
 

Občina MEŽICA 
Trg svobode 1 
2392 MEŽICA 
Telefon: 02/82 79-350 
Fax: 02/82 79-359 
e-mail: info@mezica.si 

Župan 
 
 
Datum: 31. 12. 2006 
 
 
Zadeva: Prerazporeditev sredstev 
 
 
Namen in cilji: Seznanitev občinskega sveta s prerazporeditvami posameznih proračunskih 
                          Postavk, v skladu z Odlokom o Proračunu Občine Mežica 
 
Predlagatelj: Župan 
 
Poročevalec: Župan 
 
Obrazložitev: 
 
Župan Občine Mežica je sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev na: 
 
 
PU 1000 – OBČINSKI SVET 
PODROČJE 01 – POLITIČNI SISTEM 
 
V podprogramu 01019001 – Dejavnost ob činskega sveta iz prora čunske postavke 01002 – 
Občinska volilna komisija – iz podkonta 402999-Drugi operativni odhodki 108.000,00 SIT na 
proračunsko postavko 01001 – Stroški sej ob činskega sveta in odborov na podkonto 402905-
Sejnine udeležencev odborov 92.000,00 SIT in na podkonto 402999-Drugi operativni odhodki 
16.000,00 SIT z dne 15.11.2006 
 
V podprogramu 01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov iz prora čunske 
postavke 01004 – Izvedba ob činskih volitev – iz podkonta 402009-Izdatki za reprezentanco 
10.000,00 SIT na podkonto 402006-Stroški oglaševalskih storitev z dne 24.11.2006, iz 
podkonta 402199-Drugi posebni materiali in storitve na podkonto 402206-Poštnina in 
kurirske storitve z dne 8.12.2006 40.000,00 SIT, iz podkonta 402003-Založniške in tiskarske 
storitve na podkonto 402000-Pisarniški material in storitve z dne 24.11.2006 3.000,00 SIT. 
 
V podprogramu 03029002 – Mednarodno sodelovanje občin iz proračunske postavke 03001 – 
Maraton kralja Matjaža iz podkonta 412000-Teko či transferi neprofitnim organizacijam 
240.000,00 SIT na podkonto 413302-Teko či transferi v javne zavode za blago in storitve z 
dne 9.8.2006. 
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PU 2000 – NADZORNI ODBOR 
PODROČJE 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
V podprogramu 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora iz prora čunske postavke 02004 – 
Dejavnost nadzornega odbora iz podkonta 402400-Dnevnice za službena potovanja v državi 
7.000,00 SIT na podkonto 402009-Izdatki za reprezentanco z dne 22.12.2006. 
 
PU 3000 - ŽUPAN 
PODROČJE 01 – POLITIČNI SISTEM 
 
V podprogramu 01019003 – Dejavnost župana in podžupanov iz prora čunske postavke 01007 
– Materialni stroški in reprezentanca  iz podkonta 402400-Dnevnice za službena potovanja 
5.000,00 SIT na podkonto 402009-Izdatki za reprezentanco z dne 22.12.2006, iz podkonta 
402402-Stroški prevoza v državi 33.000,00 SIT na podkonto 402900-Stroški konferenc, 
seminarjev z dne 30.11.2006. 
 
PU 4001 – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 
PODROČJE 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 
 
V podprogramu 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov iz prora čunske postavke 04010 
– Ob činska praznovanja iz podkonta 402199-Drugi posebni materiali in storitve 51.000,00 
SIT na podkonto 402901-Plačila avtorskih honorarjev z dne 29.8.2006. 
 
V podprogramu 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem iz 
proračunske postavke 04007 – Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov iz podkonta 402702-
Odškodnine zaradi sodnih postopkov 43.000,00 SIT na podkonto 402002-Storitve varovanja 
zgradb in prostorov z dne 16.11.2006 22.000,00 SIT in na podkonto 402920-Sodni stroški z 
dne 19.9.2006 21.000,00 SIT. 
 
V podprogramu 06039001 – Administracija občinske uprave iz proračunske postavke 06005 – 
Materialni stroški ob činske uprave iz podkonta 402205-Telefon, teleks, faks, elektronska 
pošta 74.000,00 SIT na podkonto 402402-Stroški prevoza v državi z dne 24.11.2006. 
 
V podprogramu 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje ob činske uprave iz prora čunske postavke 06006 – Teko če vzdrževanje upravnih 
prostorov iz podkonta 402504-Zavarovalne premije za objekte 80.000,00 SIT na podkonto 
402510-Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme z dne 7.12.2006. 
 
PODROČJE 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
V podprogramu 16069001 – Urejanje ob činskih zemljiš č iz prora čunske postavke 16016 – 
Urejanje ob činskih zemljiš č iz podkonta 402199-Drugi posebni materiali in storitve 
212.000,00 SIT na podkonto 402999-Drugi operativni odhodki z dne 21.11.2006. 
 



PODROČJE 19 – IZOBRAŽEVANJE 
 
V podprogramu 19029001 – Vrtci iz proračunske postavke 19006 – Obnova strehe na vrtcu iz 
podkonta 432300-Investicijski transferi javnim zavodom 60.000,00 SIT na prora čunsko 
postavko 19001 – Dejavnost vrtca Mežica na podkonto 411921-Pla čilo razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev z dne 28.12.2006. 
 
 V podprogramu 19069001 – Pomo či v osnovnem šolstvu iz prora čunske postavke 19017 – 
Subvencioniranje šolske prehrane iz podkonta 411903-Regresiranje prehrane u čencev 
60.000,00 SIT na prora čunsko postavko 19021 – Koroška štipendijska shema na podkonto 
412000-Tekoči transferi neprofitnim organizacijam z dne 18.10.2006. 
 
PU 4002 – ODDELEK ZA FINANCE 
PODROČJE 02 – EKONMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
V podprogramu 02029001 – Urejanje na podro čju fiskalne politike iz prora čunske postavke 
02002 – Pla čila za pobiranje ob činskih dajatev (NUSZ, taks) iz podkonta 402934-Pla čila 
storitev dav čni upravi 28.000,00 SIT na prora čunsko postavko 02001 – Stroški pla čilnega 
prometa na podkonto 402930-Plačilo storitev APP z dne 27.11.2006,20.12.2006,27.12.2006. 
 
PODROČJE 22 – SRVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
V podprogramu 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora čuna – 
domače zadolževanje iz prora čunske postavke 22002 – Banka Koper (odpla čilo obresti) iz 
podkonta 403101- Plačilo obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam 393.000,00 SIT 
na proračunsko postavko 22004 – Plačilo obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam 
na podkonto 403100-Pla čila obresti od kratkoro čnih kreditov-poslovnim bankam z dne 
8.11.2006 in 11.12.2006. 
 
PU – 4003 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
PODROČJE 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKAC. 
 
V podprogramu 13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest iz proračunske 
postavke 13016 – Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah 
iz podkonta 420402-Rekonstrukcije in adaptacije na podkonto 402799-Druge odškodnine in 
kazni 142.000,00 SIT in na podkonto 432200-Investicijske transferi v državni prora čun z dne 
31.12.2006 6.520,00 SIT. 
 
PODROČJE 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
V podprogramu 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki iz prora čunske postavke 15002 – 
Odvoz kosovnih odpadkov iz podkonta 402503-Teko če vzdrževanje drugih objektov 
106.000,00 SIT na prora čunsko postavko 15003 – Odvoz posebnih odpadkov na podkonto 
402399-Drugi prevozni in transportni stroški z dne 31.12.2006. 
 



PODROČJE 16 –  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
V podprogramu 16029003 – Prostorsko na črtovanje iz prora čunske postavke 16003 – 
Prostorski dokumenti ob čine iz podkonta 402099-Drugi splošni material in storitve 
184.000,00 SIT na podkonto 402006-Stroški oglaševalskih storitev z dne 26.7.2006. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Župan: 
 
                                                                                                                         Dušan KREBEL 


