš
– Mercator na Muti« in projekta »Fekalna in Meteorna kanalizacija za naselje Sv. Primož«. Oba projekta sta del
investicije Ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta, za katero je predvideno 85% sofinanciranje
iz ESRR v okviru drugega Dogovora za razvoj regije.
150085 Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta ; 25.935,00 EUR
Gre za nadaljevanje urejanja območja Industrijske cone Muta, kjer so podjetniki izkazali interes gradnje poslovnih
objektov. Zaradi razsežnosti območja je potrebno poskrbeti za ureditev sekundarnega komunalnega omrežja in
omogočiti priključitev na celotno infrastrukturno omrežje (cesta, kanalizacija, vodovod, elektrika, TK, plin).
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Proračunska postavka vključuje stroške izgradnje kanalizacijskega omrežja. Za izvedbo projekta se planira
sofinanciranje iz naslova drugega Dogovora za razvoj regije, ukrepa ureditve poslovnih con.
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.
15049001 Načrtovanje, varstvo n urejanje voda
Varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in
narave.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST; 4.152.492,19
EUR
Predpisi:
✓ Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št.
25/08),
✓ Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14)
✓ Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17-popr.)
✓ Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
✓ Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- uradno prečiščeno besedilo1, 49/06-ZMetD, 66/06
odl US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17-GZ, 21/18-ZNOrg)
✓ Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10ZUKN, 57/11),
✓ Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)
✓ Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtl, 90/09odlUS, 62/10-ZUPJS, 56/11-odlUS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17-odl. US, 27/17)
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija; 38.434,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in
vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in
objektov.
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave
Nedovoljeni posegi v prostor.
16029003 Prostorsko načrtovanje 38.434,00 EUR
Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
160041 Občinski prostorski načrt; 43.434,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške zaključitve projekta izdelave OPN, in sicer poplačilo končnega predloga
občinskega prostorskega načrta, ki je bil sprejet na seji občinskega sveta v mesecu oktobru 2018 ter stroške za
izdelavo novega program opremljanja stavnih zemljišč, ki ga narekuje nova vladna uredba in novo sprejeti OPN.
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1603 Komunalna dejavnost; 3.978.048,19 EUR
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih,
sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
16039001 – Oskrba z vodo; 3.968.098,19 EUR
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo.
160060 JKPd.o.o., Radlje – subvencije gospodinjstvom, subv. cene izvajalcu in kritje izgube iz GJI; 22.060,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške subvencioniranja cene omrežnine za izvajanje gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo, kot je bilo odločeno s Sklepom občinskega sveta, št. 109 z dne 25.4.2013. Načrtovani so tudi
stroški odškodnin gospodinjstvom, zaradi odvzema pitne vode.
160064 Vodooskrba; 26.917,19 EUR
Proračunska postavka se nanaša na stroške zaključitve obnove sekundarnega sistema na lokaciji Ribičije in
izgradnjo sekundarnega voda na Gortini (odcep Oder), vključuje pa tudi stroške morebitnih nujnih intervencijskih
del.
160067 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3.sklop); 3.854.831,00 EUR
Proračunska postavka vključuje nadaljevanje oz. zaključek projekta z izgradnjo objektov in vodovoda na Sv.
Primožu, Vodovoda Mlake, kakor tudi dokončanje vrtine Karavaning, povezovalnega voda in vodovoda Abrasiv.
V proračunsko postavko so vključeni tudi stroški nadzora in obveščanja javnosti. Projekt se sofinancira v deležu
86,21 % upravičenih stroškov iz evropskega kohezijskega sklada in državnega proračuna.
160069 Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta 27.265,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške izgradnje vodovoda v sklopu projekta Infrastrukturna ureditev in
dograditev industrijske cone Muta. Za izvedbo projekta se planira sofinanciranje iz naslova drugega Dogovora za
razvoj regije, ukrepa ureditve poslovnih con.
160070 Naselje Sezam 37.025,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške izgradnje vodovoda v sklopu projekta »Komunalna infrastruktura naselja
Sezam – vodovodni priključek«. Vodovodni priključek bo zgrajen od primarnega voda ob glavni cesti G1
Dravograd – Radlje do predvidenega območja izgradnje stanovanjskega naselja Sezam.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost; 7.850,00 EUR
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na
primer: govor).
160080 Pokopališče Muta – Vuzenica; 5.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške pripravljalnih del za preureditev in širitev pokopališča.
160083 Stroški pogrebnega obreda; 2.850,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške storitev za izvedbo pogrebnih govorov za občane ter stroške storitve
nošenja zastave na pogrebih občanov z območja občine.
16039003 Objekti za rekreacijo
Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in
investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
16039004 Praznično urejanje naselij; 1.000,00 EUR
Gre za stroške praznične okrasitve naselij oz. njihovih središč.
016012 Novoletna okrasitev; 1.000,00 EUR
Proračunska postavka zajema stroške nabave in izvedbe novoletne okrasitve centrov posameznih naselij.
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16039005 Druge komunalne dejavnosti; 1.100,00 EUR
Javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd.
016013 Ostala komunala; 1.100,00 EUR
Proračunska postavka predstavlja stroške za porabo vode in opravo drugih komunalnih storitev na javnih krajih
(igrišča, parki ipd.).
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje; 122.000,00
Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
Podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo (subvencioniranje obrestne mere).
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup
in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in
vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega
ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju; 122.000,00 EUR
Prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno
ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).
016021 Materialni stroški; 10.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje materialne stroške nezasedenih stanovanj, plačil zavarovalnih premij za
neprofitna stanovanja ter druga tekoča popravila.
160221 Upravljanje stanovanj; 3.000,00
Proračunska postavka vključuje stroške upravniških storitev, ki jih občina plačuje upravnikom stavb glede na
solastniški delež stavb.
160222 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj; 91.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške za nujna vzdrževalna dela neprofitnih stanovanj v lasti občine, kakor tudi
deležne stroške vzdrževanja skupnih delov stavb, v kolikor sredstva rezervnega sklada ne zadostujejo za kritje
nastalih stroškov. Poraba sredstev se izvede na podlagi sprejetega finančnega načrta za tekoče proračunsko leto.
Postavka vsebuje tudi stroške priprave projektne dokumentacije za večstanovanjsko stavbo.
160223 Rezervni sklad stanovanj; 18.000,00 EUR
Proračunska postavka predstavlja sredstva obveznega rezervnega sklada na podlagi zakona (za skupne zadeve
večstanovanjskih stavb). Občina je upravnik stavb na naslovu Glavnem trgu 9 in 18, za katere tudi vodi in zbira
sredstva lastnikov v rezervni sklad stanovanj. Sredstva se zbirajo na posebnem računu.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča);
14.010,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
Odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).

16069002 Nakup zemljišč; 14.010,00 EUR
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Gre za nakupe zemljišč za potrebe izgradnje gospodarske javne infrastrukture, kot so ceste, kolesarske poti,
zemljišča pod stavbo in funkcionalna zemljišča etažne lastnine. Proračunska postavka vključuje tudi sredstva za
odmero zemljišč za ureditev etažne lastnine večstanovanjskih stavb – skupna lastništva.
160291 Nakup zemljišč; 14.010,00 EUR
Proračunska postavka vključuje sredstva za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo gospodarske javne
infrastrukture, kot je predvidena v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Postavka vključuje tudi
stroške geodetskih postopkov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO; 35.877,68 EUR
Predpisi:
✓ Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08- odl US, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18),
✓ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05- uradno prečiščeno besedilo, 15/08- ZPacP,
23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 83/16-ZdZPZD, 64/17),
✓ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06- uradno
prečiščeno besedilo, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C in 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in
47/15 – ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K),
✓ Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16),
✓ Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),
✓ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo in 15/08, 107/10ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16-ZdZPZD, 40/17, 64/17-ZZDej-K, 49/18).
Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške
dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.
1702 Primarno zdravstvo; 5.727,68 EUR
Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva
(zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov; 5.727,68 EUR
Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za
zdravstvene domove.
017001 Materialni stroški ZP Muta; 3.500,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške obratovalne stroške zdravstvene postaje Muta za delež, ki ni v poslovnem
najemu. Gre za stroške ogrevanja, porabe vode, elektrike in drugih komunalnih storitev. Delež obratovalnih
stroškov, ki je zaračunan poslovnim najemnikom se vodi samo preko evidenčnih kontov in ga ne vključujemo v
bilanco odhodkov in prihodkov.
170032 Zdravstveni dom Radlje – sofinanciranje opreme; 2.227,68 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške nabave nujne medicinske opreme za potrebe Zdravstvenega doma Radlje
ob Dravi.
1703 Bolnišnično varstvo
Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicij dejavnosti na področju bolnišnične dejavnosti.
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju lekarniške dejavnosti.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
Glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo
zdravja.
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1707 Drugi programi na področju zdravstva; 30.150,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
17079001 Nujno zdravstveno varstvo; 27.650,00 EUR
Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za
zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
17006 Sofinanciranje popoldanske ambulante ZD Radlje; 2.650,00 EUR
Stroški sofinanciranja iz preteklih let za skupno dodatno neprekinjeno zdravstveno oskrbo, ki seje vršila v ZD
Radlje. Gre za kompenzacijo stroškov za najemnino poslovnega prostora v ZP Muta.
170071 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov; 25.000,00
Proračunska postavka predstavlja skupni strošek plačil prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
brezposelnih oseb v občini.
17079002 Mrliško ogledna služba; 2.500,00 EUR
Gre za plačila pristojnim pooblaščenim organizacijam za opravljanje mrliško oglede službe, plačilo obdukcij in
transportnih stroškov v določenih primerih v skladu z zakonom in Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja
mrliško ogledne službe (Uradni list RS, št. 56/93, 15/08).
017008 Mrliško ogledna služba; 2.500,00 EUR
Proračunska postavka predstavlja stroške za izvedbo mrliške oglede službe umrlih občanov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE, 192.786,70 EUR
Predpisi:
✓ Nacionalni program za kulturo 2019-2025,
✓ Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023
✓ Operativni program 2014 - 2020
✓ Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno
besedilo, 56/08,4/10,20/11,100/11-odl US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg),
✓ Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11- ORZVKD39, 90/12,
111/13, 32/16, 21/18-ZNOrg),
✓ Zakon o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09, 32/17),
✓ Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02-ZUJIK, 92/15),
✓ Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10),
✓ Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-uradno prečiščeno besedilo, 36/08-ZPOmK-1,77/10ZSFCJA,90/10-odl. US,87/11-ZAvMS, 47/12, 47/15-ZZSDT, 22/16, 39/16),
✓ Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-uradno prečiščeno besedilo, 21/18- ZNOrg),
✓ Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07,,46/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 100/13),
✓ Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg),
✓ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 -odl US, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Na področju uresničevanja javnega
interesa v športu zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalno skupnost,
zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. V okviru tega področja
zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.
1802 Ohranjanje kulturne dediščine; 22.323,83
Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.
18029001 Nepremična kulturna dediščina; 15.000,00 EUR
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Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine
zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega
spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki
lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.
018007 Vzdrževanje spominskih obeležij in kapelic; 15.000,00 EUR
Načrtujemo stroške iz naslova sofinanciranja sanacije župnišča na Pernicah in ureditve zidu na pokopališču Zg.
Muta ter druga nujna sanacijska dela na kulturnih spomenikih in dediščini.
18029002 Premična kulturna dediščina; 7.323,83 EUR
Odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij,
muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.
018011 Muzej Muta; 300,00 EUR
Obratovalni stroški predstavljajo obratovalne stroške električne energije, ogrevanja in rednega ter enkrat letno
generalnega čiščenja.
018012 Koroški pokrajinski muzej; 7.023,83 EUR
Proračunska postavka predstavlja deležne stroške občine kot soustanoviteljice Koroškega pokrajinskega muzeja, in
sicer za njegovo delovanje in obstoj ter sredstva za programsko – razstavno dejavnost.
1803 Programi v kulturi; 99.959,87 EUR
Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe,
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove,
akvarije, arboretume ipd.
18039001 Knjižničarstvo in založništvo; 60.517,00 EUR
Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig,
brošur, zbornikov, publikacij ipd.
018014 Nakup knjig – knjižnica; 3.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške investicijskih transferjev javnemu zavodu za dopolnitev knjižnične zbirke.
180131-180136 Plače, nadomestila in prispevki delodajalca; 42.503,00 EUR
Proračunska postavka predstavlja sofinanciranje knjižnične dejavnosti – stroške dela zaposlenih (plače, regres,
prehrana, prevozni stroški, prispevki delodajalca), v deležu soustanoviteljskih pravic (20,8%).
180138 Materialni stroški knjižnice Radlje ob Dravi; 9.014,00 EUR
Proračunska postavka predstavlja sofinanciranje materialnih stroškov za knjižnično dejavnost v deležu
soustanoviteljskih pravic.
180139 Materialni stroški Knjižnice Muta; 6.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje pokrivanje redni obratovalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve
ipd.) za knjižnično dejavnost, in sicer za dislocirano enoto Muta.
18039002 Umetniški programi
Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi
samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
18039003 Ljubiteljska kultura; 32.449,87 EUR
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze
kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
018023 Programi kulturnih društev; 26.450,00 EUR
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Proračunska postavka predstavlja sofinanciranje za delovanje kulturnih društev na območju občine Muta.
Društva so upravičena do sredstev sofinanciranja izvajanja programske dejavnosti, na podlagi prijave na javni
razpis pod pogoji po Pravilniku o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Muta.
180201 Sofinanciranje programa JSKD Radlje ob Dravi; 3.500,00 EUR
Proračunska postavka vključuje deležno sofinanciranje programov, ki jih izvaja Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, OE Radlje ob Dravi.
180202 Sofinanciranje strokovnega delavca v JSKD Radlje ob Dravi; 2.356,75 EUR
Proračunska postavka predstavlja deležno sofinanciranje strokovnega delavca, zaposlenega v OE javnega sklada.
180203 Sofinanciranje opreme JSKD; 143,12 EUR
Proračunska postavka vključuje deležno sofinanciranje nakupa opreme za delovanje JSKD.
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura; 5.993,00 EUR
Stroški izdaje, priprave in delovanja lokalnega časopisa, lokalnega radia, lokalne televizije, sofinanciranje glasil.
018027 Izdajanje občinskega glasila Mučan; 5.993,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške priprave in tiskanja občinskega glasila ter stroške izplačila nagrad
uredniškemu odboru. Predvidena je izdaja treh številk glasila.
18039005 Drugi programi v kulturi; 1.000,00 EUR
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in
drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih
domov in večnamenskih kulturnih centrov).
018030 Materialni stroški – OŠ Bistriški jarek; 1.000,00 EUR
Načrtovani so redni obratovalni stroški (elektrika, voda,…) za delež prostorov, ki niso dani v najem (večnamenska
dvorana).
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
Sofinanciranje dejavnosti živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov, nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov.
1804 Podpora posebnim skupinam; 14.770,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim,
narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.
18049001 Programi veteranskih organizacij
Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
Finančne pomoči verskim skupnostim.
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim:
Sofinanciranje organizacij narodnostnih skupnosti, sofinanciranje organizacij romske skupnosti.
18049004 Programi drugih posebnih skupin; 14.770,00 EUR
Sofinanciranje programov upokojenskih društev.
018039 Sofinanciranje raznih društev in organizacij; 14.770,00 EUR
Proračunska postavka vključuje sredstva za sofinanciranje delovanja raznih društev, katerih dejavnost se ne
uvršča v področje športa, kulture, kmetijstva ali gasilstva in delujejo na območju Občine Muta. Sredstva se
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razdelijo na podlagi javnega razpisa po Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v
Občini Muta.
1805 Šport in prostočasne aktivnost; 55.733,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.
18059001 Programi športa; 55.733,00 EUR
Dejavnost javnih zavodov za šport, sofinanciranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike
in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih
in šolah (predšolska in šolska mladina), sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in
mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje
športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov
(dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
18040 Športni programi; 41.125,00 EUR
Proračunska postavka predstavlja sredstva za sofinanciranje delovanja športnih društev s sedežem v Občini Muta,
pridobljenih na osnovi prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov in izpolnjevanja predpisanih
pogojev določenih v Pravilniku o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Muta in sredstva za
nakup zaščitne opreme za tla v športni dvorani.
018041 Upravljanje telovadnice in vzdrževanje športnih objektov ter nakup opreme; 14.608,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške za upravniških storitev športne dvorane v času izvajanja rekreativnih
dejavnosti, kakor tudi stroške čiščenja prostora za potrebe popoldanske rekreacije. Proračunska postavka vključuje
tudi poplačilo opreme – zunanjih fitnes naprav za Športni park Gortina in Zg. Muta.
18059002 Programi za mladino
Dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo
prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med
počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja
in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

19 IZOBRAŽEVANJE, 922.316,39 EUR
Predpisi:
✓ Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1996),
✓ Operativni program 2014-2020,
✓ Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17-ZVaj),
✓ Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10,
62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17),
✓ Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-L),
✓ Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF in 90/12,
41/17-ZOPOPP),
✓ Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06-uradno prečiščeno besedilo),
✓ Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18),
✓ Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07-uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18-ZIO-1),
✓ Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08- odl. US 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18),
✓ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 odl US, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
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Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in
višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok; 459.089,39 EUR
Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
19029001 Vrtci; 459.089,39 EUR
Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v
vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja ipd.), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.
019002 Subvencije vzgojnin in ostali stroški – zunanji vrtci; 26.400,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške doplačil programov vrtcev, ki so izven območja občine. Nekateri otroci s
stalnim prebivališčem v občini obiskujejo vrtce v drugih občinah. Na podlagi zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev in izdane odločbe o znižanem plačilu vrtca mora matična občina zagotavljati razliko v plačilu
storitev predšolske vzgoje.
019003 Sofinanciranje bolnišničnega vrtca; 975,39 EUR
V bolnišnici Slovenj Gradec imajo na otroškem oddelku Bolnišnični vrtec, kjer lahko bolni otroci v družbi
vzgojiteljice lažje preživijo dneve v bolnišnici. Proračunska postavka vključuje deležni strošek občine za izvajanje
programa predšolske vzgoje v dislocirani enoti.
190011-19016 Plače, nadomestila in prispevki delodajalca; 335.677,00 EUR
Proračunska postavka vključuje deležne stroške dela (plače, regres, prehrana, stroški prevoza , prispevki ipd.) za
zaposlene v javnem zavodu, ki izvaja dejavnost predšolske vzgoje, in sicer na podlagi zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi veljavne sistemizacije delovnih mest.
190018 Materialni stroški; 64.037 EUR
Proračunska postavka vključuje deležne stroške za porabo materiala (hrana, didaktični pripomočki) in obratovalne
stroške (poraba elektrike, komunalne storitve ipd.) za izvajanje predšolske vzgoje v javnem zavodu.
190041 Investicijsko vzdrževanje vrtca Muta; 32.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške za nujna vzdrževalna dela po predlogu upravljavca in izdelavo dela
projektne dokumentacije za alternativo novih prostorov vrtca.
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok
Dejavnost predšolske vzgoje na domu.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje; 366.313,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega
šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.
19039001 Osnovno šolstvo; 342.588,00 EUR
Gre za kritje materialnih stroškov, ki se v skladu z normativih in standardih zagotavljajo po 82. členu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V ta okvir spadajo stroški za uporabo prostorov in opreme,
dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in
vzdrževanje objektov namenjenih za potrebe opravljanja osnovnošolske dejavnosti.
190061 Materialni stroški OŠ Muta; 99.100,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške porabe električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovanj
objektov in opreme, varovanja objektov ter druge stroške vzdrževanja objektov in servisiranja opreme (beljenje,
nabava čistilnih sredstev, redni tehnični pregledi ipd.) javnega zavoda, ki izvaja vzgojno izobraževalno dejavnost.
190062 Materialni stroški OŠPP; 6.500,00 EUR
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Proračunska postavka vključuje stroške porabe električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovanj
objektov in opreme, varovanja objektov ter druge stroške vzdrževanja objektov in servisiranja opreme (beljenje,
nabava čistilnih sredstev, redni tehnični pregledi ipd.) enote javnega zavoda, ki izvaja prilagojen program vzgojno
izobraževalnega sistema. Materialni stroški so ustrezno razdeljeni med občine, iz katerih prihajajo otroci, ki
obiskujejo to enoto. Razdelitev stroškov se opravi na podlagi letnega vpisa otrok iz posamezne občine.
190063 Materialni stroški OŠ Muta – vozni park; 8.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške za vzdrževanje in zavarovanje prevoznega sredstva, namenjenega za
prevoze šolskih otrok.
190071 Šolska tekmovanja in Projektno delo OŠ Muta; 5.012,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške prevozov oz. kilometrin in stroške kotizacij ter prehrane, ki nastanejo z
udeležbo učencev na posameznih šolskih tekmovanjih ter stroške prevozov oz. kilometrin in stroške kotizacij ter
prehrane, ki nastanejo z organizacijo oz. z udeležbo pri projektnem delu osnovnošolcev pri različnih predmetih in
tematikah.
190101 Adaptacija OŠ Muta; 6.200,00 EUR
Gre za stroške zamenjave sijalk, ureditev kolesarnice ter ekološkega otoka za odpadke.
190103 Adaptacija OŠPP Muta; 800,00 EUR
Stroški ureditve garderob za učence OŠPP in uporabnike VDC-ja.
190104 Prizidek OŠ Muta – leasing obroki 216.976,00 EUR
Proračunska postavka predstavlja sredstva za predčasno odplačilo leasinga za izgradnjo prizidka OŠ Muta – prve
triade. S predčasnim poplačilom glavnice iz leasinga, bi z najemom drugega dolgoročnega kredita, v višini
205.000,00 EUR za dobo petih let, v prihodnjih proračunskih letih do leta 2023 prihranili cca. 53.000,00 EUR.
19039002 Glasbeno šolstvo; 22.500,00 EUR
Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...),
nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja
in vzdrževanje glasbenih šol.
019011 Materialni stroški Glasbene šole Radlje; 9.500,00 EUR
Občina Muta je soustanoviteljica Glasbene šole Radlje ob Dravi. Proračunska postavka vključuje deležni strošek
za kritje materialnih stroškov, programa poletne šole in stroškov za predvidene investicije, izračunan na podlagi
števila vpisanih otrok iz občine.
019013 Sofinanciranje glasbenega izobraževanja; 13.000,00 EUR
V skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna sofinancirati delež
materialnih stroškov zasebne šole, ki izračunan na podlagi števila vpisanih otrok iz občine Muta v Zasebno
glasbeno šolo Melodija Muta. Sofinanciranje se zagotavlja v deležu 85% glede na višino sredstev, ki jo občina
zagotavlja javni šoli.
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo; 1.225,00 EUR
Sofinanciranje materialnih stroškov, nakup, gradnja in vzdrževanje gimnazij (če je ustanovitelj mestna občina),
nakup, gradnja in vzdrževanje drugih splošnih srednjih in poklicnih šol.
019016 Gibanje Mladi raziskovalec; 225,00 EUR
Proračunska postavka predstavlja sredstva za sofinanciranje projekta Mladi raziskovalec, ki ga izvaja Gimnazija
Ravne na Koroškem.
19017 Srednja šola Muta – sofinanciranje projektov; 1.000,00 EUR
Stroški za sofinanciranje srečanja in strokovnega posveta okoljevarstvenih šol Slovenije in srečanja vzgojiteljskih
šol Slovenije.
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19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
Izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatika.

1904 Terciarno izobraževanje
Glavni program vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko
izobraževanje.
19049001 Višješolsko izobraževanje
Nakup, gradnja in vzdrževanje višjih šol.
19049002 Visokošolsko izobraževanje
Nakup, gradnja in vzdrževanje visokih šol.
1905 Drugi izobraževalni programi
Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni
programi…).
1906 Pomoči šolajočim; 96.914,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu; 92.914,00 EUR
Subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, regresiranje prevozov učencev iz
kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.
190261 Zimska šola v naravi; 1.860,00 EUR
Proračunska postavka vključuje sredstva za sofinanciranje izvedbe zimske šole v naravi osnovnošolcem in kritje
stroškov smučarskih vozovnic za osnovnošolske otroke v času zimskih počitnic.
190262 Letna šola v naravi; 2.160,00 EUR
Proračunska postavka predstavlja sredstva za sofinanciranje izvedbe letne šole v naravi.
190281 Prevozi učencev OŠ Muta; 88.894,00 EUR
Proračunska postavka predstavlja stroške za izvajanje šolskih prevozov osnovnošolcev, ki so do prevoza upravičeni
po 56. členu Zakona o osnovni šoli. Prevozi se izvajajo preko izvajalca, izbranega na javnem razpisu ter preko OŠ
Muta (šolski kombi).
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu; 4.000,00 EUR
Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj.
190283 Prevozi dijakov SŠ Muta; 4.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške prevozov dijakov Šolskega centra Slovenj Gradec - Srednje šole Muta, na
relaciji od lokacije šole do športne dvorane pri OŠ Muta, kjer izvajajo športno vzgojo.
19069003 Štipendije
Štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.
19069004 Študijske pomoči
Sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah (na primer: na fakulteti za šport za dejavnosti, ki potekajo izven
sedeža fakultete).

20 SOCIALNO VARSTVO; 244.652,43 EUR
Predpisi:
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✓
✓

✓
✓

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo2, 27/08 odl US,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18),
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo (23/07- popr., 41/07
popr.), 61/10-ZSVavPre, 62/10-ZUPJS, 57/12,39/16, 52/196-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17,
21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A),
Operativni program 2014-2020,
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 (Uradni list RS, št.
29/13)

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in
duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Vsebino dela in pristojnosti delimo v naslednje vsebinske sklope:
- Izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona in podzakonskih predpisov:
✓
zagotavljanje mreže javne službe pomoč družini na domu,
✓
subvencioniranje storitve pomoč na domu, (do) plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za
starejše in posebni socialno varstveni zavodi),
✓ zagotavljanje sredstev oz. nadomestila plače za plače in prispevke za družinskega pomočnika.
- Obveznosti iz Odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Muta za namen nakupa šolskih potrebščin
in kritja drugih stroškov
- Sofinanciranje dopolnilnih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo
javne službe, jih pa dopolnjujejo in širijo.
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
Glavni program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.
2002 Varstvo otrok in družine; 10.360,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
20029001 Drugi programi v pomoč družini; 10.360,00 EUR
Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.
020003 Regionalna varna hiša Celja; 360,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške sofinanciranja delovanja varne hiše.
02004 Pomoč ob rojstvu otroka; 5.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške izplačil nagrad za novorojence v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem
prispevku za novorojence v Občini Muta, ki znaša 200 EUR na posameznega novorojenca.
02005 Pomoč velikim družinam; 5.000,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške izplačil nagrad velikim družinam v skladu s Sklepom o nagrajevanju
velikih družin v Občini Muta, ki znaša 200 EUR za posamezno družino s tremi ali več mladoletnimi otroki do 15.
leta starosti.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva; 234.292,43 EUR
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini
na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim
skupinam.
20049001 Centri za socialno delo
Dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike).
20049002 Socialno varstvo invalidov
Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega
pomočnika.
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20049003 Socialno varstvo starih; 185.800,00 EUR
Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini
na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za
pomoč na domu.
02008 Zavodske oskrbnine; 163.000,00 EUR
Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz
proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če
oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni kriti razliko. Kritje doplačil se izvaja na
podlagi odločb pristojnega centra za socialno delo. Trenutno se financiranje izvaja za 21 oskrbovancev.
020010 Dan starostnikov; 2.500,00 EUR
Občina vsako leto pod vodstvom Društva upokojencev Muta v mesecu oktobru izvede prireditev srečanja starejših
občanov. V proračunski postavki so zagotovljena sredstva za pogostitev in izvedbo kulturnega programa.
020011 Pomoč na domu; 20.300,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške sofinanciranja izvajanja socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu, in sicer v višini 50% subvencije k ceni storitve, za katero je upravičenec oziroma zavezanec delno ali v celoti
oproščen plačila. Trenutno se storitev izvaja za 7 uporabnikov.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih; 41.500,00 EUR
Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje
najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.
020014 Enkratne denarne pomoči; 15.000,00 EUR
Na podlagi Odloka o dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Muta lahko občan na letni ravni vloži
prošnjo za dve pomoči (nakup šolskih potrebščin in premostitev trenutne socialne ogroženosti). Na podlagi
izdelanih meril se določita upravičenost in višina pomoči posameznim vlagateljem.
020015 Subvencioniranje najemnin; 22.000,00 EUR
V skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
in merilih ter postopku uveljavljanja subvencioniranih najemnin, lahko najemniki neprofitnih in tržnih stanovanj
pri CSD uveljavljajo pravico do subvencioniranja najemnin. Financiranje se izvaja na podlagi odločb pristojnega
centra za socialno delo.
020016 Pogrebni stroški umrlih brez dedičev; 4.500,00 EUR
Kritje pogrebnih stroškov umrlim, ki nimajo sredstev oz. zavezancev za plačilo.
20049005 Socialno varstvo zasvojenih; 241,43 EUR
Pomoč pri zdravljenju odvisnikov (pokrivanje stroškov bivanja v komuni ipd.).
020018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov; 241,43 EUR
Proračunska postavka izkazuje stroške deležnega sofinanciranja dejavnosti javne agencije za pomoč odvisnikom.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin; 6.751,00 EUR
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ
Slovenije, Karitas, Društvo za pomoč duševno prizadetim, Društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov,
diabetikov ipd.).
020019 Rdeči križ Radlje ob Dravi, 6.751,00 EUR
Proračunska postavka izkazuje stroške deležnega sofinanciranja izvajanja programa za delovanje humanitarne
organizacije. Gre za kritje stroškov zaposlenega delavca.
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22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA, 190.315,00 EUR in 35.625,00 EUR

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
2201 Servisiranje javnega dolga; 190.315,00 EUR in 35.625,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega
proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje; 190.315,00
EUR in 35.625,00EUR
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
220011 Glavnica – EKO sklad RS; 37.996,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške plačila glavnice dolgoročnega kredita za projekt Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju Drave – Zg. Drava. Zadnji obrok kredita zapade 31.12.2030 in se plačuje v štirih letnih
obrokih.
220012 Glavnica – SSRS; 11.070,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške odplačila glavnice dolgoročnega kredita za izgradnjo stanovanj na
Glavnem trgu 9 iz leta 1998, ki se izteče leta 2023. Obroki se plačujejo mesečno.
220013 Glavnica – Intesa Sanpaolo bank; 23.247,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške odplačila glavnice za dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2012 za 13
različnih investicijskih projektov, ki se izteče leta 2027. Obroki se plačujejo mesečno.
220014 Glavnica – NLB d.d.; 48.832,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške odplačila glavnice za dolgoročni kredit za projekt Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Drave – Zg. Drava in drugih manjših projektov. Kredit je sklenjen v obliki dveh pogodb,
kar je posledica finančnega vira. Obroki se plačujejo mesečno, zadnji obrok je predviden 17.12.2027.
220015 Glavnica – 30.750,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške odplačila glavnice za dolgoročni kredit najet v letu 2019 za predčasno
odplačilo finančnega leasinga za prizidek k OŠ Muta.
220016 Glavnica – Slovenski razvojni sklad Ribnica, 38.420,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške odplačila glavnice za dolgoročni kredit najet pri Slovenskem razvojem
skladu Ribnica za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zg. Drava. Pogodba o
dolgoročnem kreditu je vsebovala triletni moratorij na odplačilo, tako se odplačilo pričnejo z januarjem 2019.
220021 Obresti EKO Sklad RS; 7.500,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške plačila obresti dolgoročnega kredita za projekt Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju Drave – Zg. Drava ter dolgoročnega kredita za projekt Oskrbe s pitno vodo – sklop 3.
Kredita se vodita pri Banki Koper d.d., ki nam tako mesečno izstavi obračun obresti.
220022 Obresti SSRS; 1.310,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške odplačila obresti dolgoročnega kredita za izgradnjo stanovanj na Glavnem
trgu 9 iz leta 1998, ki se izteče leta 2023. Obresti se zaračunavajo in plačujejo mesečno.
220032 Obresti – Intesa Sanpaolo bank; 5.545,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške odplačila obresti za dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2012 za 13
različnih investicijskih projektov, ki se izteče leta 2027. Obresti se zaračunavajo in plačujejo mesečno. Na podlagi
uspešno rešene vloge za refinanciranja kredita smo konec leta 2016 dosegli znižanje obrestne mere.
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220033 Obresti NLB d.d.; 11.380,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške odplačila obresti za dolgoročni kredit za projekt Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Drave – Zg. Drava in drugih manjših projektov. Obresti se za pogodbo z finančnim virom
EIB sredstev zaračunavajo in plačujejo trimesečno, za obračunane obresti z finančnim virom SID sredstev pa velja
šestmesečni obračun in plačilo.
220036 – Obresti Razvojni sklad Ribnica; 5.320,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške odplačila obresti za dolgoročni kredit za projekt Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Drave – Zg. Drava. Obresti se zaračunavajo mesečno.
220037 Obresti – Banka, 3.570,00 EUR
Proračunska postavka vključuje stroške odplačila obresti za dolgoročni kredit najet v letu 2019 za predčasno
odplačilo finančnega leasinga za prizidek k OŠ Muta.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom, 1.000,00 EUR
Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita
ipd.).
022004 Stroški najema, zavarovanja in vodenja kreditov; 1.000,00 EUR
Proračunska postavka zajema predvidene stroške za najem kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI; 42.293,00 EUR
Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih
nalog.
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč; 32.293,00 EUR
23029001 - Rezerva občine; 32.293,00 EUR
Podprogram vključuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, pozeba, suša toča; množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
023001 Proračunska rezerva; 32.293,00 EUR
Stalna proračunska rezerva se oblikuje po Zakonu o javnih financah (49. čl.). V rezervo se lahko izloča največ 1,5%
prejemkov proračuna iz naslova predvidene primerne porabe tekočega leta. V okviru postavke načrtujemo ureditev
ob Filipijevem in Bricnikovem potoku ter v Koparčevem grabnu.
2303 - Splošna proračunska rezervacija; 10.000,00 EUR
Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za
izvajanje dogovorjenih nalog.
23039001-Splošna proračunska rezervacija; 10.000,00 EUR
Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje
dogovorjenih nalog.
023006 Tekoča proračunska rezerva; 10.000,00 EUR
V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko v višini do 0,5% prejemkov proračuna oblikuje rezerva za izdatke,
ki niso predvideni v proračunu.
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2.4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP)
Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v
katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna
konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2019 do leta 2021 oziroma tudi po letu 2021). Načrt
razvojnih programov tako predstavlja investicije občine in druge razvojne projekte ter državne pomoči v
štiriletnem obdobju, oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno
večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej
določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.
Načrt razvojnih programov odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih
pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih
programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov proračunskih uporabnikov.
V načrt razvojnih programov mora občina vključiti investicijske naloge, ki se trenutno že izvajajo in jih moramo
v prihodnjih letih zaključiti. Pri uvrstitvi novih nalog v NRP pa so upoštevane predvsem pobude, ki so jih v svojih
planih izrazili posamezni odbori, pri tem pa je občina sledila načelu strokovnosti in sorazmerni razdelitvi po vseh
delih občine.
Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev
skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne
prioritete.
V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih
programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in
programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
✓ posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
✓ letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
✓ virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire
(državni proračun, ostali sofinancerji).
V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za
investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji. Glede na
programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih
programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.
Pri pripravi proračuna smo prednostno v načrt razvojnih programov občinskega proračuna uvrstili projekte, ki se
sofinancirajo z evropskimi sredstvi in nezaključene projekte. Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov
načrtujejo za celotno obdobje njihovega trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno
obdobje ob vsaki spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna).
V načrt razvojnih programov se uvrstijo tisti projekti in programi, ki so izvedljivi po pričakovani dinamiki in v
celoti pokriti s predvidenimi (znanimi) viri financiranja. Prednost pri zagotavljanju virov financiranja morajo
imeti projekti in programi, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov in so že v izvajanju, preostanek sredstev
pa se nameni za nove projekte.
Investicije za katere se bo po sprejemu Plana proračuna za leto 2019 oblikoval načrt razvojnih programov:
• Revitalizacija degradiranih in opuščenih območij v mislinjski in dravski dolini,
• Ureditev večnamenske dvorane – glasbeni dom Bistriški jarek,
• Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v dravski in mislinjski dolini,
• Nakup opreme za občinsko upravo,
• Nabava gasilskega vozila in opremljanje civilne zaščite,
• Rekonstrukcija makadamske javne poti JP 774 131 – odsek regionalka – Koparc,
• Izgradnja steze za pešce in kolesarje ob državni cesti G1, odsek 0241 Dravograd-Radlje, od km 11+718 do
km 12+866,
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Ureditev trških jeder,
Protiprašne zaščite na občinskih cestah,
Pešpot Zg. Muta – Sp. Muta,
Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta
Ureditev trškega jedra zg. Mute – 1. faza,
Ureditev križišča na G1-1/0241 Dravograd-Radlje v km 8+127,
Ureditev meteornih voda – Gortina,
Pešpot Zg. Muta – Tuš
Obvoznica Gortina
Investicije v javno razsvetljavo,
Širokopasovno omrežje,
Ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta
Vodooskrba,
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop,
Naselje sezam – infrastruktura,
Nakup zemljišč,
Vzdrževanje spominskih obeležij in kapelic

2.5. LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA
V letu 2019 ne načrtujemo prodaje na tem področju.

2.6. KADROVSKI NAČRT Z OBRAZLOŽITVAMI
V skladu z določbami od 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-a, 69/08-Zzavar-E, 40/12-ZUJF), 13. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A,
101/13-ZIPRS1415, 101/13, 95/14-ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15ZUUJFO), Pravilnika o vsebini in postopku za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št.
60/06, 83/06, 70/07, 96/09), Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine
Muta (št. 00703-0001/2019 z dne 15. 1. 2019), župan Občine Muta dne ________ sprejme

KADROVSKI NAČRT
ZA LETO 2019
I.

TABELARNI DEL

Zaposlenost v ciljnem obdobju – skupno število zaposlenih v letu 2019
Delovno mesto/ tarifni razred / vrsta delovnega
mesta
Direktor občinske uprave / podsekretar / VII/2 / UP

Svetovalec za okolje in prostor / VII/1 / U

Število delovnih
mest po aktu o
sistemizaciji
1

Število zaposlenih
na dan 31.12.2018
1

Predlog dovoljenega
števila zaposlenih na dan
31.12.2019
1

1

1

1
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Računovodja VI / VI / ST

1

1

1

Strokovni sodelavec (VI) za okolje in prostor / VI / ST

1

1

1

Koordinator (V) za družbene dejavnosti / V / ST

1

1

1

Finančnik VI / VI / ST

1

1

1

Poslovni sekretar VII/1 / VII / ST

1

1

1

skupaj – občinska uprava

7

7

7

Legenda:
UP – uradniško delovno mesto na položaju, U – uradniško delovno mesto, ST – strokovno-teh. delovno mesto

II.

OBRAZLOŽITEV

Zakon o javnih financah v 13. členu določa, da je sestavni del obrazložitve občinskega proračuna načrt delovnih
mest z obrazložitvami. Zakon o javnih uslužbencih nalaga pripravo kadrovskega načrta in določa, da organi
sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom
se namreč prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu delovnih mest za določeno
obdobje. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program
dela. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti
usklajen s predlogom proračuna.
Predlog kadrovskega načrta ima:
✓ tabelarni del (določi se dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december za tekoče leto in za naslednje
leto)
✓ obrazložitev.
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja
obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna
sredstva za nove zaposlitve.
a) Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2018
V Občini Muta je na dan 31. 12. 2018 dejansko zaposlenih sedem (7) javnih uslužbencev. Župan svojo funkcijo
opravlja poklicno.
Sistemiziranih je sedem delovnih mest, vsa delovna mesta so tudi zasedena. Sistemizirana sta dva uradniška in
pet strokovno-tehničnih delovnih mest.
b) Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za leto 2019
Za leto 2019 je v občinski upravi Občine Muta sistemiziranih sedem delovnih mest. V letu 2019 se predvideva, da
bo na dan 31. 12. sedem (7) oseb zaposlenih za nedoločen čas, od tega ena oseba na delovnem mestu direktor
občinske uprave za mandatno obdobje petih let. V letu 2019 ni predvidenih upokojitev.
V skladu s sprejetim dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter v skladu z Aneksom št. 4 h
Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti
- tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18) je bilo potrebno do 21. 1. 2019 uskladiti akte o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest, s sklenitvijo aneksov k pogodbam o zaposlitvi, in sicer v delu, ki se nanaša na dvig
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plačnih razredov za posamezna delovna mesta javnih uslužbencev, ki jim izplačilo pripada od 1. 1. 2019 (za prvi
plačni razred) oz. od 1.11. 2019 dalje (za drugi plačni razred).
Po veljavnem dogovoru je omejeno tudi izplačevanje redne delovne uspešnosti, ki se do vključno 30. 6. 2020 ne
izplačuje, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, pa se do 30. 6. 2020 izplačuje v enaki višini kot v
letu 2018.
V zvezi z napredovanjem javnih uslužbencev velja, da od 1. 1. 2019 dalje javni uslužbenci, ki napredujejo v višji
plačni razred, v naziv in v višji naziv, pridobijo pravico do plače šele od 1. decembra leta, v katerem izpolnijo
pogoje za napredovanje
Do regresa za letni dopust upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji, pri čemer je višina enaka minimalni
plači, ki znaša 880,72 EUR.

OBČINA MUTA
Mirko VOŠNER, župan
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3.

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18) in 83. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) je
občinski svet Občine Muta na ________ seji dne ______________ sprejel

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE MUTA V LETU 2019
1.

V skladu s 24. in 25. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
in 3. ter 4. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) je Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine sestavljen
iz:

✓
✓
✓

Načrta razpolaganja nepremičnega premoženja
Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
Načrta pridobivanja premičnega premoženja

2.

V zvezi s 25. členom ZSPDSLS-1 se ugotavlja, da občina ne bo razpolagala s premičnim premoženjem v
posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR, zato načrt razpolaganja s premičnim premoženjem ne bo
izdelan.

3.

Upravljavec stvarnega premoženja: Občina Muta (19. člen ZSPDSLS-1)

4.

Pravni posli, na podlagi veljavnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine, morajo biti
zaključeni (sklenjena pogodba) najkasneje do 31. 3. 2020.

5.

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem mora biti predloženo občinskemu svetu
najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna občine za leto 2019.

OBČINA MUTA
Mirko VOŠNER, župan
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PRILOGA 1 (obrazec 1):

1.

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Bodoči lastnik: OBČINA MUTA
ZAP.
ŠT.

UPRAVLJAVEC

VRSTA
NEPREMIČNINE

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

OKVIRNA
POVRŠINA
NEPREMIČNINE

PREDVIDENA
SREDSTVA

1.

Občina Muta

Kolesarska steza:
ID 808-375/5-0
ID 810-53/2-0

Občina Muta

266 m2

3.990,00

2.

Občina Muta

Javna cesta:
ID 807-250/14-0

Občina Muta

10 m2

150,00

3.

Občina Muta
(DEM)

Javna cesta,
obrežje:
ID 807-349/9-0
ID807-349/7-0
ID 807-349/8-0
ID 807-349/10-0
ID 807-272/4-0
ID 807-351/6-0
ID 807-266/11-0,
ID 807-266/5-0
ID 807-266/6-0
ID 808-60/0-0
ID 808-530/2-0

3.963 m2

13.000,00

SKUPAJ:

17.140,00

Občina Muta
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PRILOGA 2 (obrazec 2a):

2A. NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI

Lastnik: OBČINA MUTA

ZAP.
ŠT.

UPRAVLJAVEC

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

ŠIFRA IN IME
KATASTRSKE
OBČINE

PARCELNA
ŠTEVILKA

POVRŠINA
PARCELE (V
M2)

OCENJENA
POSPLOŠENA
ALI
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE

1.

Občina Muta

Občina Muta
(Ob Bistrici)

808-Zg. Muta

45/25

290,00

4.350,00

2.

Občina Muta

Občina Muta
(Gortinska
cesta)

808-Zg. Muta

462/16

48,00

720,00

3.

Občina Muta

Občina Muta
(Cesta ob
potoku)

807-Sp. Muta

347/7

151,00

2.265,00

4.

Občina Muta

Občina Muta
(Ob Bistrici)

808-Zg. Muta

45/2

86,00

1.290,00

5.

Občina Muta

Občina Muta
(Bistriški jarek)

787-Pernice

386/14

9.345,00

46.725,00

6.

Občina Muta

Občina Muta
(Ulica ob polju)

808-Zg. Muta

301/47
301/48
301/49
301/50
301/51
301/52
301/53
301/54
301/55
301/56

1.193,00

17.895,00

7.

Občina Muta

Občina Muta
(Gortinska
cesta,
Vorančeva ul.)

808-Zg. Muta

470/21
470/22

244,00

3.660,00

SKUPAJ:

76.905,00
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PRILOGA 3 (obrazec 2b):

2B. NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB

Lastnik: OBČINA MUTA
ZAP.
ŠT.

UPRAVLJAVEC

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

NASLOV

ID OZNAKA
DELA STAVBE

POVRŠINA
DELA
STAVBE
(V M2)

OCENJENA
POSPLOŠENA
ALI
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE

1.

Občina Muta

Občina Muta

Gasilska ul. 3

ID 808218-34

53,40

34.500,00

2.

Občina Muta

Občina Muta

Ob Bistrici 3

št. 3
(5 delov)

3.

Občina Muta

Občina Muta

Glavni trg 23

ID 808-612

37.000,00
52,80

15.000,00

SKUPAJ:

86.500,00

3. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Bodoči lastnik: OBČINA MUTA
ZAP.
ŠT.

UPRAVLJAVEC

VRSTA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA

KOLIČINA

OCENJENA
POSPLOŠENA
ALI
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE

1.

Občina Muta

službeno vozilo
(avtomobil)

1

25.000,00

SKUPAJ:

25.000,00
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2.2.1. SPLOŠNI DEL PLANA PRORAČUNA
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018 205 - P_PLAN_2019

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(3)/(2) (3)/(1)

3.689.771,40
3.127.684,32

7.973.214,54
3.113.052,35

7.215.554,64
3.192.783,24

90,5 195,6
102,6 102,1

70 DAVČNI PRIHODKI

2.251.067,88

2.302.921,43

2.338.290,00

101,5

103,9

700 Davki na dohodek in dobiček

1.957.263,00

2.073.756,00

2.118.540,00

102,2

108,2

1.957.263,00

2.073.756,00

2.118.540,00

102,2

108,2

236.912,82

190.400,00

187.700,00

98,6

79,2

183.403,15

169.200,00

171.500,00

101,4

93,5

163,60

200,00

200,00

100,0

122,3

7032 Davki na dediščine in darila

15.571,22

5.000,00

1.000,00

20,0

6,4

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

37.774,85

16.000,00

15.000,00

93,8

39,7

56.892,06

38.765,43

32.050,00

82,7

56,3

538,21

500,00

150,00

30,0

27,9

56.353,85

38.265,43

31.900,00

83,4

56,6

71 NEDAVČNI PRIHODKI

876.616,44

810.130,92

854.493,24

105,5

97,5

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

545.862,00

579.860,92

664.627,24

114,6

121,8

0,00

14.141,21

20.000,00

141,4

---

350,32

100,00

100,00

100,0

28,6

545.511,68

565.619,71

644.527,24

114,0

118,2

1.448,20

1.000,00

2.000,00

200,0

138,1

7111 Upravne takse in pristojbine

1.448,20

1.000,00

2.000,00

200,0

138,1

712 Globe in druge denarne kazni

474,30

500,00

500,00

100,0

105,4

474,30

500,00

500,00

100,0

105,4

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7000 Dohodnina

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
7031 Davki na premičnine

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja

711 Takse in pristojbine

7120 Globe in druge denarne kazni

Stran 1 od 8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
192 - REZR2017
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.422,46

500,00

1.000,00

200,0

70,3

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.422,46

500,00

1.000,00

200,0

70,3

327.409,48

228.270,00

186.366,00

81,6

56,9

7141 Drugi nedavčni prihodki

327.409,48

228.270,00

186.366,00

81,6

56,9

72 KAPITALSKI PRIHODKI

37.294,55

46.500,00

125.000,00

268,8

335,2

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

34.319,55

33.835,43

100.000,00

295,6

291,4

34.319,55

33.835,43

100.000,00

295,6

291,4

2.975,00

12.664,57

25.000,00

197,4

840,3

2.975,00

12.664,57

25.000,00

197,4

840,3

73 PREJETE DONACIJE

2.950,00

32.698,98

18.568,00

56,8

629,4

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.950,00

32.698,98

18.568,00

56,8

629,4

2.950,00

32.698,98

18.568,00

56,8

629,4

74 TRANSFERNI PRIHODKI

521.842,53

4.780.963,21

3.879.203,40

81,1

743,4

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

238.397,37

1.773.965,95

696.756,00

39,3

292,3

714 Drugi nedavčni prihodki

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

(3)/(2) (3)/(1)

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

206.439,09

1.754.471,11

681.756,00

38,9

330,3

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

12.569,28

19.494,84

15.000,00

76,9

119,3

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

19.389,00

0,00

0,00

---

0,0

283.445,16

3.006.997,26

3.182.447,40

105,8

---

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov

0,00

0,00

222.712,00

---

---

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

283.445,16

3.006.997,26

2.959.735,40

98,4

---

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
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v EUR
192 - REZR2017
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(3)/(2) (3)/(1)

3.866.677,74

8.553.847,70

7.681.739,64

89,8 198,7

40 TEKOČI ODHODKI

625.013,67

651.294,76

660.733,80

101,5

105,7

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

173.184,41

178.717,24

190.676,46

106,7

110,1

152.606,56

153.225,37

169.188,20

110,4

110,9

4001 Regres za letni dopust

6.116,76

6.672,79

7.045,73

105,6

115,2

4002 Povračila in nadomestila

9.426,54

10.733,14

10.746,12

100,1

114,0

4003 Sredstva za delovno uspešnost

4.308,10

7.585,94

3.061,67

40,4

71,1

4004 Sredstva za nadurno delo

437,69

500,00

634,74

127,0

145,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

288,76

0,00

0,00

---

0,0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4000 Plače in dodatki

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

26.481,10

28.995,61

33.282,87

114,8

125,7

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

14.009,01

14.940,12

15.300,33

102,4

109,2

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

11.177,87

11.244,29

14.813,45

131,7

132,5

94,30

95,31

103,73

108,8

110,0

157,54

158,85

172,88

108,8

109,7

1.042,38

2.557,04

2.892,48

113,1

277,5

364.661,32

351.281,57

341.856,47

97,3

93,8

163.379,99

167.633,56

174.566,47

104,1

106,9

8.320,27

5.100,00

9.100,00

178,4

109,4

32.830,10

25.550,00

26.422,00

103,4

80,5

4023 Prevozni stroški in storitve

2.344,81

1.000,00

1.000,00

100,0

42,7

4024 Izdatki za službena potovanja

3.755,38

3.450,00

3.450,00

100,0

91,9

44.816,57

32.799,50

37.250,00

113,6

83,1

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

2.399,19

2.000,00

1.250,00

62,5

52,1

4027 Kazni in odškodnine

8.525,93

8.280,00

8.280,00

100,0

97,1

98.289,08

105.468,51

80.538,00

76,4

81,9

4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025 Tekoče vzdrževanje

4029 Drugi operativni odhodki
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

33.204,72

33.194,00

34.625,00

104,3

104,3

31.270,48

18.961,00

20.495,00

108,1

65,5

1.934,24

14.233,00

14.130,00

99,3

730,5

27.482,12

59.106,34

60.293,00

102,0

219,4

3.568,50

10.000,00

10.000,00

100,0

280,2

(3)/(2) (3)/(1)

5.639,56

31.106,34

32.293,00

103,8

572,6

18.274,06

18.000,00

18.000,00

100,0

98,5

1.563.872,13

1.675.526,84

1.617.598,45

96,5

103,4

22.335,36

30.000,00

30.000,00

100,0

134,3

22.335,36

30.000,00

30.000,00

100,0

134,3

413.685,45

410.990,50

427.494,00

104,0

103,3

413.685,45

410.990,50

427.494,00

104,0

103,3

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

110.117,13

104.833,00

104.151,00

99,4

94,6

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

110.117,13

104.833,00

104.151,00

99,4

94,6

1.017.734,19

1.129.703,34

1.055.953,45

93,5

103,8

4130 Tekoči transferi občinam

56.325,97

57.446,87

57.974,85

100,9

102,9

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

4093 Sredstva za posebne namene

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom

413 Drugi tekoči domači transferi

25.393,36

25.500,00

25.000,00

98,0

98,5

4132 Tekoči transferi v javne sklade

4.542,81

7.658,38

5.856,75

76,5

128,9

4133 Tekoči transferi v javne zavode

540.235,88

562.218,63

630.187,22

112,1

116,7

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

383.700,10

469.712,00

329.190,00

70,1

85,8

7.536,07

7.167,46

7.744,63

108,1

102,8

4136 Tekoči transferi v javne agencije

Stran 4 od 8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018 205 - P_PLAN_2019

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.595.002,01

6.171.785,98

5.335.146,59

86,4

334,5

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(3)/(2) (3)/(1)

1.595.002,01

6.171.785,98

5.335.146,59

86,4

334,5

4200 Nakup zgradb in prostorov

0,00

5.796,16

0,00

0,0

---

4201 Nakup prevoznih sredstev

0,00

0,00

25.000,00

---

---

15.481,77

33.290,92

77.760,00

233,6

502,3

1.205,77

7.500,00

13.565,00

180,9

---

1.062.456,58

5.788.443,31

4.979.960,59

86,0

468,7

129.540,68

71.000,00

68.500,00

96,5

52,9

4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

119.140,70

34.203,84

8.350,00

24,4

7,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

267.176,51

231.551,75

162.011,00

70,0

60,6

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

82.789,93

55.240,12

68.260,80

123,6

82,5

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

35.754,00

36.240,00

36.240,00

100,0

101,4

35.754,00

36.240,00

36.240,00

100,0

101,4

47.035,93

19.000,12

32.020,80

168,5

68,1

143,12

143,12

143,12

100,0

100,0

46.892,81

18.857,00

31.877,68

169,1

68,0

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018 205 - P_PLAN_2019

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

(1)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKL

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

-176.906,34

-580.633,16

-466.185,00

80,3 263,5

-144.051,94

-547.539,16

-431.660,00

78,8 299,7

938.798,52

786.230,75

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

914.450,99 116,3

97,4

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018 205 - P_PLAN_2019

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

277,06

0,00

0,00

---

0,0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

277,06

0,00

0,00

---

0,0

750 Prejeta vračila danih posojil

277,06

0,00

0,00

---

0,0

277,06

0,00

0,00

---

0,0

---

0,0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

277,06

0,00

0,00

(3)/(2) (3)/(1)

Stran 7 od 8

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018 205 - P_PLAN_2019

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(3)/(2) (3)/(1)

101,7 628,0

104.382,73

644.339,00

655.500,00

50 ZADOLŽEVANJE

104.382,73

644.339,00

655.500,00

101,7

628,0

500 Domače zadolževanje

104.382,73

644.339,00

655.500,00

101,7

628,0

0,00

194.694,00

205.000,00

105,3

---

104.382,73

449.645,00

450.500,00

100,2

431,6

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

120.782,21

136.300,36

190.315,00

55 ODPLAČILA DOLGA

120.782,21

136.300,36

190.315,00

139,6

157,6

550 Odplačila domačega dolga

120.782,21

136.300,36

190.315,00

139,6

157,6

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

72.078,00

87.530,36

102.829,00

117,5

142,7

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

48.704,21

48.770,00

87.486,00

179,4

179,6

-193.028,76

-72.594,52

-1.000,00

1,4

0,5

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-16.399,48

508.038,64

465.185,00

91,6

---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

176.906,34

580.633,16

466.185,00

80,3 263,5

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.)

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET

265.623,28

72.594,52

139,6 157,6

1.000,00

Stran 8 od 8

2.3.1. ODHODKI
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1 - OBČINA MUTA

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018205 - P_PLAN_2019
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1

OBČINA MUTA
01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

3.866.677,74

8.553.847,70

7.681.739,64

89,8 198,7

87.802,93

108.490,96

92.585,15

85,3 105,5

87.802,93

108.490,96

92.585,15

19.669,95

19.074,41

10.792,70

9.849,90

10.792,70

85,3

105,5

16.450,00

86,2

83,6

9.850,00

100,0

91,3

9.849,90

9.850,00

100,0

91,3

5.761,83

6.504,51

5.000,00

76,9

86,8

30,00

0,00

0,00

---

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

5.731,83

6.504,51

5.000,00

76,9

87,2

001005 Stroški svetniških skupin

366,00

500,00

100,00

20,0

27,3

366,00

0,00

0,00

---

0,0

0,00

500,00

100,00

20,0

---

2.749,42

2.220,00

1.500,00

67,6

54,6

2.749,42

2.220,00

1.500,00

67,6

54,6

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0,00

18.000,00

1.000,00

5,6

---

001007 Volitve župana in občinskega sveta

0,00

18.000,00

1.000,00

5,6

---

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

18.000,00

1.000,00

5,6

---

01019001 Dejavnost občinskega sveta
001002 Stroški sej občinskega sveta
4029 Drugi operativni odhodki

001003 Stroški odborov in komisij
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

001006 Financiranje političnih strank
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Stran: 1 od 31

A. Bilanca odhodkov
1 - OBČINA MUTA

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018205 - P_PLAN_2019
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
001011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4024 Izdatki za službena potovanja

001012 Odnosi z javnostmi
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

010101 Plače - nagrada župan
4000 Plače in dodatki

010102 Regres za LD
4001 Regres za letni dopust

010104 Prehrana delavcev
4002 Povračila in nadomestila

010105 Prevozi delavcev
4002 Povračila in nadomestila

010106 Prispevki delodajalca

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

68.132,98

71.416,55

75.135,15

105,2

110,3

5.317,97

4.600,00

4.600,00

100,0

86,5

1.904,36

1.600,00

1.600,00

100,0

84,0

107,38

100,00

100,00

100,0

93,1

3.306,23

2.900,00

2.900,00

100,0

87,7

8.540,00

11.956,00

12.854,00

107,5

150,5

8.540,00

11.956,00

12.854,00

107,5

150,5

38.654,09

38.847,51

38.961,72

100,3

100,8

38.654,09

38.847,51

38.961,72

100,3

100,8

600,00

842,79

880,72

104,5

146,8

600,00

842,79

880,72

104,5

146,8

756,23

813,12

813,12

100,0

107,5

756,23

813,12

813,12

100,0

107,5

519,48

540,54

540,54

100,0

104,1

519,48

540,54

540,54

100,0

104,1

6.440,21

6.511,49

9.180,05

141,0

142,5

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.420,88

3.438,00

3.448,15

100,3

100,8

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

2.740,58

2.754,29

5.318,32

193,1

194,1

23,20

23,31

23,38

100,3

100,8

4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

010108 Nagrade podžupanov
4029 Drugi operativni odhodki

38,68

38,85

38,96

100,3

100,7

216,87

257,04

351,24

136,7

162,0

7.305,00

7.305,10

7.305,00

100,0

100,0

7.305,00

7.305,10

7.305,00

100,0

100,0
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A. Bilanca odhodkov
1 - OBČINA MUTA

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018205 - P_PLAN_2019
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
002002 Stroški plačilnega prometa
4029 Drugi operativni odhodki

002003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev
4029 Drugi operativni odhodki

0203

Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
002004 Dejavnost nadzornega odbora
4029 Drugi operativni odhodki

002005 Notranja revizija
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

20.679,43

22.667,00

21.298,00

94,0 103,0

14.742,47

16.730,00

16.730,00

100,0

113,5

14.742,47

16.730,00

16.730,00

100,0

113,5

1.754,01

1.500,00

1.500,00

100,0

85,5

1.754,01

1.500,00

1.500,00

100,0

85,5

12.988,46

15.230,00

15.230,00

100,0

117,3

12.988,46

15.230,00

15.230,00

100,0

117,3

5.936,96

5.937,00

4.568,00

76,9

76,9

5.936,96

5.937,00

4.568,00

76,9

76,9

3.740,96

3.741,00

2.494,00

66,7

66,7

3.740,96

3.741,00

2.494,00

66,7

66,7

2.196,00

2.196,00

2.074,00

94,4

94,4

2.196,00

2.196,00

2.074,00

94,4

94,4

107.324,42

750.777,29

515.625,00

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401

Kadrovska uprava

730,90

1.000,00

1.000,00

100,0

136,8

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

730,90

1.000,00

1.000,00

100,0

136,8

004001 Občinske nagrade

730,90

1.000,00

1.000,00

100,0

136,8

730,90

1.000,00

1.000,00

100,0

136,8

4.470,18

4.200,00

6.272,00

149,3

140,3

04029002 Elektronske storitve

4.470,18

4.200,00

6.272,00

149,3

140,3

040031 Sistem PISO

2.781,60

2.500,00

4.232,00

169,3

152,1

2.781,60

2.500,00

4.232,00

169,3

152,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0402

Informatizacija uprave

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

68,7 480,4
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A. Bilanca odhodkov
1 - OBČINA MUTA

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018205 - P_PLAN_2019
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
040032 Sistem HKOM
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

040036 Portal IUS - info; Tax-fin-lex
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
004004 Objava občinskih predpisov, razpisi, oglasi
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

004005 Vodnik po prireditvah
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

004007 Spletne strani občine
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
004008 Protokol
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

004009 Prireditve ob občinskem prazniku
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

040010 Pokroviteljstvo občine - Prireditve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Indeks

(1)

(2)

(3)

(3)/(2) (3)/(1)

794,64

800,00

800,00

100,0

100,7

794,64

800,00

800,00

100,0

100,7

893,94

900,00

1.240,00

137,8

138,7

893,94

900,00

1.240,00

137,8

138,7

102.123,34

745.577,29

508.353,00

68,2

497,8

5.939,44

9.088,00

5.808,00

63,9

97,8

700,18

3.000,00

3.000,00

100,0

428,5

700,18

3.000,00

3.000,00

100,0

428,5

2.935,40

2.808,00

308,00

11,0

10,5

2.935,40

2.808,00

308,00

11,0

10,5

2.303,86

3.280,00

2.500,00

76,2

108,5

2.303,86

3.280,00

2.500,00

76,2

108,5

44.358,45

40.500,00

41.500,00

102,5

93,6

11.405,68

16.500,00

17.500,00

106,1

153,4

10.422,24

12.800,00

13.800,00

107,8

132,4

983,44

700,00

700,00

100,0

71,2

0,00

3.000,00

3.000,00

100,0

---

22.590,74

18.000,00

18.000,00

100,0

79,7

18.455,91

18.000,00

18.000,00

100,0

97,5

754,09

0,00

0,00

---

0,0

56,79

0,00

0,00

---

0,0

3.323,95

0,00

0,00

---

0,0

10.362,03

6.000,00

6.000,00

100,0

57,9

5.389,02

2.000,00

2.000,00

100,0

37,1

97,60

0,00

0,00

---

0,0

4.775,41

4.000,00

4.000,00

100,0

83,8

100,00

0,00

0,00

---

0,0
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A. Bilanca odhodkov
1 - OBČINA MUTA

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018205 - P_PLAN_2019
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040100 Pravno zastopanje občine
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

040101 Vodno povračilo
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

040131 Stroški telovadnice

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

51.825,45

695.989,29

461.045,00

66,2

889,6

3.582,60

4.000,00

4.000,00

100,0

111,7

512,40

400,00

400,00

100,0

78,1

3.070,20

3.600,00

3.600,00

100,0

117,3

231,15

235,00

235,00

100,0

101,7

231,15

235,00

235,00

100,0

101,7

1.525,00

2.300,00

2.300,00

100,0

150,8

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

939,40

2.300,00

2.300,00

100,0

244,8

4021 Posebni material in storitve

585,60

0,00

0,00

---

0,0

2.938,83

5.000,00

0,00

0,0

0,0

1.978,89

3.000,00

0,00

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00

200,00

0,00

0,0

---

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

0,00

900,00

0,00

0,0

---

040132 Stroški Mitnice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

900,00

0,00

0,0

---

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

4202 Nakup opreme

959,94

0,00

0,00

---

0,0

040133 Tekoči stroški poslovnih stavb

0,00

3.270,00

3.270,00

100,0

---

0,00

3.270,00

3.270,00

100,0

---

---

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

040146 Revitalizacija degradiranih in opuščenih območij v Mislinjski in Dravski dolini

21.472,00

478.144,57

411.780,00

86,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

1.220,00

2.030,00

166,4

---

4202 Nakup opreme

0,00

6.000,37

0,00

0,0

---

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

040147 Rušitvena dela - objekti
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

040149 Igrišče Gortina

0,00

452.722,12

406.450,00

89,8

---

21.472,00

18.202,08

3.300,00

18,1

15,4

2.437,12

0,00

0,00

---

0,0

2.437,12

0,00

0,00

---

0,0

0,00

2.000,00

5.000,00

250,0

---

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

0,00

0,00

2.000,00

---

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0,00

2.000,00

3.000,00

150,0

---
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
040150 Ureditev večnamenske dvorane - Glasbeni dom Bistriški jarek
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

040153 Ureditev Doma krajanov Pernice
4202 Nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

040156 Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

11.359,94

10.000,00

10.000,00

100,0

88,0

11.359,94

10.000,00

5.500,00

55,0

48,4

0,00

0,00

4.500,00

---

---

8.230,77

2.000,00

4.460,00

223,0

54,2

0,00

2.000,00

4.460,00

223,0

---

8.230,77

0,00

0,00

---

0,0

48,04

189.039,72

20.000,00

10,6

---

4003 Sredstva za delovno uspešnost

0,00

5.638,23

0,00

0,0

---

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

0,00

902,12

0,00

0,0

---

48,04

1.211,31

0,00

0,0

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

169.803,35

20.000,00

11,8

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0,00

11.484,71

0,00

0,0

---

279.210,23

274.494,95

63.700,51

64.877,90

65.983,05

101,7

103,6

504,60

505,00

505,00

100,0

100,1

504,60

505,00

505,00

100,0

100,1

504,60

505,00

505,00

100,0

100,1

63.195,91

64.372,90

65.478,05

101,7

103,6

6.869,94

6.926,03

7.503,20

108,3

109,2

6.869,94

6.926,03

7.503,20

108,3

109,2

48.937,79

49.974,84

50.000,00

100,1

102,2

48.937,79

49.974,84

50.000,00

100,1

102,2

7.388,18

7.472,03

7.974,85

106,7

107,9

7.388,18

7.472,03

7.974,85

106,7

107,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
006003 Članarine (SOS, ZOS)
4029 Drugi operativni odhodki

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
006004 RRA Koroška - sofinanciranje delovanja
4136 Tekoči transferi v javne agencije

006005 SOU - Projektna pisarna MO SG
4130 Tekoči transferi občinam

006006 SOU - Medobčinski inšpektorat Koroške
4130 Tekoči transferi občinam

371.066,23 135,2 132,9
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0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
006009 Materialni stroški občinske uprave
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

215.509,72

209.617,05

305.083,18

145,5

141,6

193.905,00

198.617,05

218.583,18

110,1

112,7

54.118,08

45.000,00

45.000,00

100,0

83,2

27.514,25

23.000,00

25.500,00

110,9

92,7

131,85

100,00

100,00

100,0

75,8

20.763,36

16.000,00

15.000,00

93,8

72,2

337,54

500,00

500,00

100,0

148,1

4024 Izdatki za službena potovanja

214,64

450,00

450,00

100,0

209,7

4025 Tekoče vzdrževanje

366,00

550,00

550,00

100,0

150,3

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

2.221,19

2.000,00

1.250,00

62,5

56,3

4029 Drugi operativni odhodki

2.569,25

2.400,00

1.650,00

68,8

64,2

109.077,77

116.825,57

133.922,89

114,6

122,8

104.331,98

114.377,86

130.226,48

113,9

124,8

4.308,10

1.947,71

3.061,67

157,2

71,1

437,69

500,00

634,74

127,0

145,0

060071 Plače
4000 Plače in dodatki
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Sredstva za nadurno delo

060072 Regres za LD

4.711,80

5.830,00

6.165,01

105,8

130,8

4001 Regres za letni dopust

4.711,80

5.830,00

6.165,01

105,8

130,8

060073 Jubilejne nagrade in odpravnine

288,76

0,00

0,00

---

0,0

288,76

0,00

0,00

---

0,0

4.668,94

5.914,48

6.273,96

106,1

134,4

4.668,94

5.914,48

6.273,96

106,1

134,4

2.631,24

3.465,00

3.118,50

90,0

118,5

2.631,24

3.465,00

3.118,50

90,0

118,5

4009 Drugi izdatki zaposlenim

060074 Prehrana delavcev
4002 Povračila in nadomestila

060075 Prevozi delavcev
4002 Povračila in nadomestila

060076 Prispevki delodajalca

18.408,41

21.582,00

24.102,82

111,7

130,9

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

9.673,33

10.600,00

11.852,18

111,8

122,5

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

7.735,17

8.490,00

9.495,13

111,8

122,8

65,36

72,00

80,35

111,6

122,9

4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo

109,04

120,00

133,92

111,6

122,8

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

825,51

2.300,00

2.541,24

110,5

307,8
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
006012 Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme (tudi zavarovanje)
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje

006013 Nakup opreme
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
007001 Usposabljanje enot civilne zaščite
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

21.604,72

11.000,00

86.500,00

786,4

400,4

11.671,62

6.000,00

12.000,00

200,0

102,8

2.296,65

2.000,00

2.000,00

100,0

87,1

302,52

0,00

0,00

---

0,0

1.260,02

0,00

0,00

---

0,0

153,00

0,00

0,00

---

0,0

7.659,43

4.000,00

10.000,00

250,0

130,6

9.933,10

5.000,00

74.500,00

---

750,0

1.656,60

0,00

0,00

---

0,0

999,90

0,00

0,00

---

0,0

0,00

0,00

25.000,00

---

---

7.276,60

5.000,00

49.500,00

990,0

680,3

55.737,11

54.460,00

55.460,00 101,8

99,5

55.737,11

54.460,00

55.460,00

101,8

99,5

2.763,11

4.000,00

5.000,00

125,0

181,0

2.763,11

2.000,00

2.000,00

100,0

72,4

1.346,35

900,00

900,00

100,0

66,9

81,51

100,00

100,00

100,0

122,7

4029 Drugi operativni odhodki

738,22

800,00

800,00

100,0

108,4

4133 Tekoči transferi v javne zavode

172,33

200,00

200,00

100,0

116,1

4136 Tekoči transferi v javne agencije

424,70

0,00

0,00

---

0,0

0,00

2.000,00

3.000,00

150,0

---

0,00

2.000,00

3.000,00

150,0

---

007003 Opremljanje enot civilne zaščite
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
007007 Dejavnost gasilskih društev
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

52.974,00

50.460,00

50.460,00

100,0

95,3

15.120,00

15.120,00

15.120,00

100,0

100,0

15.120,00

15.120,00

15.120,00

100,0

100,0
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007008 Dejavnost medobčinske gasilske zveze
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070091 Požarna taksa
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070092 Nabava gasilskega vozila
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070095 Nabava gasilskega vozila
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost
008001 SPVCP
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

008002 Prometna varnost - znaki

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

2.100,00

2.100,00

2.100,00

100,0

100,0

2.100,00

2.100,00

2.100,00

100,0

100,0

6.274,00

5.000,00

5.000,00

100,0

79,7

6.274,00

5.000,00

5.000,00

100,0

79,7

28.480,00

27.240,00

27.240,00

100,0

95,7

28.480,00

27.240,00

27.240,00

100,0

95,7

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

1.787,52

2.980,00

1.787,52

2.980,00

3.000,00

100,7

167,8

1.787,52

2.980,00

3.000,00

100,7

167,8

1.469,98

1.000,00

2.000,00

200,0

136,1

1.085,68

1.000,00

2.000,00

200,0

184,2

384,30

0,00

0,00

---

0,0

3.000,00 100,7 167,8

317,54

0,00

0,00

---

0,0

4202 Nakup opreme

317,54

0,00

0,00

---

0,0

008003 Evropski teden mobilnosti

0,00

1.980,00

1.000,00

50,5

---

0,00

1.980,00

1.000,00

50,5

---

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

28.951,81

8.226,10

4.300,00

52,3

14,9

28.951,81

8.226,10

4.300,00

52,3

14,9

28.951,81

8.226,10

4.300,00

52,3

14,9

28.951,81

8.226,10

4.300,00

52,3

14,9

9.620,49

0,00

0,00

---

0,0

4001 Regres za letni dopust

804,96

0,00

0,00

---

0,0
0,0

10039001 Povečanje zaposljivosti
010001 Javna dela
4000 Plače in dodatki
4002 Povračila in nadomestila

850,65

0,00

0,00

---

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

914,80

0,00

0,00

---

0,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

702,12

0,00

0,00

---

0,0

4012 Prispevek za zaposlovanje

5,74

0,00

0,00

---

0,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

9,82

0,00

0,00

---

0,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

13.404,04

4.014,10

4.300,00

107,1

32,1

2.639,19

4.212,00

0,00

0,0

0,0

51.715,32

64.460,00

62.900,00

22.733,74

32.460,00

30.400,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

97,6 121,6
93,7

133,7

8.538,36

16.000,00

16.000,00

100,0

187,4

8.538,36

16.000,00

16.000,00

100,0

187,4

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

8.538,36

16.000,00

16.000,00

100,0

187,4

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

14.195,38

16.460,00

14.400,00

87,5

101,4

398,38

400,00

400,00

100,0

100,4

0,00

100,00

100,00

100,0

---

398,38

300,00

300,00

100,0

75,3

12.797,00

13.000,00

13.000,00

100,0

101,6

12.797,00

13.000,00

13.000,00

100,0

101,6

0,00

2.060,00

0,00

0,0

---

0,00

2.060,00

0,00

0,0

---

110012 Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmatijstvu

110030 Materialni stroški - Brunarica
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

110040 De minimis pomoči
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

110042 Projekti in delovanje LAS MDD
4132 Tekoči transferi v javne sklade
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110052 Ostali ukrepi občine
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
110060 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1104

Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
110121 Letno vzdrževanje gozdnih cest
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

110122 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
013003 Urejanje javnih površin

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

1.937,43

2.000,00

2.500,00

125,0

129,0

1.937,43

2.000,00

2.500,00

125,0

129,0

1.937,43

2.000,00

2.500,00

125,0

129,0

1.937,43

2.000,00

2.500,00

125,0

129,0

27.044,15

30.000,00

30.000,00

100,0

110,9

27.044,15

30.000,00

30.000,00

100,0

110,9

26.386,80

21.000,00

21.000,00

100,0

79,6

26.386,80

21.000,00

21.000,00

100,0

79,6

657,35

9.000,00

9.000,00

100,0

---

657,35

9.000,00

9.000,00

100,0

---

702.522,45

1.789.984,26

582.188,94

32,5

82,9

701.228,14

1.780.984,26

565.738,94

31,8

80,7

331.783,95

419.500,00

283.740,00

67,6

85,5

18.344,96

27.500,00

43.740,00

159,1

238,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

6.659,85

12.300,00

12.300,00

100,0

184,7

4021 Posebni material in storitve

3.121,82

5.000,00

9.000,00

180,0

288,3

4023 Prevozni stroški in storitve

605,73

500,00

500,00

100,0

82,6

1.168,68

1.500,00

1.500,00

100,0

128,4

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

3.727,52

5.000,00

5.000,00

100,0

134,1

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

2.059,13

2.100,00

15.440,00

735,2

749,8

4202 Nakup opreme

1.002,23

1.100,00

0,00

0,0

0,0

254.657,64

200.500,00

165.000,00

82,3

64,8

254.657,64

200.500,00

165.000,00

82,3

64,8

130011 Letno vzdrževanje lokalnih in uličnih cest
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
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A. Bilanca odhodkov
1 - OBČINA MUTA

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018205 - P_PLAN_2019
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
130012 Zimsko vzdrževanje lokalnih in uličnih cest

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

58.781,35

191.500,00

75.000,00

39,2

127,6

58.781,35

191.500,00

75.000,00

39,2

127,6

336.307,09

1.299.284,26

200.608,24

15,4

59,7

692,84

0,00

0,00

---

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

180,10

0,00

0,00

---

0,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

512,74

0,00

0,00

---

0,0

25.117,29

10.000,00

5.000,00

50,0

19,9

398,88

0,00

0,00

---

0,0

20.705,41

10.000,00

5.000,00

50,0

24,2

4.013,00

0,00

0,00

---

0,0

37.748,45

575.319,00

2.000,00

0,4

5,3
0,0

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1300422 Razširitev in obnova industrijska cona Muta - cesta

1300424 Rekonstrukcija mak.javne poti JP 774 131 - Odcep regionalka - Koparc
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1300429 Izgradnja steze za pešce in kolesarje ob državni cesti G1, odsek 0241 Dravograd-Radlje, od km 11+718
do km 12+866 v občini Muta
4029 Drugi operativni odhodki
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1300430 Ureditev trških jeder
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

285,11

0,00

0,00

---

0,00

547.192,00

2.000,00

0,4

---

32.075,00

0,00

0,00

---

0,0

5.388,34

28.127,00

0,00

0,0

0,0

109.403,19

91.564,33

67.950,00

74,2

62,1

4.964,18

0,00

0,00

---

0,0

671,86

0,00

0,00

---

0,0

4023 Prevozni stroški in storitve

43,92

0,00

0,00

---

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

146,40

0,00

0,00

---

0,0

4202 Nakup opreme

3.946,48

0,00

0,00

---

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

88.644,62

70.940,12

57.950,00

81,7

65,4

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

10.985,73

20.624,21

10.000,00

48,5

91,0

25.628,03

40.000,00

30.000,00

75,0

117,1

25.628,03

40.000,00

30.000,00

75,0

117,1

7.193,79

128.500,00

13.676,70

10,6

190,1

79,30

0,00

0,00

---

0,0

0,00

123.000,00

13.676,70

11,1

---

7.114,49

5.500,00

0,00

0,0

0,0

1300433 Protiprašne zaščite na občinskih cestah
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1300435 Klanec Zg.-Sp. Muta (LC 274041)
4029 Drugi operativni odhodki
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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1300439 Pešpot Zg. Muta - Sp. Muta

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

3.633,16

5.264,80

0,00

0,0

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1.461,56

4.240,00

0,00

0,0

0,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

2.171,60

1.024,80

0,00

0,0

0,0

3.459,92

3.646,54

3.646,54

100,0

105,4

296,00

1.206,54

1.206,54

100,0

407,6

3.163,92

2.440,00

2.440,00

100,0

77,1

1300441 RRA-Dravska kolesarska pot, Dravograd-Središče ob Dravi
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1300443 Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta

0,00

91.000,00

17.320,00

19,0

---

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

80.000,00

0,00

0,0

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0,00

11.000,00

17.320,00

157,5

---

7.250,46

0,00

0,00

---

0,0

7.250,46

0,00

0,00

---

0,0

1300444 Pešpot Mercator - Spodnja Muta
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1300445 Ureditev trškega jedra Zgornje Mute - 1. faza

69.694,04

136.299,41

28.440,00

20,9

40,8

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

59.230,24

133.299,41

28.060,00

21,1

47,4

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

10.463,80

3.000,00

380,00

12,7

3,6

7.117,34

13.500,00

0,00

0,0

0,0

286,41

0,00

0,00

---

0,0

6.830,93

13.500,00

0,00

0,0

0,0

1.952,00

0,00

0,00

---

0,0

1.952,00

0,00

0,00

---

0,0

2.046,82

0,00

0,00

---

0,0

2.046,82

0,00

0,00

---

0,0

0,00

22.875,00

12.075,00

52,8

---

0,00

22.875,00

12.075,00

52,8

---

---

1300446 Ureditev cest in ulic po izgradnji vodovodnega sistema
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1300447 Naselje Sezam - infrastruktura
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

130046 Ureditev cest in ulic po izgradnji kanalizacijskega sistema
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1300471 Ureditev križišča na G1-1/0241 Dravograd-Radlje v km 8+127
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1300478 Ureditev meteornih voda - Gortina

0,00

20.000,00

3.000,00

15,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

18.850,00

3.000,00

15,9

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0,00

1.150,00

0,00

0,0

---
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1300479 Meteorni kanal Preglav
4029 Drugi operativni odhodki
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1300480 Pešpot Zg. Muta - Tuš
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1300481 Kanalizacija Gortina - meteorna kanalizacija
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1300482 Obvoznica Gortina
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

13029004 Cestna razsvetljava
013013 Stroški javne razsvetljave
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

013014 Vzdrževanje javne razsvetljave
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

013016 Inv.v izgradnjo javne razsvetjave
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

130173 Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

(1)

Indeks

(2)

(3)

(3)/(2) (3)/(1)

16.948,32

0,00

0,00

---

73,20

0,00

0,00

---

0,0

13.739,72

0,00

0,00

---

0,0

3.135,40

0,00

0,00

---

0,0

1.149,44

2.000,00

11.500,00

575,0

---

1.149,44

2.000,00

11.500,00

575,0

---

17.272,00

159.315,18

0,00

0,0

0,0

0,00

833,18

0,00

0,0

---

17.272,00

149.352,00

0,00

0,0

0,0

0,00

9.130,00

0,00

0,0

---

0,00

0,00

6.000,00

---

---

0,00

0,00

6.000,00

---

---

0,0

33.137,10

62.200,00

81.390,70

130,9

245,6

19.536,90

24.500,00

24.500,00

100,0

125,4

19.536,90

24.500,00

24.500,00

100,0

125,4

9.110,60

6.000,00

7.750,00

129,2

85,1

9.110,60

6.000,00

7.750,00

129,2

85,1

4.489,60

31.700,00

17.620,00

55,6

392,5

0,00

31.700,00

17.620,00

55,6

---

4.489,60

0,00

0,00

---

0,0

0,00

0,00

31.520,70

---

---

0,00

0,00

31.520,70

---

---
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1306

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
130060 Širokopasovno omrežje
4202 Nakup opreme

(1)
1.294,31

(2)

(3)

9.000,00

16.450,00

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)
182,8

---

1.294,31

9.000,00

16.450,00

182,8

---

1.294,31

9.000,00

16.450,00

182,8

---

0,00

7.000,00

11.000,00

157,1

---

1.294,31

0,00

0,00

---

0,0

0,00

2.000,00

5.450,00

272,5

---

3.897,76

2.929,93

2.929,93 100,0

75,2

3.897,76

2.929,93

2.929,93

100,0

75,2

300,00

1.000,00

1.000,00

100,0

333,3

300,00

1.000,00

1.000,00

100,0

333,3

300,00

1.000,00

1.000,00

100,0

333,3

3.597,76

1.929,93

1.929,93

100,0

53,6

809,40

0,00

0,00

---

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

329,40

0,00

0,00

---

0,0

4202 Nakup opreme

480,00

0,00

0,00

---

0,0

1.788,36

1.929,93

1.929,93

100,0

107,9

0,00

1.929,93

1.929,93

100,0

---

1.788,36

0,00

0,00

---

0,0

1.000,00

0,00

0,00

---

0,0

1.000,00

0,00

0,00

---

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
014005 Promocijske naloge
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
014011 Razvoj turistične infrastrukture (turistilni znaki in kažipoti)

014015 RDO - skupna promocija Koroške (RRA)
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

014016 Vodni promet v turistične namene
4202 Nakup opreme
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15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
015000 JKP d.o.o., Radlje - subvencije gospodinjstvom, subv.cene, kritje izgube iz GJI

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

191.828,63

400.190,02

339.343,00

84,8 176,9

191.828,63

400.190,02

339.343,00

84,8

176,9

19.239,24

45.238,00

64.108,00

141,7

333,2

5.005,73

5.000,00

5.000,00

100,0

99,9

4027 Kazni in odškodnine

2.359,56

2.360,00

2.360,00

100,0

100,0

4119 Drugi transferi posameznikom

2.646,17

2.640,00

2.640,00

100,0

99,8

245,83

5.500,00

0,00

0,0

0,0

245,83

5.500,00

0,00

0,0

0,0

102,0

015002 Ekološki otoki in nakup posod za odpadke
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

015004 Kontejnerski odvoz odapdkov

8.332,28

7.500,00

8.500,00

113,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

576,93

0,00

0,00

---

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

617,89

0,00

0,00

---

0,0

7.137,46

7.500,00

8.500,00

113,3

119,1

1.608,85

10.068,00

10.068,00

100,0

625,8

1.608,85

10.068,00

10.068,00

100,0

625,8

4.046,55

17.170,00

40.540,00

236,1

---

696,25

0,00

0,00

---

0,0

3.350,30

17.170,00

40.540,00

236,1

---

172.589,39

354.952,02

275.235,00

77,5

159,5

61.013,71

77.760,00

76.200,00

98,0

124,9

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

150011 Sanacija odlagališča odpadkov Muta
4029 Drugi operativni odhodki

150013 Regijsko odlagališče odpadkov KOCEROD
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
150070 JKP d.o.o., Radlje - subvencije gospodinjstvom, subv.cene, kritje izgube iz GJI
4027 Kazni in odškodnine
4119 Drugi transferi posameznikom

150076 Kanalizacija Gortina

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,0

100,0

59.813,71

76.560,00

75.000,00

98,0

125,4

3,1

51.775,59

270.641,02

1.600,00

0,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

5.923,62

0,00

0,0

---

4029 Drugi operativni odhodki

2,99

0,00

0,00

---

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

23.127,60

249.487,40

1.600,00

0,6

6,9

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

28.645,00

15.230,00

0,00

0,0

0,0
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150077 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Zgornja Drava
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

150079 Sanacija kanalizacije

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

35.003,76

0,00

3.000,00

---

2.859,49

0,00

0,00

---

8,6
0,0

432,50

0,00

0,00

---

0,0

3.623,76

0,00

3.000,00

---

82,8

27.088,01

0,00

0,00

---

0,0

1.000,00

0,00

0,00

---

0,0

---

0,00

6.551,00

1.000,00

15,3

4025 Tekoče vzdrževanje

0,00

549,50

1.000,00

182,0

---

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

6.001,50

0,00

0,0

---

13.779,02

0,00

0,00

---

0,0

13.779,02

0,00

0,00

---

0,0

---

150081 Priklopi občinskih stavb na kanalizacijsko omrežje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

150082 Ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta

11.017,31

0,00

167.500,00

---

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4.536,71

0,00

158.750,00

---

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

6.480,60

0,00

8.750,00

---

135,0

150085 Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta

0,00

0,00

25.935,00

---

---

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

23.985,00

---

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0,00

0,00

1.950,00

---

---

1.090.410,10

3.684.275,48

38.881,45

37.959,45

43.434,00

114,4

111,7

180,00

0,00

0,00

---

0,0

180,00

0,00

0,00

---

0,0

180,00

0,00

0,00

---

0,0

38.701,45

37.959,45

43.434,00

114,4

112,2

25.742,00

25.000,00

43.434,00

173,7

168,7

0,00

25.000,00

43.434,00

173,7

---

25.742,00

0,00

0,00

---

0,0

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
160030 Energetske prenove
4029 Drugi operativni odhodki

16029003 Prostorsko načrtovanje
160041 Občinski prostorski načrt
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

4.157.492,19 112,8 381,3

Stran: 17 od 31

A. Bilanca odhodkov
1 - OBČINA MUTA

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018205 - P_PLAN_2019
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
160044 Celostna prometna strategija
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
160060 JKP d.o.o., Radlje - subvencije gospodinjstvom, subv.cene, kritje izgube iz GJI
4027 Kazni in odškodnine
4119 Drugi transferi posameznikom
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

160064 Vodooskrba
4025 Tekoče vzdrževanje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

160067 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3.sklop)
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

12.959,45

12.959,45

0,00

0,0

0,0

12.959,45

12.959,45

0,00

0,0

0,0

637.428,70

3.465.276,03

3.978.048,19

114,8

624,1

627.437,20

3.456.606,03

3.968.098,19

114,8

632,4

18.685,87

18.720,00

22.060,00

117,8

118,1

4.966,37

4.720,00

4.720,00

100,0

95,0

13.719,50

14.000,00

13.800,00

98,6

100,6

0,00

0,00

3.540,00

---

---

35.647,25

35.997,35

26.917,19

74,8

75,5

336,00

0,00

0,00

---

0,0

34.012,43

33.588,50

21.917,19

65,3

64,4

1.298,82

2.408,85

5.000,00

207,6

385,0

573.040,08

3.401.888,68

3.854.831,00

113,3

672,7

10.638,64

1.751,98

1.400,00

79,9

13,2

178,00

0,00

0,00

---

0,0

2.331,87

0,00

0,00

---

0,0
850,5

448.326,65

3.340.366,80

3.813.150,00

114,2

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

13.643,28

0,00

0,00

---

0,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

97.921,64

59.769,90

40.281,00

67,4

41,1

64,00

0,00

0,00

---

0,0

64,00

0,00

0,00

---

0,0

0,00

0,00

27.265,00

---

---

0,00

0,00

27.265,00

---

---

160068 Ureditev objektov in komunalnih vodov ceste na Gortini od hišne št.44 do hišne št.51
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

160069 Infrstrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

160070 Naselje Sezam - infrastruktura

0,00

0,00

37.025,00

---

---

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

35.000,00

---

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0,00

0,00

2.025,00

---

---

Stran: 18 od 31

A. Bilanca odhodkov
1 - OBČINA MUTA

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018205 - P_PLAN_2019
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

7.349,92

4.570,00

7.850,00

171,8

106,8

4.318,68

2.000,00

5.000,00

250,0

115,8

3.578,68

2.000,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

5.000,00

---

---

740,00

0,00

0,00

---

0,0

3.031,24

2.570,00

2.850,00

110,9

94,0

1.977,10

2.070,00

2.070,00

100,0

104,7

75,00

0,00

0,00

---

0,0

979,14

500,00

780,00

156,0

79,7

1.830,95

3.000,00

1.000,00

33,3

54,6

1.830,95

3.000,00

1.000,00

33,3

54,6

205,62

0,00

0,00

---

0,0

1.464,00

3.000,00

1.000,00

33,3

68,3

161,33

0,00

0,00

---

0,0

810,63

1.100,00

1.100,00

100,0

135,7

810,63

1.100,00

1.100,00

100,0

135,7

810,63

600,00

600,00

100,0

74,0

0,00

500,00

500,00

100,0

---

Spodbujanje stanovanjske gradnje

333.444,67

136.836,16

122.000,00

89,2

36,6

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

163.293,73

10.840,00

0,00

0,0

0,0
0,0

160080 Pokopališče Muta - Vuzenica
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

160083 Stroški pogrebnega obreda
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

16039004 Praznično urejanje naselij
016012 Novoletna okrasitev
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

16039005 Druge komunalne dejavnosti
016013 Ostala komunala
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1605

160155 Komunalna opremljenost SE-3

163.293,73

10.840,00

0,00

0,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

127,60

0,00

0,00

---

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

166,28

0,00

0,00

---

0,0

159.609,85

10.840,00

0,00

0,0

0,0

3.390,00

0,00

0,00

---

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

0,00

5.796,16

0,00

0,0

---

0,00

5.796,16

0,00

0,0

---

0,00

5.796,16

0,00

0,0

---

170.150,94

120.200,00

122.000,00

101,5

71,7

9.970,46

10.000,00

10.000,00

100,0

100,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.182,57

3.000,00

3.000,00

100,0

94,3

4021 Posebni material in storitve

1.191,69

0,00

0,00

---

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.133,38

1.000,00

1.000,00

100,0

88,2

4025 Tekoče vzdrževanje

4.462,82

6.000,00

6.000,00

100,0

134,4

1.617,00

1.200,00

3.000,00

250,0

185,5

1.261,80

1.200,00

3.000,00

250,0

237,8

355,20

0,00

0,00

---

0,0

140.289,42

91.000,00

91.000,00

100,0

64,9

719,22

0,00

0,00

---

0,0

18.050,57

20.000,00

15.000,00

75,0

83,1

160150 Nakup in menjave stanovanj
4200 Nakup zgradb in prostorov

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
016021 Materialni stroški

160221 Upravljanje stanovanj
4029 Drugi operativni odhodki
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

160222 Tekoče vzdrževanje stanovanj
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

160223 Rezervni sklad stanovanj
4093 Sredstva za posebne namene

1606

(1)

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč
160291 Nakup zemljišč
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

4,54

0,00

0,00

---

0,0

120.954,71

71.000,00

68.500,00

96,5

56,6

560,38

0,00

7.500,00

---

---

18.274,06

18.000,00

18.000,00

100,0

98,5

18.274,06

18.000,00

18.000,00

100,0

98,5

80.655,28

44.203,84

14.010,00

31,7

17,4

80.655,28

44.203,84

14.010,00

31,7

17,4

80.655,28

44.203,84

14.010,00

31,7

17,4

279,99

0,00

0,00

---

0,0

2.893,07

10.000,00

5.660,00

56,6

195,6

73.422,42

34.203,84

8.350,00

24,4

11,4

4.059,80

0,00

0,00

---

0,0

Stran: 20 od 31

A. Bilanca odhodkov
1 - OBČINA MUTA
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192 - REZR2017

197 - Ocena_2018205 - P_PLAN_2019
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

39.517,74

36.500,00

35.877,68

98,3

90,8

9.603,76

5.857,00

5.727,68

97,8

59,6

9.603,76

5.857,00

5.727,68

97,8

59,6

2.603,76

3.500,00

3.500,00

100,0

134,4

1.484,49

2.000,00

2.000,00

100,0

134,7

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

933,33

1.300,00

1.300,00

100,0

139,3

4025 Tekoče vzdrževanje

185,94

200,00

200,00

100,0

107,6

7.000,00

2.357,00

2.227,68

94,5

31,8

7.000,00

2.357,00

2.227,68

94,5

31,8

29.913,98

30.643,00

30.150,00

98,4

100,8

28.079,76

28.143,00

27.650,00

98,3

98,5

263,76

0,00

0,00

---

0,0

263,76

0,00

0,00

---

0,0

2.422,64

2.643,00

2.650,00

100,3

109,4

2.422,64

2.643,00

2.650,00

100,3

109,4

170071 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov

25.393,36

25.500,00

25.000,00

98,0

98,5

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

25.393,36

25.500,00

25.000,00

98,0

98,5

1.834,22

2.500,00

2.500,00

100,0

136,3

1.834,22

2.500,00

2.500,00

100,0

136,3

0,00

100,00

100,00

100,0

---

1.834,22

2.400,00

2.400,00

100,0

130,9

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
017001 Materialni stroški ZP Muta
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

170032 Zdravstveni dom Radlje - sof.opreme
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

1707

(1)

Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
017005 Defibrilator
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

017006 Sofinanciranje popoldanske ambulante ZD Radlje
4133 Tekoči transferi v javne zavode

17079002 Mrliško ogledna služba
017008 Mrliško ogledna služba
4119 Drugi transferi posameznikom
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

244.046,71

212.966,48

192.786,70

90,5

79,0

22.557,18

16.400,21

22.323,83

136,1

99,0

10.297,30

8.000,00

15.000,00

187,5

145,7

10.297,30

8.000,00

15.000,00

187,5

145,7

10.297,30

0,00

0,00

---

0,0

0,00

8.000,00

15.000,00

187,5

---

12.259,88

8.400,21

7.323,83

87,2

59,7

247,46

300,00

300,00

100,0

121,2

247,46

300,00

300,00

100,0

121,2

12.012,42

8.100,21

7.023,83

86,7

58,5

12.012,42

8.100,21

6.523,83

80,5

54,3

0,00

0,00

500,00

---

---

Programi v kulturi

89.574,13

89.354,50

99.959,87

111,9

111,6

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

51.674,10

50.170,00

60.517,00

120,6

117,1

4.903,00

3.000,00

3.000,00

100,0

61,2

4.903,00

3.000,00

3.000,00

100,0

61,2

29.579,78

30.151,00

36.663,00

121,6

124,0

29.579,78

30.151,00

36.663,00

121,6

124,0

1.111,63

1.112,00

0,00

0,0

0,0

1.111,63

1.112,00

0,00

0,0

0,0

180,18

0,00

0,00

---

0,0

180,18

0,00

0,00

---

0,0

1.151,06

1.325,00

0,00

0,0

0,0

1.151,06

1.325,00

0,00

0,0

0,0

18029001 Nepremična kulturna dediščina
018007 Vzdrževanje spominskih obeležij in kapelic
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

18029002 Premična kulturna dediščina
018011 Muzej Muta
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

018012 Koroški pokajinski muzej
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

1803

018014 Nakup knjig
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

180131 Plače
4133 Tekoči transferi v javne zavode

180132 Regres
4133 Tekoči transferi v javne zavode

180133 Jubilejne nagrade in odpravnine
4133 Tekoči transferi v javne zavode

180134 Prehrana delavcev
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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180135 Prevozi delavcev
4133 Tekoči transferi v javne zavode

180136 Prispevki delodajalca
4133 Tekoči transferi v javne zavode

180138 Materialni stroški Knjižnica Radlje
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

180139 Materialni stroški Knjižnica Muta
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4202 Nakup opreme

18039003 Ljubiteljska kultura

(3)

Indeks

(1)

(2)

(3)/(2) (3)/(1)

869,51

935,00

0,00

0,0

0,0

869,51

935,00

0,00

0,0

0,0

4.955,08

5.078,00

5.840,00

115,0

117,9

4.955,08

5.078,00

5.840,00

115,0

117,9

6.301,04

6.319,00

9.014,00

142,7

143,1

6.301,04

6.319,00

7.364,00

116,5

116,9

0,00

0,00

1.650,00

---

---

2.622,82

2.250,00

6.000,00

266,7

228,8

1.823,52

1.800,00

1.800,00

100,0

98,7

799,30

450,00

450,00

100,0

56,3

0,00

0,00

3.750,00

---

---

32.570,84

32.191,50

32.449,87

100,8

99,6

27.884,91

26.450,00

26.450,00

100,0

94,9

27.884,91

26.450,00

26.450,00

100,0

94,9

2.403,50

3.430,00

3.500,00

102,0

145,6

2.403,50

3.430,00

3.500,00

102,0

145,6

2.139,31

2.168,38

2.356,75

108,7

110,2

2.139,31

2.168,38

2.356,75

108,7

110,2

143,12

143,12

143,12

100,0

100,0

143,12

143,12

143,12

100,0

100,0

4.604,57

5.993,00

5.993,00

100,0

130,2

4.604,57

5.993,00

5.993,00

100,0

130,2

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.679,45

4.000,00

4.000,00

100,0

149,3

4029 Drugi operativni odhodki

1.925,12

1.993,00

1.993,00

100,0

103,5

018023 Programi kulturnih društev
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180201 Sof.programa JSKD
4132 Tekoči transferi v javne sklade

180202 Sof.strokovnega delavca
4132 Tekoči transferi v javne sklade

180203 Sof.nabave opreme JSKD
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
018027 Izdajanje občinskega glasila Mučan
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18039005 Drugi programi v kulturi
018030 Materialni stroški - OŠ Bistriški jarek
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1804

Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin
018039 Sof.raznih društev in organizacij
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

724,62

1.000,00

1.000,00

100,0

138,0

724,62

1.000,00

1.000,00

100,0

138,0

724,62

1.000,00

1.000,00

100,0

138,0

15.002,49

14.770,00

14.770,00

100,0

98,5

15.002,49

14.770,00

14.770,00

100,0

98,5

15.002,49

14.770,00

14.770,00

100,0

98,5

32,48

100,00

100,00

100,0

307,9

14.970,01

14.670,00

14.670,00

100,0

98,0

116.912,91

92.441,77

55.733,00

60,3

47,7

116.912,91

92.441,77

55.733,00

60,3

47,7

35.469,52

32.560,00

41.125,00

126,3

115,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

549,00

1.000,00

1.000,00

100,0

182,2

4025 Tekoče vzdrževanje

902,19

0,00

0,00

---

0,0

30.000,03

30.000,00

30.000,00

100,0

100,0

1.560,00

1.560,00

1.560,00

100,0

100,0

0,00

0,00

8.565,00

---

---

2.458,30

0,00

0,00

---

0,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

(1)

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
018040 Športni programi

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

018041 Upravljanje telovadnice in zunanjih športnih objektov

14.087,71

5.334,00

14.608,00

273,9

103,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.255,01

2.562,00

2.555,00

99,7

78,5

4025 Tekoče vzdrževanje

8.061,18

0,00

0,00

---

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

2.771,52

2.772,00

3.003,00

108,3

108,4

0,00

0,00

9.050,00

---

---

67.355,68

54.547,77

0,00

0,0

0,0

1.297,59

11.290,55

0,00

0,0

0,0

66.058,09

42.631,47

0,00

0,0

0,0

0,00

625,75

0,00

0,0

---

4202 Nakup opreme

180544 Športno rekreacijski center Spodnja Muta
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
019002 Subvencije vzgojnin in ostali stroški - zunanji vrtci
4119 Drugi transferi posameznikom

019003 Sof.bolnišničnega oddelka vrtca
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190011 Plače
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190012 Regres za LD
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190013 Jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190014 Prehrana delavcev
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190015 Prevozi delavcev
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190016 Prispevki delodajalca
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190018 Materilani stroški
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190041 Investicijsko vzdrževanje Vrtec Muta
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

672.696,05

812.390,46

922.316,39 113,5 137,1

355.520,57

380.285,32

459.089,39

120,7

129,1

355.520,57

380.285,32

459.089,39

120,7

129,1

35.345,64

23.500,00

26.400,00

112,3

74,7

35.345,64

23.500,00

26.400,00

112,3

74,7

945,96

962,33

975,39

101,4

103,1

945,96

962,33

975,39

101,4

103,1

198.637,98

218.320,10

247.420,00

113,3

124,6

198.637,98

218.320,10

247.420,00

113,3

124,6

18.109,24

17.466,00

20.961,00

120,0

115,8

18.109,24

17.466,00

20.961,00

120,0

115,8

1.098,78

289,00

4.567,00

---

415,6

1.098,78

289,00

4.567,00

---

415,6

9.253,23

10.586,14

12.109,00

114,4

130,9

9.253,23

10.586,14

12.109,00

114,4

130,9

4.381,20

3.396,74

4.560,00

134,3

104,1

4.381,20

3.396,74

4.560,00

134,3

104,1

34.194,81

37.502,24

46.060,00

122,8

134,7

34.194,81

37.502,24

46.060,00

122,8

134,7

53.041,33

57.262,77

64.037,00

111,8

120,7

53.041,33

57.262,77

64.037,00

111,8

120,7

512,40

11.000,00

32.000,00

290,9

---

0,00

0,00

17.000,00

---

---

512,40

11.000,00

15.000,00

136,4

---
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1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
190061 Materialni stroški OŠ Muta
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190062 Materialni stroški OŠPP Muta
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190063 Materialni stroški OŠ Muta - vozni park
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190071 Šolska tekmovanja OŠ Muta
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190101 Adaptacija OŠ Muta
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

190103 Adaptacija OŠPP Muta

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

222.066,58

350.134,64

366.313,00

104,6

165,0

202.200,74

329.909,64

342.588,00

103,8

169,4

83.074,71

86.760,00

99.100,00

114,2

119,3

550,00

0,00

0,00

---

0,0

82.524,71

86.760,00

99.100,00

114,2

120,1

7.361,93

6.500,00

6.500,00

100,0

88,3

7.361,93

6.500,00

6.500,00

100,0

88,3

4.020,80

6.200,00

8.000,00

129,0

199,0

4.020,80

6.200,00

8.000,00

129,0

199,0

4.691,00

4.691,00

5.012,00

106,8

106,8

4.691,00

4.691,00

5.012,00

106,8

106,8

10.044,85

0,00

6.200,00

---

61,7

10.044,85

0,00

6.200,00

---

61,7

0,00

0,00

800,00

---

---

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

0,00

0,00

800,00

---

---

190104 Prizidek OŠ Muta - leasing obroki

62.297,13

225.758,64

216.976,00

96,1

348,3

62.297,13

225.758,64

216.976,00

96,1

348,3

19.491,20

0,00

0,00

---

0,0

19.491,20

0,00

0,00

---

0,0

11.219,12

0,00

0,00

---

0,0

10.487,12

0,00

0,00

---

0,0

732,00

0,00

0,00

---

0,0

19.640,84

20.000,00

22.500,00

112,5

114,6

6.753,00

7.000,00

9.500,00

135,7

140,7

4133 Tekoči transferi v javne zavode

4.269,94

4.500,00

7.000,00

155,6

163,9

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

2.483,06

2.500,00

2.500,00

100,0

100,7

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

190107 Nabava prevoznega sredstva
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

190108 Adaptacija telovadnice pri OŠ Muta
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

19039002 Glasbeno šolstvo
019011 Materialni stroški GŠ Radlje
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(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

019013 Sof.glasbenega izobraževanja

12.887,84

13.000,00

13.000,00

100,0

100,9

4133 Tekoči transferi v javne zavode

12.887,84

13.000,00

13.000,00

100,0

100,9

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

225,00

225,00

1.225,00

544,4

544,4

019016 Gibanje Mladi raziskovalec

225,00

225,00

225,00

100,0

100,0

225,00

225,00

225,00

100,0

100,0

0,00

0,00

1.000,00

---

---

0,00

0,00

1.000,00

---

---

95.108,90

81.970,50

96.914,00

118,2

101,9

95.108,90

78.947,00

92.914,00

117,7

97,7

1.920,00

2.280,00

1.860,00

81,6

96,9

1.920,00

2.280,00

1.860,00

81,6

96,9

2.100,00

1.860,00

2.160,00

116,1

102,9

2.100,00

1.860,00

2.160,00

116,1

102,9

91.088,90

74.807,00

88.894,00

118,8

97,6

91.088,90

74.807,00

88.894,00

118,8

97,6

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

0,00

3.023,50

4.000,00

132,3

---

190283 Prevozi dijakov SŠ Muta

0,00

3.023,50

4.000,00

132,3

---

0,00

3.023,50

4.000,00

132,3

---

243.541,12

252.754,43

244.652,43

4133 Tekoči transferi v javne zavode

19017 Srednja šola Muta - sofinanciranje projektov
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1906

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
190261 Zimska šola v naravi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190262 Letna šola v naravi
4119 Drugi transferi posameznikom

190281 Prevoz učencev OŠ Muta
4119 Drugi transferi posameznikom

4119 Drugi transferi posameznikom

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

12.510,00

10.360,00

10.360,00

100,0

20029001 Drugi programi v pomoč družini

12.510,00

10.360,00

10.360,00

100,0

82,8

360,00

360,00

360,00

100,0

100,0

360,00

360,00

360,00

100,0

100,0

020003 Regionalna varna hiša Celje
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

96,8 100,5
82,8
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020004 Pomoč ob rojstvu otroka
4119 Drugi transferi posameznikom

020005 Pomoč velikim družinam
4119 Drugi transferi posameznikom

020006 Projekt preprečevanje nasilja - OŠ Muta
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov
020007 Financiranje družinskega pomočnika
4119 Drugi transferi posameznikom

020013 Osebni asistent hendikepirane osebe
4119 Drugi transferi posameznikom

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

5.800,00

5.000,00

5.000,00

100,0

86,2

5.800,00

5.000,00

5.000,00

100,0

86,2

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

1.350,00

0,00

0,00

---

0,0

1.350,00

0,00

0,00

---

0,0

231.031,12

242.394,43

234.292,43

96,7

101,4

2.016,19

0,00

0,00

---

0,0

1.699,19

0,00

0,00

---

0,0

1.699,19

0,00

0,00

---

0,0

317,00

0,00

0,00

---

0,0

317,00

0,00

0,00

---

0,0

20049003 Socialno varstvo starih

186.866,09

193.940,00

185.800,00

95,8

99,4

020008 Zavodske oskrbnine

157.247,89

163.000,00

163.000,00

100,0

103,7

157.247,89

163.000,00

163.000,00

100,0

103,7

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,0

100,0

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,0

100,0

27.118,20

28.440,00

20.300,00

71,4

74,9

27.118,20

28.440,00

20.300,00

71,4

74,9

37.907,45

41.500,00

41.500,00

100,0

109,5

10.971,61

15.000,00

15.000,00

100,0

136,7

10.971,61

15.000,00

15.000,00

100,0

136,7

23.283,91

22.000,00

22.000,00

100,0

94,5

23.283,91

22.000,00

22.000,00

100,0

94,5

4119 Drugi transferi posameznikom

020010 Dan starostnikov
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

020011 Pomoč na domu
4133 Tekoči transferi v javne zavode

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
020014 Enkratne denarne pomoči
4119 Drugi transferi posameznikom

020015 Subvencioniranje najemnin
4119 Drugi transferi posameznikom
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020016 Pogrebni stroški umrlih brez dedičev
4119 Drugi transferi posameznikom

20049005 Socialno varstvo zasvojenih
020018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov
4136 Tekoči transferi v javne agencije

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
020019 Rdeči križ Radlje
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
220021 Obresti - EKO Sklad RS
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem

220022 Obresti - SSRS
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem

220032 Obresti - Banka Koper
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

220033 Obresti - NLB d.d.

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

3.651,93

4.500,00

4.500,00

100,0

123,2

3.651,93

4.500,00

4.500,00

100,0

123,2

241,43

241,43

241,43

100,0

100,0

241,43

241,43

241,43

100,0

100,0

241,43

241,43

241,43

100,0

100,0

3.999,96

6.713,00

6.751,00

100,6

168,8

3.999,96

6.713,00

6.751,00

100,6

168,8

3.999,96

6.713,00

6.751,00

100,6

168,8

34.800,35

34.194,00

34.800,35

34.194,00

35.625,00

104,2

102,4

33.204,72

33.194,00

34.625,00

104,3

104,3

6.018,93

7.101,00

7.500,00

105,6

124,6

6.018,93

0,00

0,00

---

0,0

0,00

7.101,00

7.500,00

105,6

---

1.934,24

1.600,00

1.310,00

81,9

67,7

1.934,24

1.600,00

1.310,00

81,9

67,7

6.751,85

6.125,00

5.545,00

90,5

82,1

6.751,85

6.125,00

5.545,00

90,5

82,1

35.625,00 104,2 102,4

12.969,01

11.680,00

11.380,00

97,4

87,8

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

12.969,01

11.680,00

11.380,00

97,4

87,8

220036 Obresti - Slovenski razvojni sklad Ribnica

5.530,69

5.532,00

5.320,00

96,2

96,2

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

5.530,69

0,00

0,00

---

0,0

0,00

5.532,00

5.320,00

96,2

---

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem

Stran: 29 od 31

A. Bilanca odhodkov
1 - OBČINA MUTA

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018205 - P_PLAN_2019
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
220037 Obresti - Banka
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
022004 Stroški najema,zavarovanja in vodenja kreditov
4029 Drugi operativni odhodki

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

2303

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

0,00

1.156,00

3.570,00

308,8

---

0,00

1.156,00

3.570,00

308,8

---

1.595,63

1.000,00

1.000,00

100,0

62,7

1.595,63

1.000,00

1.000,00

100,0

62,7

1.595,63

1.000,00

1.000,00

100,0

62,7

10.208,06

41.106,34

5.639,56

31.106,34

42.293,00 102,9 414,3
32.293,00

103,8

572,6

5.639,56

31.106,34

32.293,00

103,8

572,6

023001 Proračunska rezerva

5.639,56

31.106,34

32.293,00

103,8

572,6

4091 Proračunska rezerva

5.639,56

31.106,34

32.293,00

103,8

572,6

4.568,50

10.000,00

10.000,00

100,0

218,9

Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

4.568,50

10.000,00

10.000,00

100,0

218,9

4.568,50

10.000,00

10.000,00

100,0

218,9

4090 Splošna proračunska rezervacija

3.568,50

10.000,00

10.000,00

100,0

280,2

4119 Drugi transferi posameznikom

1.000,00

0,00

0,00

---

0,0

023006 Tekoča proračunska rezerva

Stran: 30 od 31

C. Račun financiranja
1 - OBČINA MUTA

v EUR
192 - REZR2017

197 - Ocena_2018205 - P_PLAN_2019
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2) (3)/(1)

OBČINA MUTA

120.782,21

136.300,36

190.315,00 139,6 157,6

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

120.782,21

136.300,36

190.315,00 139,6 157,6

2201

Servisiranje javnega dolga

120.782,21

136.300,36

190.315,00

120.782,21

136.300,36

190.315,00

139,6

157,6

37.995,88

37.996,00

37.996,00

100,0

100,0

37.995,88

37.996,00

37.996,00

100,0

100,0

10.708,33

10.774,00

11.070,00

102,8

103,4

10.708,33

10.774,00

11.070,00

102,8

103,4

23.246,64

23.247,00

23.247,00

100,0

100,0

23.246,64

23.247,00

23.247,00

100,0

100,0

48.831,36

48.831,36

48.832,00

100,0

100,0

48.831,36

48.831,36

48.832,00

100,0

100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
220011 Glavnica - EKO Sklad RS
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

220012 Glavnica - SSRS
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

220013 Glavnica - Banka Koper
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

220014 Glavnica - NLB d.d.
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

220015 Glavnica - Banka

139,6

157,6

0,00

15.452,00

30.750,00

199,0

---

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

0,00

15.452,00

30.750,00

199,0

---

220016 Glavnica - Slovenski razvojni sklad Ribnica

0,00

0,00

38.420,00

---

---

0,00

0,00

38.420,00

---

---

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
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OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

ŽUPAN
Številka:03221-0001/2019
Datum: 29. 1. 2019
OBČINSKI SVET
3. REDNA SEJA

SEJA OS:
TOČKA DN. REDA:

6.

ZADEVA:

Sprejem predloga Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Muta

PREDLAGATELJ:

Župan

POROČEVALEC:

Direktorica občinske uprave

PRISTOJNO DELOVNO
TELO:

/

PREDLOGI SKLEPOV:

PRILOGE:

OS sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Muta, v predloženem besedilu.

-

sestava akta
predlog akta

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

OBČINSKA UPRAVA
Sestava predloga pravnega akta:

1. NASLOV:
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Muta

2. UVOD
2.1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Muta sta 15. in 120. člen Statuta
Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) ter 64. člen Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18).
2.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem akta
Na 2. seji OS dne 3. 1. 2019 je bila sprejeta odločitev o reorganizaciji delovnih teles občinskega sveta,
zakar pa je potrebno uskladiti Statut Občine Muta in Poslovnik občinskega sveta Občine Muta.
Po veljavnem Statutu Občine Muta ima OS 6 stalnih delovnih teles, in sicer odbor za negospodarstvo,
odbor za celostni razvoj občine, odbor za kmetijstvo, odbor za ekologijo, komunalno in cestno
gospodarstvo, statutarno-pravno komisijo in odbor za stanovanjske zadeve. Vsa delovna telesa so štela po
pet članov.
Zaradi sprejete odločitve o pristopu k reorganizaciji delovnih teles, je potrebno smiselno sprejetemu
predlogu reorganizacije uskladiti 24. člen Statuta Občine Muta, ki se nanaša na opredelitev posameznih
vrst delovnih teles in njihovo številčnost.
Po predlogu reorganizacije naj bi OS imel zgolj 3 stalna delovna telesa, in sicer statutarno-pravno
komisijo s 3 člani, odbor za celostni razvoj občine z 9 člani in odbor za negospodarske dejavnosti s 7 člani.

2.4. Finančna ocena
Sprejem predlaganega akta vpliva na proračuna sredstva, in sicer v delu, ki se nanaša na objavo akta v
uradnem glasilu in tudi v delu, ki se nanaša na izplačila nagrad članom delovnih teles, ki pa je odvisno
od letnega števila sej.

3. BESEDILO ČLENOV
V prilogi.

Pripravila:
Ksenija DITINGER,
direktorica občinske uprave

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

Občinski svet

Na podlagi 15. in 120. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13)
in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) je občinski
svet Občine Muta na ____ redni seji, dne __________ sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
OBČINE MUTA

1. člen
V Statutu Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13, v nadaljevanju: statut) se
drugi odstavek 24. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
• statutarno-pravna komisija
• odbor za celostni razvoj občine
• odbor za negospodarske dejavnosti«
Besedilo prvega stavka tretjega odstavka istega člena pa se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Delovna telesa štejejo od tri do devet članov.«

2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku
Štajerske in Koroške regije.

Številka:
Datum:
OBČINA MUTA
Mirko VOŠNER, župan

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

ŽUPAN
Številka:03221-0001/2019
Datum: 29. 1. 2019
OBČINSKI SVET
3. REDNA SEJA

SEJA OS:
TOČKA DN. REDA:

7.

ZADEVA:

Sprejem predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika
občinskega sveta Občine Muta

PREDLAGATELJ:

Župan

POROČEVALEC:

Direktorica občinske uprave

PRISTOJNO DELOVNO
TELO:

/

PREDLOGI SKLEPOV:

PRILOGE:

OS sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika
občinskega sveta Občine Muta, v predloženem besedilu.

-

sestava akta
predlog akta

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

OBČINSKA UPRAVA
Sestava predloga pravnega akta:

1. NASLOV:
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Muta

2. UVOD
2.1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Muta sta 15.
člen Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) in 110. člen Poslovnika
občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo. 24/13, 18/16) ter 36. člen
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18).
2.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem akta
Na 2. seji OS dne 3. 1. 2019 je bila sprejeta odločitev o reorganizaciji delovnih teles občinskega sveta,
zakar pa je potrebno uskladiti Statut Občine Muta in Poslovnik občinskega sveta Občine Muta.
Po veljavnem Statutu Občine Muta in Poslovniku občinskega sveta Občine Muta ima OS 6 stalnih
delovnih teles, in sicer odbor za negospodarstvo, odbor za celostni razvoj občine, odbor za kmetijstvo,
odbor za ekologijo, komunalno in cestno gospodarstvo, statutarno-pravno komisijo in odbor za
stanovanjske zadeve. Vsa delovna telesa so štela po pet članov.
Zaradi sprejete odločitve o pristopu k reorganizaciji delovnih teles, je potrebno smiselno sprejetemu
predlogu reorganizacije uskladiti 57. do 63. člen Poslovnika občinskega sveta, ki se nanašajo na
pristojnosti in delovna področja posameznih delovnih teles.
Po predlogu reorganizacije naj bi OS imel zgolj 3 stalna delovna telesa, in sicer statutarno-pravno
komisijo s 3 člani, odbor za celostni razvoj občine z 9 člani in odbor za negospodarske dejavnosti s 7 člani.
Delovna področja dosedanjih delovnih teles se smiselno združujejo v 2 odbora, delovno področje
statutarno-pravne komisije pa ostaja nespremenjeno.
2.4. Finančna ocena
Sprejem predlaganega akta vpliva na proračuna sredstva, in sicer v delu, ki se nanaša na objavo akta v
uradnem glasilu in tudi v delu, ki se nanaša na izplačila nagrad članom delovnih teles, ki pa je odvisno
od letnega števila sej.

3. BESEDILO ČLENOV
V prilogi.

Pripravila:
Ksenija DITINGER,
direktorica občinske uprave

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13), 110.
člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13,
18/16) in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) je
občinski svet Občine Muta na __________ redni seji dne ___________ sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE MUTA

1. člen
V Poslovniku občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12-uradno prečiščeno besedilo, 24/13, 18/16,
v nadaljevanju: poslovnik) se spremeni besedilo 57. člena tako, da se glasi:
»57. člen«
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
• statutarno-pravna komisija
• odbor za celostni razvoj občine
• odbor za negospodarske dejavnosti

2. člen
Za 57. členom se dodajo novi 57.a, 57.b in 57.c člen, ki se glasijo:
»57.a člen«
(1) Statutarno-pravna komisija občinskega sveta ima tri člane.
(2) Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb
oziroma dopolnitve, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija
oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in
statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
(3) Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in
poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

(4) Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta,
statutarno-pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

»57. b člen«
(1) Odbor za celostni razvoj občine ima devet članov. Delovno področje odbora obsega dejavnost
komunalnih storitev, cestnega gospodarstva, ekologije, malega gospodarstva in gospodarstva, prostorske
ureditve, turizma in kmetijstva.
(2) Odbor za celostni razvoj občine v okviru svojega delovanja:
• spremlja izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
• predlaga ukrepe za razvoj podjetništva, malega gospodarstva, gospodarstva, kmetijstva in
turizma,
• spremlja prostorsko ureditev in predlaga ukrepe prostorske in infrastrukturne ureditve
občine,
• obravnava in predlaga splošne akte, daje mnenja in stališča ter druge odločitve iz svoje
pristojnosti občinskemu svetu,
• obravnava predlog proračuna v delu, ki se nanaša na delovno področje odbora
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje 3 dni pred terminom, za katerega je sklicana seja
občinskega sveta ter svoje stališče, mnenje in predloge odločitev predložiti županu, predsedujočemu ali
predlagatelju. Mnenje o predlaganih spremembah in dopolnitvah splošnih aktov, mora odbor predložiti
najkasneje do obravnave predloga splošnega akta.

»57.c člen«
(1) Odbor za negospodarske dejavnosti ima sedem članov. Delovno področje odbora obsega dejavnost
negospodarstva (kultura, šport, vzgoja in izobraževanje, sociala ter zdravstvo) in stanovanjskih zadev.
(2) Odbor za negospodarske dejavnosti v okviru svojega delovanja:
• spremlja delovanje javnih služb na področju negospodarskih dejavnosti,
• spodbuja in spremlja delovanje društvene dejavnosti v občini,
• spremlja, spodbuja in predlaga ukrepe za načrt razvoja ter gospodarjenja s stanovanjskim
stvarnim premoženjem občine,
• obravnava in predlaga splošne akte, daje mnenja in stališča ter druge odločitve iz svoje
pristojnosti občinskemu svetu,
• obravnava predlog proračuna v delu, ki se nanaša na delovno področje odbora
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje 3 dni pred terminom, za katerega je sklicana seja
občinskega sveta ter svoje stališče, mnenje in predloge odločitev predložiti županu, predsedujočemu ali
predlagatelju. Mnenje o predlaganih spremembah in dopolnitvah splošnih aktov, mora odbor predložiti
najkasneje do obravnave predloga splošnega akta.
3. člen
Dosedanji 58., 59., 60., 61., 62. in 63. člen se črtajo.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika pričnejo veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem uradnem
vestniku.

Številka:
Datum:

OBČINA MUTA
Mirko VOŠNER, župan

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

ŽUPAN
Številka:03221-0001/2019
Datum: 29. 1. 2019
OBČINSKI SVET
23. REDNA SEJA

SEJA OS:
TOČKA DN. REDA:

8.

ZADEVA:

Sprejem investicijskega programa (IP) za projekt
»Infrastrukturna ureditev in dograditev Industrijske cone
Muta«

PREDLAGATELJ:

Župan

POROČEVALEC:

Predstavnik OSOU Koroška

PRISTOJNO DELOVNO
TELO:

/

PREDLOGI SKLEPOV:

PRILOGE:

OS sprejme predlog IP-ja »Infrastrukturna ureditev in
dograditev Industrijske cone Muta«, v predloženem besedilu.

-

Obrazložitev
IP (povzetek)

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

Občinska uprava
Obrazložitev:
1. Uvod:
Na podlagi povabila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sklenitev Dogovora za razvoj
regij (DRR), je Občina Muta v lanskem letu oddala prijavo na RRA Koroška za izvedbo projektov, ki se
bodo sofinancirali v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014 – 2020.
Za Občino Muta se v okviru dogovora planira cca. 1,2 mio EUR. Med prioritetne projekte, ki izpolnjujejo
zahteve prednostnih naložb in so skladni z regionalnim razvojnim programom Občina Muta uvršča tudi
projekt Infrastrukturna ureditev in dograditev Industrijske cone Muta.
Za projekt je OS na 23. redni seji, dne 6. 2. 2018 že sprejel dokument identifikacije projekta (DIIP), ki pa
mu sledi še investicijski program (IP).

2. Vsebina:
Za pridobitev sredstev sofinanciranja, uvrščenega v DRR, je potrebno skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, 60/06, 4/10 in 27/16) pripraviti tudi investicijski program, s katerim se ugotavlja upravičenost
investicije in odloča o izvedbi.
Projekt Infrastrukturna ureditev in dograditev Industrijske cone Muta obsega dogradnjo komunalne
infrastrukture na južnem območju cone, in sicer v obliki izgradnje dostopne ceste, meteorne kanalizacije
s ponikalnico ter fekalne kanalizacije, ureditev javne razsvetljave, elektro vodov ter širokopasovne
telekomunikacijske infrastrukture. Projekt vključuje tudi povezovalni kanalizacijski vod do obrobja naselja
Zg. Mute in priključitev na skupno čistilno napravo. Zgrajena infrastruktura se bo smiselno navezovala
na obstoječo infrastrukturo ter bo funkcionalno tako zasnovana, da bo omogočala maksimalno izrabo
obstoječega ter povečala stopnjo prostorske vključenosti zaokroženega območja.
3. Cilj:
Temeljni cilj operacije je prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na lokalni, regionalni in državni
ravni, povečati dodano vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter povečati zaposlovanja
v podjetjih na območju investicije.

Pripravila:
Ksenija DITINGER,
direktorica občinske uprave

Številka: 411-0011/2018
Datum: januar 2019

POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA S
ŠTUDIJO IZVEDLJIVOSTI

INFRASTRUKTURNA
UREDITEV IN DOGRADITEV
INDUSTRIJSKE CONE MUTA
INVESTITOR/nosilec:

OBČINA MUTA
Glavni trg 17
2366 Muta

Potrjeno na ______redni seji občinskega sveta občine Muta, dne:________________

Žig in podpis odgovorne osebe
Mirko Vošner – župan občine Muta
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1

UVODNO POJASNILO

Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, pooblastila občin št. 4306/2007, z dne 16.1.2008, je za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega programa
(DIIP), investicijskega programa (IP) ter prijave na JR je odgovoren Urad za pripravo projektov,
s sedežem na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Dogovori za razvoj regij je nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja in v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Posebna
razvojna sredstva v programskem obdobju 2014-2020 regionalni politiki niso več na voljo
neposredno, ampak bo potrebno v teritorialnem razvojnem dialogu med državo (ministrstvi) in
regijami doreči obseg sredstev za sofinanciranje projektov v dogovoru za razvoj regij in na ta
način uskladiti regijsko specifične cilje znotraj ciljev resornih politik.
Operacija Infrastrukturna ureditev in dograditev Industrijske cone Muta se uvršča v nabor
projektov oz. izvedbeni dokument v okviru dogovora za razvoj regij. Dogovor vključuje:
(1) regijske projekte in
(2) sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije.
Predmetni projekt je opredeljen kot sektorski razvojni projekt, ki uresničuje program pristojnega
ministrstva za doseganje ciljev na področju dela ministrstva in ima tudi pomemben vpliv na
uresničevanje razvojnih prioritet v regiji – v konkretnem primeru vse ustvarjajo ugodni pogoji
poslovnega okolja in ukrepi na različnih področjih spodbujanja konkurenčnosti lokalnega,
regionalnega ter slovenskega gospodarstva na domačem in mednarodnih trgih.
Vlaganja v raziskave, razvoj, inovacije, človeške vire, digitalno ekonomijo in v krepitev različnih
oblik intelektualne lastnine povečujejo učinkovitost in konkurenčnost gospodarstva ter
omogočajo visoko raven blaginje. Izboljšanje podpornega okolja v Industrijski coni Muta za
nova visoko-tehnološka podjetja, ki bi lahko vplivala na povečanje inovativnosti malih podjetij,
predstavljajo potencial za krepitev razvoja in rasti podjetij ter beležijo visoko rast, gradijo
podjetniško skupnost, krepijo verigo vrednosti na območju Industrijske cone Muta ter so
pomembni zaposlovalci na lokalni, regionalni in državni ravni.

1.1

Predstavitev investitorja/nosilca projekta
OBČINA MUTA
Naslov:

Glavni trg 17
2366 Muta

Telefon:

+386 2 88 79 600

Faks:

+386 2 88 79 606

E-mail:

obcina.muta@muta.si

Spletna stran:

www.muta.si
Mirko Vošner - župan

Odgovorna oseba
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Občina Muta leži v koroški statistični regiji, v osrednji Dravski dolini na severovzhodnem delu
Slovenije, vpeta je med reko Dravo na jugu in slovensko-avstrijsko mejo na severu. Obsega
dve geografsko - gospodarski enoti: dolino ob reki Dravi s terasami in ravninskim svetom do
vznožnih obronkov hribovitega zaledja in hriboviti svet vzdolž državne meje. Muta leži v
predalpskem svetu, ki ima bogato floro in razmeroma obilo površinskih voda.
Središče občine je trg Zgornja Muta, gručasto naselje na dvignjeni naselbini ob glavni cesti
Dravograd – Maribor, ki posebej lepo izstopa na zahodni strani. Večja naselja Zg. Muta, Sp.
Muta in Gortina so se torej razvijali na ravninskem delu, zaselki Pernice, Mlake, Sv. Jernej nad
Muto in Sv. Primož nad Muto pa se razprostirajo po hribovitih predelih Golice in Kobanskega
ob državni meji. Vsi zaselki skupaj tvorijo složno celoto na 39 km2 in 3770 prebivalcev.
Sosednje občine na slovenski strani, ki obdajajo občino Muta so Radlje ob Dravi, Vuzenica in
Dravograd, na drugi strani državne meje pa sta to občini Aibl in Soboth.

1.2

Predstavitev izdelovalca investicijskega programa s študijo
izvedljivosti
Izdelovalec IP:

Naslov:

Odgovorna oseba za
pripravo dokumenta

1.3

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC,
Urad za pripravo projektov,
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec
Harnik Martin univ.dipl.inž.

Namen in cilji investicijskega programa s študijo izvedljivosti

Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskih delom strokovna podlaga
za investicijsko odločitev.
Občina Muta želi dograditi in razširiti gospodarsko in javno infrastrukturo v Industrijski coni
Muta- jugovzhodni del, na območju namenske rabe t.i. Območje proizvodnih dejavnosti, ki se
nahaja v južnem delu občine Muta in nudi potencial za razširitev in dograditev Industrijske cone
Muta znotraj zaokroženega območja proizvodnih dejavnosti. Neurejena oz. nezadostna
infrastruktura omenjenega območja onemogoča razvoj in rast podjetij na tem območju, ki
beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na omenjenem
območju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na lokalni, regionalni in državni ravni.
Zaokroženo območje namenske rabe proizvodnih dejavnosti v Industrijski coni Muta ni v celoti
komunalno urejeno (ni urejena prometna infrastruktura, ni urejena komunalna,
telekomunikacijska in energetska infrastruktura), zato obstoječe zemljišče ostaja
neizkoriščeno, s tem pa onemogoča širitev proizvodnih kapacitet, onemogoča nove zaposlitve,
onemogoča rasti dodane vrednosti itd. tako obstoječim podjetjem, kot tudi potencialnim novim
investitorjem (novim podjetjem). Zasedenost urejenega območja je 90% oz. 58% zasedenost
vseh razpoložljivih površin v zaokroženem območju (nezasedene površine so komunalno
neurejene).
Komunalno neurejena območja Industrijske cone Muta se opremi z dostopno cesto in
pločnikom za pešce, uredi meteorna kanalizacija s ponikalnico ter fekalno kanalizacijo, ki se
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naveže na kanalizacijski vod v naselju Muta, ki vodi odplake na čistilno napravo Muta Vuzenica, uredi javna razsvetljava, uredijo elektro vodi ter širokopasovna telekomunikacijska
infrastruktura. Zgrajena infrastruktura se bo smiselno navezovala na obstoječo infrastrukturo,
ter bo funkcionalno tako zasnovana, da bo omogočala maksimalno izrabo obstoječega ter
povečala stopnjo prostorske vključenosti zaokroženega območja. Aktivnosti prizadevanja
občine Muta so usmerjene v prostorski razvoj gospodarskih dejavnosti in kakovostnih
delovnih mest, z višjo dodano vrednostjo, temelječih na znanju, podjetnosti,
inovativnosti in naravnih danostih.
Namen operacije je ureditev javne gospodarske infrastrukture v lasti občine Muta na območju
proizvodnih dejavnosti in sicer:
•
•
•
•

prometne infrastrukture (izgradnja cest znotraj ekonomske poslovne cone in cest za
namen delovanja ekonomsko poslovne cone, s pripadajočo infrastrukturo),
energetske infrastrukture, potrebne za delovanje ekonomsko poslovne cone,
komunalne infrastrukture, potrebne za delovanje ekonomsko poslovne cone in
infrastrukture za telekomunikacije, potrebne za delovanje ekonomsko poslovne cone.

Cilji operacije je spodbujanje podjetniških iniciativ, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij s težiščem:
•
•
•

prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na lokalni, regionalni in državni ravni,
povečati dodano vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP),
povečati zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.

Pogoj za doseganje mednarodne konkurenčnosti, še posebej pa zagotovitev multiplikativnih
učinkov v gospodarstvu in med prebivalstvom je primerna in razpoložljiva infrastruktura, zato
so investicije s tega področja sestavni del razvojne prioritete občine Muta, kakor tudi Koroške
statistične regije in nenazadnje tudi Operativni program za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020 izhajajoč iz Strategije razvoja Slovenije in upoštevanju
Lizbonske strategije.
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2

POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA S
ŠTUDIJO IZVEDLJIVOSTI

Posamezne gospodarske cone lahko razlikujemo glede na njihov namen (inkubatorji, izvozne
cone, industrijske cone, industrijsko naselitvene cone,...), glede na gospodarske aktivnosti, ki
se v njih odvijajo (obrtne cone, industrijske cone, trgovski centri, tehnološki parki) ter glede na
njihovo poslanstvo v širšem kontekstu pospeševanja razvoja podjetništva in posameznih
območij (lokalnega, regionalnega, nacionalnega pomena in širšega regionalnega meddržavnega pomena). Posamezne pojavne oblike »gospodarskih con« so se v
gospodarsko razvitih in tranzicijskih državah pokazale kot univerzalen instrument spodbujanja
gospodarskega razvoja. Njihov širok spekter uporabnosti je v tem, da omogočajo uporabo
različnih kombinacij državnih spodbud (mehkih in trdih) ter partnerskih odnosov med
podjetniki, lokalnimi skupnostmi ter državo. Prav neposredna vključenost podjetnikov in drugih
vlagateljev (banke) povečuje učinkovitost takšnega pristopa, kjer so se gospodarske cone
uveljavile zlasti na področju spodbujanja izvoza (izvozne cone), tehnološkega razvoja in
prestrukturiranja problematičnih industrijskih območij.

2.1

Povzetek operacije

Občina Muta želi dograditi in razširiti gospodarsko in javno infrastrukturo v Industrijski coni
Muta- jugovzhodni del, na območju namenske rabe t.i. Območje proizvodnih dejavnosti, ki se
nahaja v južnem delu občine Muta in nudi potencial za razširitev in dograditev Industrijske cone
Muta znotraj zaokroženega območja proizvodnih dejavnosti. Neurejena oz. nezadostna
infrastruktura omenjenega območja onemogoča razvoj in rast podjetij (MSP) na tem območju,
ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na omenjenem
območju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na lokalni, regionalni in državni ravni.

2.1.1

Opis obstoječega stanja

Zaokroženo območje namenske rabe proizvodnih dejavnosti v Industrijski coni Muta ni v celoti
komunalno urejeno (ni urejena prometna infrastruktura, ni urejena komunalna,
telekomunikacijska in energetska infrastruktura), zato obstoječe zemljišče ostaja
neizkoriščeno, s tem pa onemogoča širitev proizvodnih kapacitet, onemogoča nove zaposlitve,
onemogoča rasti dodane vrednosti itd. tako obstoječim podjetjem kot tudi potencialnim novim
investitorjem (novim podjetjem). Zasedenost urejenega območja je 90% oz. 58% zasedenost
vseh razpoložljivih površin v zaokroženem območju (nezasedene površine so komunalno
neurejene).

2.1.2

Opis rešitve

Komunalno neurejena območja Industrijske cone Muta se opremi z dostopno cesto in
pločnikom za pešce, uredi meteorna kanalizacija s ponikalnico ter fekalna kanalizacija, ki se
naveže na primarni kanalizacijski vod, ki vodi odplake na čistilno napravo Muta – Vuzenica
(povezava na projekt Ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta), uredi javna
razsvetljava, uredijo elektro vodi ter širokopasovna telekomunikacijska infrastruktura. Zgrajena
infrastruktura se bo smiselno navezovala na obstoječo infrastrukturo, ter bo funkcionalno tako
zasnovana, da bo omogočala maksimalno izrabo obstoječega ter povečala stopnjo prostorske
vključenosti zaokroženega območja. Aktivnosti prizadevanja občine V Muta so usmerjene
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v prostorski razvoj gospodarskih dejavnosti in kakovostnih delovnih mest, z višjo
dodano vrednostjo, temelječih na znanju, podjetnosti, inovativnosti in naravnih
danostih.

2.1.3

Namen - predmet operacije:

Namen - predmet operacije je infrastrukturna ureditev javne gospodarske infrastrukture v lasti
občine Muta, kot dograditev ekonomsko poslovne infrastrukture na območju proizvodnih
dejavnosti na območju funkcionalnega degradiranega območja in sicer:
•
•
•
•

prometne infrastrukture (izgradnja cest znotraj ekonomske poslovne cone in cest za
namen delovanja ekonomsko poslovne cone, s pripadajočo infrastrukturo),
energetske infrastrukture, potrebne za delovanje ekonomsko poslovne cone,
komunalne infrastrukture, potrebne za delovanje ekonomsko poslovne cone in
infrastrukture za telekomunikacije, potrebne za delovanje ekonomsko poslovne cone.

S tem bo občina Muta zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo
podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni
zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

2.1.4

Cilj operacije:

Projekt je v naravnan investicijsko in predstavlja ureditev javne gospodarske infrastrukture
v lasti občine Muta na območju proizvodnih dejavnosti industrijske cone Muta. Znotraj
zaokroženega ureditvenega območja se bo komunalno uredilo zemljišče, ki bo zagotovilo
novim družbam oz. gospodarstvu vstop MSP v območje Industrijske cone Muta.
•
•
•

2.2

prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na lokalni, regionalni in državni ravni,
povečati dodano vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP),
povečati zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.

Skladnost operacije z Regionalnim razvojnim programom za
Koroško razvojno regijo 2014 – 2020

Operacija je skladna z Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo
2014 – 2020, kjer se zrcali v:
•
•
•

1. razvojna prioriteta: Konkurenčnost in znanje, znotraj investicijskega področja
1.1 investicijsko področje: Podporno okolje za podjetništvo in gospodarski razvoj,
znotraj ukrepa:
1.1.1 ukrep: Razvoj podjetništva in poslovna infrastruktura

Operacija predstavlja izboljšanje podpornega okolja za rast podjetništva in gospodarstva v
občini Muta kot tudi v pogledu regije in države. Z razširitvijo in nadgradnje območja za poslovno
rabo v občini Muta se želi okrepiti konkurenčnost podjetij z omogočanjem razširitve poslovnih
dejavnosti. Operacija se neposredno osredotoča na krepitev infrastrukture, posredno pa tudi
na RR infrastrukturo, kadre, svetovalne in finančne podpore podjetniškim iniciativam ter
povezovanja znanj, zmogljivosti in ustvarjalnih potencialov nosilcev javnega, zasebnega in
nevladnega sektorja. V okviru operacije so aktivnosti usmerjene predvsem v:
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•
•
•

urejanje ekonomsko poslovne cone (EPC) = Industrijska cona Muta, s ciljem
zagotovitve primernih infrastrukturnih pogojev za delovanje podjetij;
zagotavljanje dodatnih kapacitet za inkubiranje podjetij oz. širitev proizvodnih kapacitet
obstoječih in novih podjetij t.j. prenos podjemov v urejeno ekonomsko poslovno cono
= Industrijsko cono Muta;
privabljanje tujih investicij (tudi domačih) z namenom odpiranja novih delovnih mest ter
prenosa znanj in tehnologi = tuje in domače naložbe v Industrijsko cono Muta.

Kazalniki rezultata operacije v okviru RRP glede na operacijo so:
Tabela 1:

Kazalnik rezultata v okviru RRP.

Kazalnik
Št. novoustanovljenih podjetij – start -up
Število socialnih podjetij
Stopnja preživetja novonastalih podjetij (5 let
od ustanovitve

2.2.1

Merska
enota
število
število

Izhodiščna
vrednost

Ciljna
vrednost

0
0

0
0

število

60,65%

65%

Opis skladnosti z razvojno specializacijo regije

Operacija sledi opredelitvam razvojne specializacije Koroške statistične regije, kjer je kovinsko
predelovalna industrija ter industrija vgradnih delov za avtomobilsko industrijo temeljna gospodarska
panoga regije in lokalne skupnosti Muta. Ta panoga po rasti prihodkov, zaposlenosti, in izvozu izstopa
na državnem nivoju.

2.3

Skladnost operacije z Operativnim programom za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

V Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –
2020 se zrcali v:
-

-

3. Prednostna os: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarstvo
3.1 Tematski cilj: Izboljšanje konkurenčnosti MSP
3.1.1Prednostna naložba: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje
gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s
podjetniškimi inkubatorji
Specifični cilj 2: Povečanje dodane vrednosti MSP

V okviru operacije se zagotavlja doseganje kritične mase in izkoriščanje sinergij ob
upoštevanju izhodiščnega stanja, ki izhaja iz rezultatov preteklih vlaganj in se kaže tudi v
koncentraciji raziskovalne infrastrukture, deloma tudi ustvarjenega znanja. Nadaljnji razvoj bo
torej temeljil na krepitvi že razvitih potencialov v kohezijski regiji Koroška ob hkratni podpori
naložbam v kohezijski regiji, ki bodo prispevale k zmanjšanju vrzeli pri raziskovalni odličnosti
glede na kohezijsko regijo. K temu bo dodatno prispevala finančna alokacija in bo pomenila
dodatno spodbudo za razvoj zasebnega sektorja v tej regiji.
Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in
spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji
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Operacija sledi specifičnemu cilju 2: »Povečanje dodane vrednosti MSP« znotraj prednostne
naložbe »spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej
in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. Dinamično
in konkurenčno podjetništvo predstavlja temelj za gospodarski razvoj tako lokalne skupnosti,
regije kot Slovenije in nova delovna mesta predstavljajo osrednji element operacije. V skladu
s Strategijo EU 2020 in strateškimi razvojnimi dokumenti Slovenije bo gospodarska rast
dosežena z izvajanjem ukrepov, ki bodo pozitivno vplivali na družbo in okolje lokalne
skupnosti, regije in države. Na ta način bodo upoštevani vsi trije elementi trajnostnega razvoja.
Izziv operacije je povečati stopnjo internacionalizacije podjetij in zagotoviti višjo stopnjo
vključenosti v globalne verige vrednosti, izboljšati skupno vlaganje znanj, tehnologij in kapitala.
Operacija prispeva in želi:
•
•
•
•

spodbujati in povečati število hitrorastočih podjetij;
povečati delež čistih prihodkov v MSP, tudi iz naslova »zelenih produktov«;
povečati produktivnost (dodana vrednost na zaposlenega) v MSP;
povečati energetsko in snovno učinkovitost.

Kazalniki rezultata operacije:
Kazalniki rezultata so statistično merjeni posredni učinki izvedene operacije, ki se zbirajo in
poročajo na nacionalni ravni. Kazalnika je potrebno doseči v obdobju 2 let od zaključka
operacije.
Pri kazalniku rezultata se upoštevajo le površine, namenjene podjetniški dejavnosti. Občina se
zavezuje, da bo dosegla kazalnik rezultata zasedenost površin urejene / dograjene /
razširjene ekonomsko-poslovne cone s podjetniškimi dejavnostmi, vsaj 70%
zasedenost novo opremljenih uporabnih površin.
Kazalnik se meri kot odstotek uporabljenih novo opremljenih površin v EPC – ureditvenem
območju industrijske cone Muta za podjetniško dejavnost (najem ali nakup zemljišča v EPC v
m2, inkubator stopnja zasedenosti) glede na vse novo opremljene uporabne površine,
namenjene podjetniški dejavnosti. Šteje se, da se podjetniška dejavnost izvaja, v kolikor MSP
izvaja običajne poslovne procese. Površine, na katerih se podjetniška dejavnost že izvaja ob
oddaji vloge, se ne štejejo za novo opremljene površine.
Kazalnik število novo ustvarjenih delovnih mest je indikativne narave in ga bo občina
spremljala, ni pa zavezana k doseganju kazalnika v okviru javnega poziva.
Tabela 2:
ID

Kazalniki rezultata.

Kazalnik
Število novo ustvarjenih delovnih mest na
območju ekonomsko – poslovne cone v roku
dveh let po zaključku operacije / povečanje
zaposlenosti v podprtih podjetjih
Zasedenost površin urejene / dograjene /
razširjene ekonomsko-poslovne cone s
podjetniškimi dejavnostmi

Merska
enota

Izhodiščna Ciljna
vrednost
vrednost

število

/

+9

%

0%

90%
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Kazalniki učinka operacije:
Kazalniki
učinka
so
neposredni
učinki
izvedene
operacije.
Površina
2
urejene/dograjene/razširjene EPC ali inkubatorja se meri v ha oz. v m , število podprtih
investicijskih projektov pa predstavlja število zaključenih operacij in je v primeru uspešno
zaključene operacije enak 1.
Tabela 3:
ID

Kazalniki učinka operacije

Kazalnik

3.6

2.4

Število podprtih investicijskih projektov za
fizično/poslovno infrastrukturo
Površine
urejene/dograjene/razširjene
ekonomsko-poslovne cone (v ha)

Merska
enota

Izhodiščna Ciljna
vrednost
vrednost

število

0

1

ha

0

1,5

Opredelitev ciljne skupine, analiza potreb in izvedljivost

Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upošteva določila iz Priloge I Uredbe
Komisije 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU.

2.4.1

Opredelitev ciljne skupine

Ciljna skupina so:
•
•
•
•
•

MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja) prioriteta;
gospodarske družbe;
strat-up;
tuja podjetja;
nova inovativna podjetja (domača in tuja).

Opredelitev MSP razlikuje med tremi različnimi kategorijami podjetij. Vsaka kategorija ustreza
vrsti odnosa, ki bi ga podjetje lahko imelo z drugim podjetjem. Razlikovanje je potrebno, da se
jasno določi gospodarski položaj podjetja in da se izključijo tista podjetja, ki niso prava MSP.
Kategorije so:
•
•
•

2.4.2

samostojno podjetje: če je podjetje v celoti samostojno ali ima enega ali več
manjšinskih partnerstev (vsak delež je manj kot 25-odstoten) z drugimi podjetji;
partnersko podjetje: če so deleži z drugimi podjetji najmanj 25-odstotni in največ 50odstotni, se šteje, da imata podjetji partnerski odnos;
povezano podjetje: če deleži z drugimi podjetji presegajo 50-odstotni prag, se šteje, da
so podjetja povezana.

Analiza potreb ciljne skupine

Z vidika povečanja dodane vrednosti so še posebno pomembna hitro rastoča podjetja, ki so v
občini Muta velika neizkoriščena priložnost za rast gospodarstva. Delež hitro rastočih podjetij
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se je od nastanka krize več kot prepolovil, kar kaže, da je okrevanje gospodarstva predvsem
v tem segmentu MSP še najbolj dolgoročno izpostavljeno negativnim učinkom krize.
Povpraševanje po novih površinah za ekonomsko-poslovno rabo presegajo razpoložljive
kapaciteta za 3x, zato si občina Muta prizadeva za vzpostavitev primernega okolja za
povečanje konkurenčnosti okolja, gospodarstva na način, da bo dosežena večja prostorska,
snovna in energetska učinkovitost, kar bo spodbudilo razvoj okoljsko manj obremenjujočih
izdelkov in storitev.

2.5

Spisek strokovnih podlag

2.5.1
•
•
•

•
•
•

2.5.2
•
•
•
•
•
•
•
•

Splošna zakonodaja:
Zakon o urejanju prostora, (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2);
Gradbeni zakon, (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr).
Zakon o varstvu okolja, (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in
84/18 – ZIURKOE);
Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18);
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15).

Podzakonski akti:
Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja
občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Ur. l. RS, št. 17/04)
Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove
prostorskega razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag (Ur. l. RS, št. 24/04)
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 –
ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2)
Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, (Uradni list RS, št. 80/07
in 61/17 – ZUreP-2);
Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18);
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, (Uradni
list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17);
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06,
58/09, 93/10 in 23/15);
Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v
prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09)

2.6

Navedba odgovorne osebe za izdelavo DIIP-a, projektne in
druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo
investicijskega projekta

2.6.1

Navedba odgovorne osebe za izdelavo DIIP
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Izdelovalec IP-a s študijo
izvedljivosti

2.6.2

Navedba odgovorne osebe za projektno in drugo dokumentacijo ter
navedba odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta
Vodja projekta

Naslov

e-mail
Skrbnik pogodbe

2.6.3

Harnik Tine

Ksenija Ditinger,
Direktor občinske uprave Občine Muta
Občina Muta, Glavni trg 17
2366 Muta
Ksenija.ditinger@muta.si
Nataša Jevšnikar

Odgovorna oseba za izdelavo projektne in druge tehnične
dokumentacije
Izdelovalec projektne
dokumentacije
Projekting, Marko Črešnik s.p.
1.
Št. Janž pri Radljah 75, 2360 Radlje ob Dravi
Marko Črešnik, odgovorna oseba

ŠTRASER d.o.o.
2.
Lackova ul. 7, 2360 Radlje ob Dravi
Bojan ŠTRASER, odgovorna oseba

2.6.4

Nosilna občina / odgovorna oseba za izvedbo investicijske projekta

Nosilna občina za izvedbo projekta

OBČINA MUTA
Glavni trg 17,
2366 Muta

Odgovorna oseba za izvedbo
investicijskega projekta

Mirko Vošner - župan
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2.6.5

Upravljavec
Bodoči upravljavec

Naslov
Odgovorna oseba

2.7

2.7.1

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB
DRAVI d.o.o.
Mariborska cesta 3,
2360 Radlje ob Dravi
Mag. Gregor Ficko, direktor

Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in
spremljaje učinkov investicije
Organizacija za izvedbo operacije

Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske,
projektne, tehnične in druge dokumentacije:
1. Mirko Vošner – župan, odgovorna oseba za izvedbo projekta
2. Ksenija Ditinger, direktor občinske uprave občine Muta, vodja projektne skupine,
odgovorna za vodenje in koordiniranje projekta.
3. Tine Harnik, član projektne skupine odgovoren za izdelavo investicijske dokumentacije,
4. Nataša Jevšnikar, svetovalka, odgovorna za tehnično dokumentacijo in tehnična
vprašanja
5. Milena Urnaut, računovodja VI, odgovorna za finančno vodenje, poročanje in
spremljanje projekta
Župan občine Muta je odgovorna oseba za izvedbo operacije, ki poroča o aktivnostih
občinskemu svetu občine Muta. Hkrati je tudi oseba, ki je pristojna za sklicevanje novinarskih
konferenc in komuniciranje z zainteresirano javnostjo.
Tabela 4:
Status v projektu
Odgovorna oseba za
izvedbo
Vodja projekta

Opredelitev projektne skupine.

Ime in priimek
Mirko Vošner
Ksenija Ditinger

Strokovni sodelavec

Martin Harnik

Strokovni sodelavec

Nataša Jevšnikar

Strokovni sodelavec

Milena Urnaut

Sedanji status (zaposlitev in kje)
Župan Občine Muta
Direktorica občinske uprave Občine
Muta
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Svetovalka za okolje in prostor,
Občina Muta
Računovodja VI, Občina Muta
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3
3.1.1

ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA IN IZVEDBA
OPERACIJE
Industrijska cona Muta

Industrijske cone (tudi Industrijska cona Muta) so instrument regionalnega in lokalnega
gospodarskega razvoja, kjer je se v ospredje postavlja nove investicije v gospodarstvo bodisi
domače ali tuje. Občina Muta je podjetniško in poslovno infrastrukturo uvrstila med svoje
temeljne strateške cilje, s katerimi želi prispevati k izboljšanju gospodarske strukture v regiji,
pripomoči k nastajanju novih podjetij z visokim razvojnim potencialom ter ustreznimi novimi
delovnimi mesti. Regijski in lokalni gospodarski subjekti so že v pripravljalni fazi pokazali velik
interes za predvideno poslovno infrastrukturo in investiranje v Industrijski coni.
V občini Muta obsega območje Industrijske cone Muta največjo površino z namensko rabo za
poslovne in industrijske dejavnosti, ki se razprostira na območju 21,57 ha. Na omenjenem
območju že delujejo večja podjetja, ki zaposlujejo večji del prebivalstva občine Muta, kakor
tudi širom Koroške regije.
Območje Industrijske cone ni v celoti komunalno opremljeno. Na omenjenem območju je
zaznati indice obstoječih podjetij po širitvi svojih dejavnosti, kakor tudi namene drugih podjetij,
ki bi želeli preseliti osnovno proizvodno dejavnost v Industrijsko cono Muta. Prednost območja
je, da so na območju že vzpostavljene glavne komunikacijske poti, hkrati pa je območje dovolj
odmaknjeno (cca 2,5 km) od urbanega naselja, da ne vpliva na kvaliteto življenja prebivalcev
občine Muta.
Občina Muta želi na območju, ki je opredeljeno kot Industrijska cona Muta in v okviru
ureditvenega območja sanirati, dograditi in urediti komunalno infrastrukturo, ki bo omogočala
nadaljnji gospodarski razvoj občine in Koroške regije.

Območje industrijske cone Muta.
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Obstoječa infrastruktura na območju IC Muta.
Z operacijo zasledujemo sledeče razvojne prioritete:
•
•
•

skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki,
spodbujati trajnostno uporabo virov in ukrepov medsebojnega dopolnjevanja okolja in
gospodarske rasti,
zagotoviti odprte in konkurenčne trge,

pri čemer se sledi ciljem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spodbujanje povezovanja podjetij in razvoja tehnoloških mrež v regiji oziroma povezati
razvojno in proizvodno sfero okoli pomembnih razvojnih projektov,
zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalcev
občine Muta kakor tudi koroške statistične regije,
spodbujanje policentričnega razvoja poselitve in policentričnega gospodarskega
razvoja,
razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva,
zniževanje stopnje brezposelnosti,
spodbujanje razvojnih jeder in zaposlovanje mladih strokovnjakov,
zagotoviti primerna okolja za novo nastala podjetja na področju gospodarsko razvojnih
aktivnosti v občini Muta,
načrtno oblikovanje podpornega okolja glede na potrebe lokalnega gospodarstva,
ponudba funkcionalno tehnološko primernega okolja, ki ne bo predstavljal drobljenja
potenciala, tako z vidika stroškov kot konkurenčnosti.
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3.1.2

Analiza lokacije naložbe

Ocena je, da je potrebno območje ustrezno komunalno urediti in opremiti, da bi omogočili
osnovne pogoje za nadaljnji razvoj naselja in tudi širše. Operacija se bo izvedla v območju
namenske rabe »Območja proizvodnih dejavnosti« - označeno z rdečo.

Področje urejanja

Namenska raba zemljišča na področju predvidene operacije.
Dograditev in ureditev prometne in komunalne infrastrukture se bo izvedlo na delu območja IC
Muta, kot prikazuje spodnja slika.
Prikaz ureditve in dograditve v Industrijski coni Muta.
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Izgradnja tlačnega kanalizacijskega voda in
priključitev na obstoječe kanalizacijsko omrežja
– povezava na čistilno napravo Muta - Vuzenica

Ureditev in dograditev EPC – Industrijska cona
Muta
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Prikaz izvedbe
fekalne
kanalizacije –
povezovalni
vod

Stran 19

4

TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL

4.1

Ureditev prometne/komunalne infrastrukture

4.1.1

Dostopna cesta 1 in 2

Predvidene ceste se nahajajo v ravninskem delu. Ob lokalni cesti, ki služi za dostop do
predvidene industrijske cone se nahaja obstoječa prometna infrastruktura.
Prikaz obstoječega stanja – prometna infrastruktura.

Predmetni cesti, ki se bosta uredili na ureditvenem območju spadata med lokalne ceste.
V okviru GOI del se bo uredilo:
-

-

Lokalni dostopni cesti z urejenim pločnikom za pešce:
o Dostopna cesta 1: dolžine 140 m in širine vozišča 5,5 m;
o Dostopna cesta 2: dolžine 80m in širine vozišča 5,5 m;
Javna razsvetljava;
Meteorna kanalizacija in ureditev meteorne ponikalnice.
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Prikaz ureditve prometne infrastrukture.

4.1.2

Odvajanje komunalnih odpadnih voda - fekalna kanalizacija in
fekalni povezovalni vod za povezavo na čistilno napravo Muta –
Vuzenica

Znotraj območja obdelave je predviden ločen sistem za odvodnjavanje komunalnih odpadnih
voda iz poslovno industrijskih objektov. Omrežje povezuje obstoječe kanalizacijsko omrežje v
industrijski coni in se preko črpališča in tlačnega voda navezuje na obstoječe kanalizacijsko
omrežje, kjer se odpadne vode zbirajo na čistilni napravi Muta – Vuzenica. Predvidena je
izvedba kanalskega sistema iz PVC gladkih enoslojnih debelostenskih cevi SN8 in AB
revizijskih jaškov DN1000.
Ker je namen kanalizacije izključno komunalna kanalizacija, je potrebno odpadne vode
iz industrije (industrijske vode) priključiti na kanalizacijski sistem preko lastnih
industrijskih čistilnih naprav (predčiščenje). Iztok v komunalno kanalizacijo mora
ustrezati Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo.
V okviru GOI del se bo uredilo sledeče komunalne vode:
-

-

Kanal FK-1 poteka v vozišču predvidene dostopne ceste 1 vzdolž celotnega območja
obdelave. Na območju križišča z obstoječo cesto se naveže na obstoječ vod
komunalne kanalizacije.
Dolžina kanalskega niza znaša 114m. Naklon nivelete pa 0,3%. Kanalski niz FK -1
sestavljajo AB DN1000 revizijski jaški in PVC gladke enoslojne homogene kanalske
cevi DN 250, SN8.
Kanal FK-2 poteka v vozišču predvidene dostopne ceste 1 vzdolž celotnega območja
obdelave. Na območju križišča z obstoječo cesto se naveže na obstoječ vod
komunalne kanalizacije.
Dolžina kanalskega niza znaša 62m. Naklon nivelete pa 0,48%. Kanalski niz FK -2
sestavljajo AB DN1000 revizijski jaški in PVC gladke enoslojne homogene kanalske
cevi DN 250, SN8.
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-

-

Črpališče – Karavaning volumen = 12 m3. Črpališče se postavi na jugozahodnem delu
ureditvenega območja, ob obstoječi komunalni infrastrukturi – mala čistilna naprava
industrijske cone Muta.
Tlačni kanalizacijski vod – povezava na obstoječe kanalizacijsko omrežje ter povezava
na čistilno napravo Muta – Vuzenica. Dolžina kanalskega niza znaša 1.580 m, oplaščen
PE 100, d110/10. Tlačni kanalizacijski vod se vodi ob obstoječih prometnicah do naselja
Muta.
Prikaz tlačnega povezovalnega kanalizacijskega voda
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4.1.3

Ureditev vodovodnega omrežja

V okviru GOI del se bo uredilo:
-

Vodovodni priključek do posameznih parcel,
o Postavitev hidrantnega omrežja za požarno vodo,

Vodovodno omrežje se navezuje na obstoječe/predvideno vodovodno omrežje, ki se izvaja v
okviru operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – sklop 3.

4.1.4

Ureditev nizkonapetostnega
infrastruktura

elektro

voda

–

energetska

V okviru GOI del se uredi:
-

Nizkonapetostni priključek do vsake parcele v cevni kanalizaciji fi 110 (podzemni vodi)
Navezava na transformatorsko postajo in ureditev nadomestne transformatorske
postaje.
Lokacija predvidene nadomestne transformatorske postaje Karavaninag.

4.1.5

Ureditev telekomunikacijske infrastrukture

V okviru GOI del se uredi:
-

Povezovalni vod -cevna kanalizacija optičnega omrežja na obstoječe optično omrežje
znotraj ureditvenega območja – dvojček fi50,
Iz revizijskega jaška se uredi cevna kanalizacija fi 32 optičnega omrežja do vsake
parcela z vezavo zvezda
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5

FINANČNA OPREDELITEV OPERACIJE

5.1.1

Opredelitev stroškov

V ocenjeni vrednosti izvedbe operacije so zajeti stroški za izvedbo operacije.
Tabela 5:

Finančna opredelitev operacije.

Postavka za izvedbo investicije

Stroški izvedbe gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del GOI dela - GRADNJA

1

DDV, ki ni
strošek
projekta

DDV

454.153,00

72.250,20

27.663,46

481.816,46

brez DDV

SKUPAJ

1.1

Prometna infrastruktura

99.320,00

0,00

21.850,40

121.170,40

1.2

Energetska infrastruktura

26.423,00

0,00

5.813,06

32.236,06

1.3

Komunalna infrastruktura - odvajanja in
čiščenje odpadnih voda - fekalna
kanalizacija znotraj območja

31.000,00

6.820,00

0,00

31.000,00

1.4

Komunalna infrastruktura - odvajanja in
čiščenje odpadnih voda - tlačni
kanalizacijski vod + črpališče

260.000,00

57.200,00

0,00

260.000,00

1.5

Komunalna infrastruktura - vodovod

29.410,00

6.470,20

0,00

29.410,00

1.6

Infrastruktura za telekomunikacije optično omrežje

8.000,00

1.760,00

0,00

8.000,00

33.000,00

0,00

7.260,00

40.260,00

5.000,00

0,00

1.100,00

6.100,00

492.153,00

0,00

36.023,46

528.176,46

492.153,00

72.250,20

36.023,46

600.426,66

2

Stroški storitev zunanjih izvajalcev
(stroški
storitev
izdelave
dokumentacije, gradbeni nadzor,
varstvo pri delu, ...)

3

Stroški storitev informiranja
obveščanja javnosti o operaciji

in

SKUPAJ (znesek, ki predstavlja finančni
tok)
SKUPAJ (skupna vrednost operacije,
vključno z DDV, ki ni strošek operacije - se
ga pa prikazuje)

Iz tabele izhaja, da je skupna vrednost projekta 528.176,46 EUR (znesek, ki ga plača občina).
Vrednost operacije - vključno z DDV, ki ni strošek projekta, skladno s 76.a členom Zakona o
davku na dodano vrednost, pa znaša 600.426,66 EUR
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5.1.2

Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene stroške
Tabela 6:

Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene stroške, skladno z
javnim pozivom.

Postavka za
Upravičen
izvedbo investicije
strošek
Stroški izvedbe
gradbenih,
obrtniških in
instalacijskih del GOI dela GRADNJA

1

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

2

3

Prometna
infrastruktura
Energetska
infrastruktura
Komunalna
infrastruktura odvajanja in čiščenje
odpadnih voda fekalna kanalizacija
znotraj območja
Komunalna
infrastruktura odvajanja in čiščenje
odpadnih voda - tlačni
kanalizacijski vod +
črpališče
Komunalna
infrastruktura vodovod
Infrastruktura za
telekomunikacije optično omrežje

Stroški
storitev
zunanjih izvajalcev
(stroški
storitev
izdelave
dokumentacije,
gradbeni nadzor,
varstvo pri delu,
...)
Stroški
storitev
informiranja
in
obveščanja
javnosti o operaciji
SKUPAJ

454.153,00

%

92,28%

neupravičen
strošek

27.663,46

%

76,79%

SKUPAJ
(upravičeni
in
neupravičeni
stroški)

481.816,46

99.320,00

21.850,40

121.170,40

26.423,00

5.813,06

32.236,06

31.000,00

0,00

31.000,00

260.000,00

0,00

260.000,00

29.410,00

0,00

29.410,00

8.000,00

0,00

8.000,00

%

91,22%

33.000,00

6,71%

7.260,00

20,15%

40.260,00

7,62%

5.000,00

1,02%

1.100,00

3,05%

6.100,00

1,15%

492.153,00 100,00%

36.023,46 100,00%

528.176,46 100,00%

Pri načrtovanju upravičenih stroškov in izdatkov se status DDV obravnava skladno s prvo
alinejo poglavja 2.6, Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020:
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če je upravičenec identificiran za namene DDV in ima pravico do odbitka celotnega
DDV, se DDV ne sme vključiti med upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je DDV
neupravičen strošek in se mora financirati iz lastnih virov);

-

Skladno z navedenim se opredeljuje, da je neupravičen strošek DDV-ja v višini 36.023,46
EUR.

5.1.3

Dinamika vlaganj
Tabela 7:

Postavka za izvedbo operacije
UPRAVIČENI STROŠKI
Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del - GOI dela GRADNJA
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
(stroški
storitev
izdelave
dokumentacije, gradbeni nadzor,
varstvo pri delu, ...)
Stroški storitev informiranja in
obveščanja javnosti o operaciji
NEUPRAVIČENI STROŠKI
DDV
SKUPAJ (upravičeni+
neupravičeni stroški)
Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del - GOI dela GRADNJA
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
(stroški
storitev
izdelave
dokumentacije, gradbeni nadzor,
varstvo pri delu, ...)
Stroški storitev informiranja in
obveščanja javnosti o operaciji

Dinamika izvedbe operacije.
2018

6.570,00

0,00

2019

2020

SKUPAJ

delež

94.532,95 391.050,05 492.153,00 100,00%

86.833,00 367.320,00 454.153,00

92,28%

6.570,00

6.199,95

20.230,05

33.000,00

6,71%

0,00

1.500,00

3.500,00

5.000,00

1,02%

27.071,01

36.023,46

100,00%

27.071,01

36.023,46 100,00%

1.445,40
1.445,40

7.507,05
7.507,05

8.015,40 102.040,00 418.121,06 528.176,46 100,00%
0,00

92.646,06 389.170,40 481.816,46

91,22%

8.015,40

7.563,94

24.680,66

40.260,00

7,62%

0,00

1.830,00

4.270,00

6.100,00

1,15%
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5.1.4

Viri financiranja operacije po letih

Skladno z določili javnega poziva je v točki opredeljeno, da bo financiranje operacij potekalo skladno s
pravili evropske kohezijske politike in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 (http://euskladi.si/sl/ekp/navodila).
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih stroškov in se sofinancirajo v višini
100 %. Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
Razmerje na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske
udeležbe za sofinanciranje operacij je:
-

Za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 75 % namenska sredstva EU za kohezijsko politiko
ter 25 % slovenska udeležba za sofinanciranje operacij.

Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih
postavkah ministrstva:
-

štev. 160053 - PN 1.3 – Ekonomska infrastruktura – 14-20-V-EU,
štev. 160054 - PN 1.3 – Ekonomska infrastruktura – 14-20-V-slovenska udeležba,

Tabela 8:
Izvajanje operacije

Viri financiranja operacije.

2018

2019

2020

SKUPAJ

DELEŽ

UPRAVIČENI STROŠKI

6.570,00

94.532,95 391.050,05

492.153,00

100,00%

Javni viri (ESRR+SLO)

6.570,00

94.532,95 391.050,05

492.153,00

100,00%

Sredstva ESRR – EU (75%)

4.927,50

70.899,71 293.287,54

369.114,75

75,00%

Sredstva ESRR – SLO (25%)

1.642,50

23.633,24

97.762,51

123.038,25

25,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

NEUPRAVIČENI STROŠKI
(DDV)

1.445,40

7.507,05

27.071,01

36.023,46

100,00%

Občina Muta

1.445,40

7.507,05

27.071,01

36.023,46

100,00%

431.250,00

258.750,00 258.750,00

528.176,46

100,00%

Javni viri (ESRR+SLO)

6.570,00

94.532,95 391.050,05

492.153,00

93,18%

Občina Muta

1.445,40

36.023,46

6,82%

Občina Muta

CELOTNI STROŠKI

7.507,05

27.071,01

Vidimo, da se predvideva, da bo operacija sofinancirana v višini 100% upravičenih stroškov.

Stran 27

5.1.5

Utemeljitev metode primanjkljaja v financiranju

Določitev ravni pomoči Skupnosti temelji na stopnji „primanjkljaja v financiranju“ operacije, tj.
delež diskontiranega stroška začetne naložbe, ki ga ne krijejo diskontirani neto prihodki
operacije. Opredelitev upravičenih izdatkov na podlagi člena 55(2) zagotavlja, da je za izvedbo
operacije na voljo dovolj finančnih sredstev, in preprečuje odobritev neupravičene koristi
prejemniku pomoči, tj. prekomerno financiranje operacije.
Določitev diskontirane vrednosti.

Skupni investicijski stroški (nediskontirani)
Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah
Diskontirani investicijski stroški (DIC)
Diskontirani neto prihodki (DNR)

v EUR
528.176,46
492.153,00
492.707,21
-12.013,30

Izračun najvišjega zneska sofinanciranja.

1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):
1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):
2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):
3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):
3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):

če je DNR<0:
504.720,50
100,00%
492.153,00
75%
369.114,75

Kot opredeljeno v predhodnem poglavju se pričakuje subvencija v višini 492.153,00 €, kar
predstavlja 100,00% sofinanciranje operacije upravičenih stroškov.
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5.2

Zbirni prikaz izračunov ter utemeljitev upravičenosti IP
Zbirni prikaz izračunov CBA analize.

Glavni elementi in parametri
Referenčno obdobje

25 let

Skupni naložbeni stroški (v EUR, nediskontirani)

528.176,46 EUR

Skupni naložbeni stroški (v EUR, diskontirani)

492.707,21 EUR

Preostanek vrednosti (v EUR, nediskontirani)

52.817,65 EUR

Preostanek vrednosti (v EUR, diskontirani)

18.318,03 EUR

Prihodki diskontirani

148.045,78EUR

Operativni stroški diskontirani
Čisti prihodek = prihodek – operativni strošek + preostala
vrednost (v EUR, diskontirani)
Upravičeni izdatki (člen 55(2) = naložbeni stroški – čisti
prihodek (v EUR, diskontirani)

178.377,11 EUR

Finančna vrzel

-12.013,30 EUR
504.720,50 EUR
100 %

Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R), subvencija:

492.153,00 EUR

Znesek sofinanciranja s strani ESRR

369.114,75 EUR

Znesek sofinanciranja s strani SLO

123.038,25 EUR
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6

IZVEDLJIVOST OPERACIJE

Izvedljivost operacije se ocenjuje na osnovi sledečih kriterijev:
Kriteriji ocenjevanja izvedljivosti.
Opis

Upravičenost glede na
namen
Lastništvo na predmetni
infrastrukturi
Pridobljena upravna
dovoljenja za poseg v
prostor in tehnična
dokumentacija

Lokacija naložbe se izvaja v območju skladno z
namensko rabo;
Občina je lastnica zemljišč komunalne
infrastrukture (ceste…) in ima služnostne
pogodbe za ostalo infrastrukturo ter izkazuje
pravico graditi.
Gradbeno dovoljenje
PZI
DIIP

Sprejeta investicijska
dokumentacija – priprava
vloge
Zagotavljanje finančnih
sredstev ter umestitev v
NRP občine

IP s študijo izvedljivosti
Vloga pripravljena - vložena

DA

DA
V pridobivanju –
marec 2019
V pridobivanju –
marec2019
DA
DA
V pripravi = maj
2019

Zagotovljena finančna sredstva v okviru
občinskega proračuna

DA

Operacija uvrščena v NRP občine

DA

Projektna skupina izkazuje usposobljenost za
izvedbo operacije in izvedbo javnega naročila ter
vseh ostalih administrativnih postopkov

DA

Usposobljenost projektne
skupine za izvedbo
operacije
Primerna časovna
opredelitev za izvedbo = Obdobje izvajanja 2018 - 2020
skladno s kohezijsko
politiko

Interes MSP za vstop v
ureditveno območje

ocena

Priprava pisma o nameri za vstop v ureditveno
območje EPC
Predvidna zasedenost ureditvenega območja
večja od 70% površin
Vstop velikih podjetij v ureditveno območje je
omejeno na maksimalno/največ 30% površin
ureditvenega območja

DA

V pripravi
DA
DA

Zaključujemo, da je operacija izvedljiva, aktivnosti potekajo skladno z opredeljeno časovnico.
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ČASOVNI OKVIR IZVEDBE OPERACIJE

7

Kot je že omenjeno, se bo operacija izvedla v obdobju 2018 – 2020, skladno z dogovorom
ministrstva - MGRT.
Časovni okvir izvedbe.
2018

ID

Task Name

Start

Finish

2019

2020

2021

Duration
Q4

1

Projektno vodenje in nadzor

16. 02. 2018

11. 11. 2020

714d

2

Predinvesticijske aktivnosti

16. 02. 2018

20. 06. 2018

89d

3

Pripravljalne in investicijske aktivnosti GOI

20. 08. 2018

29. 10. 2020

574d

4

Organizacijska vzpostavitev delovanja

29. 10. 2020

11. 11. 2020

10d

5

Končni obračun in priprava poročila

28. 10. 2020

11. 11. 2020

11d

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1
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Sestava predloga pravnega akta:
1. NASLOV:
Sklep o financiranju političnih strank v mandatu 2018 - 2022

2. UVOD
2.1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem predloga Sklepa o financiranju političnih strank v mandatnem obdobju 2018
- 2022 je 26. člen Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
103/07, 99/13, 46/14) in na njegovi podlagi sprejeti Sklep o financiranju političnih strank v Občini Muta
(MUV, št. 8/05).
2.2. Ocena stanja
Zakon o političnih strankah dopušča lokalnim skupnostim, da v skladu z zakonom financirajo politične
stranke. Pristojni organ občine (občinski svet) določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke in kandidate
na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. V kolikor se volitve izvedejo po večinskem volilnem sistemu,
se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članov sveta
lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.
Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za
izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom
mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v
proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz
izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki
urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

2.3. Razlogi za sprejem akta
Občina Muta ima sprejet splošni akt – Sklep o financiranju političnih strank, ki določa, da so politične
stranke, ob upoštevanju zakonskih pogojev, upravičene do sredstev v višini 70,00 SIT oz. 0,2921 EUR za
vsak glas, ki ga je posamezna stranka dobila na volitvah. Sredstva se strankam nakazujejo po dvanajstinah.
Sprejem predlaganega akta je nujen z vidika veljavnega Sklepa o financiranju političnih strank v Občini
Muta. Namen financiranja političnih strank je spodbujanje njihovega delovanja, tako na državni kot tudi
na lokalni ravni.

2.4. Finančna ocena
V Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Muta je opredeljeno, da politične stranke, ki dosežejo
prag financiranja, prejmejo iz občinskega proračuna mesečno sredstva v višini 70,00 SIT (0,2921 EUR)
za vsak glas, ki ga je posamezna politična stranka dobila na volitvah.
Primerna poraba Občine Muta za leto 2019 znaša 2.152.702,00 EUR, tako je zgornja meja proračunskih
sredstev za namen financiranja političnih strank omejena na 12.916,21 EUR letno, dejansko pa bodo
upravičene politične stranke prejele na letni ravni skupno 1.499,66 EUR.

3. BESEDILO ČLENOV
V prilogi.

Pripravila:
Ksenija DITINGER
direktorica občinske uprave

Izračun upravičenosti za financiranje (prag)– volitve 18. 11. 2018:
ŠTEVILO
VELJAVNIH
GLASOV

VE1 (2)

Nejc
Stramec in
skupina
volivcev
(268)
268 (134)

VE2 (2)

N.Si

Anton Babič in
skupina
volivcev

DeSUS

SDS

SMC

Štefan Kunej in
skupina
volivcev – LDS

(219)

Jožef verhnjak
in skupina
volivcev –
LDS
(143)

(199)

(130)

(362)

(344)

Matej
Kvasnik in
skupina
volivcev
(283)

(319)
127 (63,5)
156 (78)

219 (109,5)

143 (71,5)

98 (49)

69 (34,5)
362 (120,67)

344 (114,6)

283 (94,3)

VE3 (3)

101 (33,67)

VE4 (2)

36 (18)

61 (30,5)

Kristijan
Skutnik in
skupina
volivcev
(156)

Matija Ambrož
in skupina
volivcev

Teodor Kolč in
skupina
volivcev

(201)

(213)

Anton
Čreslovnik
in skupina
volivcev
(230)

156 (78)

201 (100,5)
213 (106,5)

230 (115)

106,5

115

VE5 (2)
SKUPAJ
= 1.351,8

134

159,5

109,5

71,5

82,67

65

120,67

114,67

94,3

78

Skupno število veljavnih glasov: (VE1 : 2) + (VE2 : 2) + (VE3: 3) + (VE4 : 2) + (VE5 : 2) = (395 : 2)+ (685 : 2)+ (1.090 : 3)+ (454 : 2) + (443 : 2)
= 197,5 +
342,5 + 363,33 +
227 +
221,5
= 1.351,8 glasov

Prag za financiranje = število veljavnih glasov: s številom mest v OS x 50 : 100
= 1.351,8 : 11 x 50 : 100
= 61,4 glasov

100,5

Politična stranka

N.Si – Nova Slovenija – Krščanski
demokrati
DeSUS
–
Demkratična
stranka
upokojencev Slovenije
SDS – Slovenska demokratska stranka

Število glasov po volilnih enotah
(skupno št. glasov stranke/število
članov OS v VE)
VE 1 VE 2 VE 3
VE 4
VE 5

Skupno
število
glasov
stranke

Doseganje
praga
financiranja
61,4 glasov

Mesečna
višina sredstev
(v EUR)

Letna višina
sredstev
(v EUR)

63,5

78

0

18

0

159,5

DA

46,59

559,08

0

49

33,67

0

0

82,67

DA

24,15

289,77

0

34,5

0

30,5

0

65

DA

18,98

227,84

0

0

120,67

0

0

120,67

DA

35,25

422,97

SKUPAJ:

124,97

1.499,66

SMC – Stranka modernega centra

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

OBČINSKI SVET
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 103/07, 99/13, 46/14), Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Muta (Medobčinski
uradni vestnik, št. 8/05) ter 15. člena Statuta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 24/13) je Občinski svet Občine Muta na svoji ____ seji dne ______ sprejel
naslednji

SKLEP
o financiranju političnih strank v mandatu 2018 - 2022

I.
Političnim strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah v občinski svet dne 18. 11. 2018 ter so dosegle
prag financiranja – najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo,
skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah in 2. členom Sklepa o financiranju političnih strank v
Občini Muta, proračunska sredstva v višini:
Zap.
Št.
1.
2.
3.
4.

Politična stranka

Število
glasov

N.Si – Nova Slovenija –
Krščanski demokrati
DeSUS – Demokratična stranka
upokojencev Slovenije
SDS – Slovenska demokratska
stranka
SMC – Stranka modernega
centra

Mesečna
višina
(v EUR)
46,59

Letna višina
(v EUR)

159,5

Vrednost
glasu
(v EUR)
0,2921

82,67

0,2921

24,15

289,77

65

0,2921

18,98

227,84

120,67

0,2921

35,25

422,97

124,97

1.499,66

SKUPAJ

559,08

II.
Sredstva po tem sklepu se političnim strankam pričnejo izplačevati od dneva konstituiranja občinskega
sveta, in sicer od dne 6. 12. 2018 dalje.
Številka:
Datum:
Občina Muta
Mirko VOŠNER, župan

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

ŽUPAN
Številka:03221-0001/2019
Datum: 29. 1. 2019
OBČINSKI SVET
SEJA OS:

3. REDNA SEJA

TOČKA DN. REDA:

10.

ZADEVA:

Sprejem predloga Letnega programa športa v občini Muta za
leto 2019

PREDLAGATELJ:

Župan

POROČEVALEC:

Direktorica občinske uprave

PRISTOJNO DELOVNO
TELO:

/

PREDLOGI SKLEPOV:

PRILOGE:

Občinski svet sprejme predlog Letnega programa športa v
občini Muta za leto 2019, v predloženem besedilu.

-

Sestava pravnega akta
Predlog Letnega programa športa v občini Muta za leto
2019

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

OBČINSKA UPRAVA
Sestava predloga pravnega akta:
1. NASLOV:
Letni program športa Občine Muta v občini Muta za leto 2019
2. UVOD
2.1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem akta je Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg) in Odlok
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Muta (MUV, št. 36/17)
ter 15. člen Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13).
2.2 Ocena stanja in razlogi za sprejem akta
V skladu s 5. členom Zakona o športu lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem
sredstev za izvedbo letnega programa športa (LPŠ) na lokalni ravni, načrtovanjem, gradnjo in
vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti
ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Skladno s 13.
členom ZŠpo-1 določi izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto
občinski svet, po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja, z LPŠ na lokalni ravni, ki
določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih
sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in prednostne
naloge, opredeljene v nacionalnem programu.
Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz
državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti.

LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni
interes občine. OŠZ poda predhodno mnenje k predlogu LPŠ.
Glede na razvojne plane, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva in razmere v lokalnem
športu se v LPŠ določi:
• področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz
občinskega proračuna,
• obseg in vrsto dejavnosti,
• višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
• morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.

LPŠ sprejme občinski svet, po predhodnem mnenju OŠZ. Če OŠZ mnenja k LPŠ ne poda v roku enega
meseca, lahko občinski svet sprejme LPŠ brez predhodnega mnenja OŠZ.
OŠZ je dne 29. 1. 2019 podala končno mnenje, da se strinja s predlogom razdelitve sredstev po posameznih
področjih, po posredovanem predlogu občine, ki je enak predlogu preteklega leta.
S sprejetim Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Muta se
iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4. Kakovostni šport
1.5. Vrhunski šport
1.6. Šport invalidov
1.7. Športna rekreacija
1.8. Šport starejših
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.2. Založništvo v športu
2.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih društev in zvez
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
4.1. Druge športne prireditve
4.2. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
Na osnovi sprejetega LPŠ se izvede javni razpis.

2.3 Finančna ocena
Za leto 2019 se za uresničevanje javnega interesa v športu planirajo proračunska sredstva, v skupni
višini 57.733,00 EUR, od tega:
- za izvajanje športnih programov – po LPŠ: 31.560,00 EUR
- tekoče vzdrževanje objektov – 1.000,00 EUR
- nakup osnovnih sredstev – 10.565,00
- za stroške upravljanje objektov in zunanjih površin: 14.608,00 EUR

3. BESEDILO ČLENOV
V prilogi.
Pripravila:
Ksenija DITINGER
Direktorica občinske uprave

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

Občinski svet
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS, 30/18),
13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, štev. 29/17, 21/18 – ZNOrg) ), 7. člena Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Muta (MUV, štev. 36/17), Resolucije o
nacionalnem programu športa za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, štev. 26/14) in 15. člena Statuta
Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13), je občinski svet Občine Muta na
_____ seji, dne ______________ sprejel

LETNI PROGRAM
športa Občine Muta za leto 2019

1. člen
Letni program športa Občine Muta za leto 2019 zagotavlja, da bo Občina Muta iz občinskega proračuna
za leto 2019 izvajalcem športnih programov namenila sredstva v skupni višini 31.560,00 EUR za
izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev.
Proračunska sredstva se bodo zagotavljala tistim izvajalcem, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali
posamezne programe športa, ki so v skladu z nacionalnim programom športa in v interesu občine.

2. člen
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS (v nadaljevanju: nacionalni program) in Odlokom o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Muta (v nadaljevanju: odlok)
obsega Letni program športa v Občini Muta za leto 2019 (v nadaljevanju: letni program športa) naslednje
vsebine:
PODROČJA ŠPORTA

1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna vzgoja otrok in mladine
1.1.1. Promocijski športni programi
1.1.2. Šolska športna tekmovanja
1.1.3. Celoletni športni programi

VIŠINA
SREDSTEV V
2019 (V EUR)
22.510,00
5.030,00
1.850,00
280,00
2.540,00

1.1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

360,00
0,00

1.2.1. Celoletni športni programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami

0,00

1.2.2. Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami

0,00

1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

10.730,00

1.3.1 Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v KŠ in VŠ

10.730,00

1.4. Kakovostni šport

6.400,00

1.5. Vrhunski šport
1.5.1. Programi vrhunskih športnikov – športnih društev
1.6. Šport invalidov
1.6.1. Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev in zvez
1.7. Športna rekreacija
1.7.1 Celoletni ciljni športno-rekreativni programi
1.8. Šport starejših
1.8.1. Skupinska gibalna vadba starejših in istočasna športna vadba razširjene družine
2.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
250,00
250,00
2.110,00

2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.2. Založništvo v športu
2.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora športu)

1.900,00
210,00
0,00

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih organizacij
3.1.1. Delovanje društev in klubov
3.1.2. Delovanje Športne zveze

3.640,00
3.640,00
2.340,00
1.300,00

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
4.1. Druge športne prireditve
4.2. Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu

3.300,00
3.300,00
0,00

SKUPAJ:

31.560,00

3. člen
Na osnovi sprejetega letnega programa športa in odloka bo objavljen javni razpis za sofinanciranje
programov športa za leto 2019.
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter
vrednotenja prijavljenih programov športa v skladu z merili in kriteriji določenimi v odloku.

4. člen
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v maksimalnem obsegu, ki je določen
za posamezni program.
Višina sredstev, ki jo prejmejo posamezni izvajalci programov, se določi na osnovi prejetih točk v skladu
z merili za vrednotenje programov športa, ki so določena v odloku.

5. člen
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev tekom
leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski svet ob sprejemanju
rebalansa proračuna, spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni
v druge namene. Prerazporeditev teh sredstev predstavlja sočasno tudi spremembo letnega programa
športa.

6. člen
Letni program športa prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in se
uporablja za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini
Muta v letu 2019.

Številka:
Datum:

Občina Muta
Mirko VOŠNER, župan

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

ŽUPAN
Številka:03221-0001/2019
Datum: 29. 1. 2019
OBČINSKI SVET
23. REDNA SEJA

SEJA OS:
TOČKA DN. REDA:

11.

ZADEVA:

Predstavitev stanja projekta Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave – 3. sklop

PREDLAGATELJ:

Župan

POROČEVALEC:

Koordinator projekta

PRISTOJNO DELOVNO
TELO:

/

PREDLOGI SKLEPOV:

/

PRILOGE:

-

Obrazložitev

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si

Občinska uprava
Obrazložitev:

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za Evropske strukturne sklade
in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za naložbo »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave
– 3. sklop«, katere investitorke so občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.
Vrednost celotne investicije za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop« je ocenjena na
49.893.552,22 EUR z DDV, od tega predstavlja upravičen strošek 40.896.354,28 EUR. V celotni
vrednosti projekta so zajeti investicijski stroški izgradnje vodovodnega sistema z objekti, gradbeno
obrtniška dela, nepredvidljiva dela, stroški izdelave investicijske, projektne dokumentacije, stroški nadzora
nad gradnjo in stroški obveščanja javnosti, na način, kot je prikazano v tabelah.
IZRAČUN DELITVE GRADBENIH DEL
BREZ
SKUPNIH
STROŠKOV
Občina
12.165.944,56
DRAVOGRAD
Občina MUTA
5.127.002,93
Občina VUZENICA
Občina RADLJE OB
DRAVI
Občina PODVELKA
SKUPAJ

Delež

SKUPNI
VOD

TELEMETRIJA

SKUPAJ

0,347301721

1.139.737,69

570.384,79

13.876.067,04

0,146360764

480.311,12

240.372,99

5.847.687,04

3.983.499,25

0,113717117

373.184,69

186.761,28

4.543.445,22

9.909.945,94

0,282899635

928.389,80

464.615,17

11.302.950,91

3.843.507,32

0,109720762

360.069,88

180.197,94

4.383.775,14

35.029.900,00

1,000000000

3.281.693,18

1.642.332,17

39.953.925,35

IZRAČUN DELITVE STORITVE NADZORA
BREZ
SKUPNIH
STROŠKOV
Občina DRAVOGRAD

Delež

NADZOR
ZA
SKUPNI
VOD

NADZOR ZA
TELEMETRIJO

SKUPAJ
NADZOR

146.159,69

0,347301715

13.692,62

6.852,51

166.704,82

Občina MUTA

61.594,98

0,146360752

5.770,38

2.887,80

70.253,16

Občina VUZENICA

47.857,12

0,113717126

4.483,38

2.243,72

54.584,22

Občina RADLJE OB
DRAVI
Občina PODVELKA

119.056,49

0,282899636

11.153,53

5.581,81

135.791,83

46.175,28
420.843,56

0,109720771
1,00000000

4.325,82
39.425,73

2.164,87
19.730,71

52.665,97
480.000,00

SKUPAJ NADZOR

IZRAČUN DELITVE STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI
Delež

Obveščanje
javnosti

Občina DRAVOGRAD

0,347301721

11.360,24

Občina MUTA

0,146360764

4.787,46

Občina VUZENICA

0,113717117

3.719,69

Občina RADLJE OB DRAVI

0,282899635

9.253,65

Občina PODVELKA

0,109720762

3.588,96

1,00000000

32.710,00

SKUPAJ

IZRAČUN DELITVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Delež

Projektna
dokumentacija

Občina DRAVOGRAD

0,347301721

149.242,12

Občina MUTA

0,146360764

62.893,99

Občina VUZENICA

0,113717117

48.866,40

Občina RADLJE OB DRAVI

0,282899635

121.567,33

Občina PODVELKA

0,109720762

47.149,09

1,00000000

429.718,93

SKUPAJ

VREDNOST INVESTICIJE CELOTNEGA PROJEKTA
SKUPAJ PROJEKT
SKUPAJ
Vodovodni sistem
Stroški gradbenega nadzora
Stroški obveščanja in informiranja javnosti
Stroški projektne dokumentacije
SKUPAJ
Davek na dodano vrednost
Skupaj z davkom na dodano vrednost

Upravičeni
stroški

Neupravičeni
stroški

39.953.925,35

39.953.925,35

0,00

480.000,00

480.000,00

0,00

32.710,00

32.710,00

0,00

429.718,93

429.718,93

0,00

40.896.354,28

40.896.354,28

0,00

8.997.197,94

0,00

8.997.197,94

49.893.552,22

40.896.354,28

8.997.197,94

INVESTICIJSKA VREDNOST ZA OBČINO MUTO
OBČINA MUTA
SKUPAJ
5.847.687,04

Upravičeni
stroški
5.847.687,04

Neupravičeni
stroški
0,00

70.253,16

70.253,16

0,00

4.787,46

4.787,46

0,00

62.893,99

62.893,99

0,00

SKUPAJ

5.985.621,65

5.985.621,65

0,00

Davek na dodano vrednost
Skupaj z davkom na dodano
vrednost

1.316.836,77

0,00

1.316.836,77

7.302.458,42

5.985.621,65

1.316.836,77

Vodovodni sistem
Stroški gradbenega nadzora
Stroško obveščanja in informiranja
javnosti
Stroški projektne dokumentacije

VIRI FINANCIRANJA ZA OBČINO MUTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viri financiranja
Upravičeni stroški
Kohezijski sklad
Državni proračun
Občinski proračun
Davek na dodano vrednost
Kohezijski sklad
Državni proračun
Občinski proračun
SKUPAJ
Kohezijski sklad
Državni proračun
Občinski proračun

•
•
•

5.985.621,65
4.386.173,76
• 774.030,67
• 825.417,22
• 1.316.836,76
• 0,00
• 0,00
• 1.316.836,76
• 7.302.458,41
• 4.386.173,76
• 774.030,67
• 2.142.253,98

A) NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI MUTA

V sklopu projekta Oskrbe s pitno vodo v porečju Drave je predvidena nadgradnja obstoječih vodovodnih
sistemov, kar pomeni izgradnjo novih cevovodov in objektov, hidravlično izboljšavo neustreznih
cevovodov, povezovanje sistemov na dolinskem območju, nadgradnjo objektov, izgradnjo vrtine
Karavaning, vključitev gravitacijskih virov in vključitev novega vodnega vira Mlake (Republika Avstrija)
izdatnost odvzema 5 l/s, ter ureditev dezinfekcije in telemetrije v objektih.
V času od ideje projekta do danes so se izhodišča za Občino Muta precej spremenila, predvsem z dejstvom
da se je dne 21.1.2016, na seji Občinskega sveta Občine Muta, obravnaval in sprejel Investicijski
program projekta pod pogojem, da se na območju občine dodatno vključijo gravitacijski vodni
viri. Občina Muta je zato nemudoma najavila predlog sprememb in začela izvajati aktivnosti za takšno
spremembo projekta.
V samem projektu Občina Muta z upoštevanimi spremembami projekta opredeljuje sledeče sklope:
1.
Vključitev vrtine Karavaning v skupni vodovodni sistem
2.
Povezava vodovodnih sistemov Muta in Gortina in Muta – Radlje ob Dravi
3.
Vključitev sistema Abrasiv v skupni sistem vodovoda
4.
Vodovod Sv. Primož na Kozjaku (distribucijski vod Matij, odsek Breznih in črpalno
distribucijski vod Verber) - vključitev obstoječih gravitacijskih vodov in optimizacija
voda
5.
Vodovod Mlake - Vključitev novega vodnega vira Mlake (Republika Avstrija) in
ohranitev obstoječih vodnih virov Lovska koča 1,2 Hermanovo 1,2,4
Vključitev gravitacijskih vodnih virov zajema:
Na območju Mlak vodne vire z izdatnostjo:
o Hermanovo 1,2,4 = 2,5 l/s;
o Lovska koča 1,2 = 0,5 l/s
o Nov vodni vir Mlake (Republika Avstrija) = 5 l/s
Na območju Sv. Primoža zajetja Prežil, Verber, Gnamuž s skupno izdatnostjo 1,3 l/s.
Skupno bi v sistem tako dovajali 9,3 l/s pitne vode iz gravitacijskih vodnih virov.

B) OPIS POSAMEZNEGA SKLOPA
a) Vključitev vrtine Karavaning v skupni sistem vodovoda
V okviru projekta Vključitev vrtine Karavaning v skupni sistem vodovoda, je predvidena izgradnja:
- nove vrtine Karavaning, izdatnosti Qč = 5.0 l/s, na podlagi preliminarnega pregleda se je ocenilo,
da zadošča vrtina globine 20 do 30 m,
- novega povezovalnega cevovod v dolžini 130 m,
- novega objekta dimenzije 5,2 x 6.8 m za namestitev el. instalacije, naprave za dezinfekcijo, izvede
se vgradnja naprav za krmiljenje črpalke in telemetrijo, predvidi se tudi mesto vgradnja
primernega elektroagregata.

b) Povezava vodovodnih sistemov Muta in Gortina in Muta –Radlje ob Dravi
V okviru povezave vodovodnih sistemov Muta in Gortina in Muta – Radlje ob Dravi, je predvidena
izgradnja:
- novega cevovod, v skupni dolžini 7.890 m,
- novega prečrpališča Sp. Muta.

c) Vključitev sistema Abrasiv v skupni sistem vodovoda
V okviru projekta je predvidena izgradnja 4.590 m cevovoda.

d) Vodovod Sv. Primož na Kozjaku
V okviru projekta je predvidena izgradnja:
- cevovoda Matij 1.874 m
- cevovoda Breznik 991 m
- cevovoda Verber 2.822m
- prečrpališč Breznik, Matij, Podlipje, Podlipje 1
- vodohrana Breznik (50 m3), Matij (20 m3), Verber (100 m3)
- V optimizaciji vodovodnega sistema na območju Sv. Primoža nad Muto se bo vključevalo
obstoječa gravitacijska vodna zajetja Verber, Gnamuš, Prežil (izdatnost 1,3 l/s).

Vod Matij

Vod Breznik

Vod Verber

e) Vodovod Mlake
Vključitev gravitacijskega vodnega vira Mlake do mesta, kjer je že zgrajeno vodovodno omrežje, ki napaja
naselje Gortina in Muta. Z dograditvijo vodovodnega voda in vključitvijo vodnega vira Mlake (Avstrija)
se bo zagotovilo večjo količino vode, ki so trenutno v uporabi na območju občine Muta in sicer za dodatnih
5 l/s. Prav tako se bodo obdržala obstoječa zajetja Hermanovo 1,2,4 (2,5 l/s) in Lovska koča 1,2 (0,5 l/s).

C) TRENUTNO STANJE NA PROJEKTU - GRADNJA (vrednosti brez DDV)

Vrednost projekta

Zaračunano do decembra 2018

Povezovalni vod1

3.281.693,17 €

2.281.651,87 €

Projekt Abrasiv

1.930.920,16 €

1.015.769,24 €

Projekt Sv. Primož na Kozjaku

2.635.614,21 €

622.826,10 €

Projekt Vrtina Karavaning

560.468,56 €

6.113,20 €

Vodovod Mlake

356.811,47 €

0,00 €

Nepredvidena dela (10% vrednosti vsakega
sklopa, upoštevano znotraj vrednosti projekta)
Dodatna dela
Nadzorni center

1

245.618,84 €
0,00 €

286.939,68 €

422.228,10 €

30.783,45 €

Strošek povezovalnega voda in nadzornega centra se deli na vse občine (14,64 % na Občino Muta).

1

Nepredvidena dela: spremenjeno stanje na terenu (npr. AB piloti in AB greda, kamnita zložba, jaški,
preboji, predizolirane cevi na kolesarski stezi).
Dodatna dela: strojno montažna in gradbena dela (montažni kosi, zasuni, spojke in navezave na obstoječ
vodovod, podvratavnje) raziskovalna dela in piezometri na vrtini Karavaning.
Za dodatna dela sta bila z izvajalcema sklenjena dva aneksa Aneks št. 1 s spremembami v višini
682.994,74 € brez DDV in Aneks št. 2 s spremembami v višini 3.085.090,72 €.

Za Občino Muta so v Aneksu št. 1 in 2 zajete spremembe v višini 133.321,62 € za projekt vrtina
Karavaning (piezometri in raziskovalna dela) in v višini 275.734,79 € za povezovalnem vodu (navezave,
daljinsko podvrtavanje Bistrice, ipd.).
V pripravi je Aneks št. 3, ki bo zajemal vse preostale spremembe na območju Občine Muta (vod Verber,
Vodovod Mlake-slovenski del trase) in kontrolo dostopa z videonadzorom objektov, ter dodatnimi deli na
območju vseh občin.
Aneksi z izvajalcem se pripravijo na način, da se finančno uskladijo dodatna dela z odpadlimi deli,
na način, da je končna vrednost aneksa 0 €.
V kolikor bodo iz naslova odpadlih del na projektu ostala finančna sredstva, bo občinam omogočeno znotraj
projekta sanirati še obstoječe objekte (npr. Vodni stolp Zg. Muta, VH Pernice, itd.).
V letu 2019 za Občino Muta ostaja izgradnja:
-

Objekta za kloriranje na lokaciji vrtine Karavaning
Vod Verber (2,8 km)
Vodovod Mlake (1,1 km)
Odsek Matij: od Kovačije Štruc do Zgornje Mute (300 m)
Odsek Breznik: prehod preko mostu Eršte (10 m)
dokončanje črpališč in vodohranov

Č) VKLJUČITEV GRAVITACIJSKIH VODNIH VIROV – KRONOLOGIJA POMEMBNEJŠIH
AKTIVNOSTI
Januar 2016: Sprejem novelacije Investicijskega projekta, skupaj z zahtevo po pristopu k takojšnji
tehnični modifikaciji projekta, v smislu vključitve novih gravitacijskih vodnih virov v sistem oskrbe s
pitno vodo.
Januar - December 2016: pridobitev vodnega dovoljenja za vodni vir Mlake in vseh ostalih potrebnih
mnenj ter soglasij ministrstev, zavodov in ostalih istitucij.
Č.1) POSTOPEK PREKO SPREMEMBE VLOGE NA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN
PROSTOR (MOP)
Januar 2017: sestanek s predstavniki MOP in SVRK kjer je bila podana zahteva, da Občina Muta
pripravi dokumentacijo sprememb in prilagoditev.
Junij 2017: Na MOP predana zahtevana dokumentacija sprememb in prilagoditev, ki je zajemala
obravnavo in pojasnilo vseh predlaganih sprememb na območju občine Muta.
Julij 2017: MOP se seznani s spremembami in prilagoditvami in zahteva, da Občina Muta za uveljavitev
optimizacije projekta pripravi Vlogo za spremembo neposredno potrjene operacije (v nadaljevanju Vloga).

December 2017: Programski svet od Občine Muta, pred oddajo Vloge, zahteva zavarovanje z izvršnico v
višini cca. 40 miljonov €, čemur Občina Muta ostro nasprotuje.
Januar 2018: Občina Muta sama preda Vlogo na MOP. Vloga zajema vse spremembe in prilagoditve,
projektno dokumentacijo, soglasja in dovoljenja, finančni načrt projekta, spremenjen investicijski projekt,
študijo izvedljivosti,...).
Januar 2018: MOP Vlogo zavrne, ker ni bila predana s strani vodilne Občine Dravograd.
Februar 2018: Občina Dravograd pošlje Vlogo na MOP.
April 2018: MOP pojasni, da bodo vlogo obravnavali po uskladitvi diskontne stopnje, ki bi uredila napako
v izračunu finančne vrzeli.
November 2018: odgovor MOP na prejeto Vlogo, v katerem sprembo projekta zavračajo in zavrnitev
pojasnjujejo z ugotovitvami, da gre za večjo konceptualno spremembo projekta, ki glede na rok izvedbe
projekta predstavlja tveganje za uspešno realizacijo projekta. Hkrati pojasnjujejo, da takšna sprememba
ni nujna v hidravličnem smislu, da povzroča tveganje v povezavi s ceno in koriščenjem vode po zaključku
projekta ter, da bi bil za takšno spremembo potreben nov postopek javnega naročanja.
Januar 2019: Občina Muta je preko Občine Dravograd od MOP zahtevala dodatna pojasnila, ki so
pripeljala do takšnega odgovora in zaključka. Zahtevali smo posredovanje korespodence med udeleženci v
postopku obravnave vloge, sklep komisije, ki je vlogo pogledala, posredovanje strokovnih mnenj, ki so jih
pred obravnavo vloge pridobili.

Č.2) POSTOPEK PO DOLOČILIH FIDIC RDEČE KNJIGE
Januar 2018: Občina Muta preda Vlogo za spremembo neposredno potrjene operacije in napove
spremembo Inženirju.
Avgust 2018: Izvajalec pripravi ponudbo za izvedbo Vodovoda Mlake. Inženir pregleda ustreznost
ponudbe in ponudbenih cen.
Avgust 2018 – 15.2.2019: Priprava osnutka Aneksa št. 3 k pogodbi z Izvajalcem ter posredovanje aneksa
v potrditev in odobritev sofinanciranja na MOP.

Pripravila:
Dr. Brigita ALTENBAHER

