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

Številka:032-55/2006-2
Datum:  14.3.2007

Zadeva:              Proračun za leto 2007

Namen in cilj:   Obravnava in usklajevanje predloga Proračuna za leto 2007
                           Predlog sprememb osnutka proračuna2007 na osnovi javne obravnave
Predlagatelj:      Odbor za gospodarstvo, premoženje in turizem
Poročevalec:     Predsednica odbora Irma Rebula

Obrazložitev:
Odbor  za  gospodarstvo,  premoženje  in  turizem  je  na  svoji  3.  redni  seji  dne  15.3.2007
obravnaval predlog Proračuna za leto 2007. Pripombe na osnutek proračuna so podali Odbor
za šport, Odbor za zdravstvo in socialo, Lista s srcem za Mežico, Slovenska ljudska stranka,
Društvo upokojencev in Djurić Darko, Smrečnikovo 17, Mežica. 

Člani  odbora za gospodarstvo, premoženje in turizem so se s predlogi seznanili in predlagajo:

I. Spremembe na prihodkovni strani osnutka proračuna 2007

1. Transferni prihodki
• Na  podkontu  740000  -  Prejeta  sredstva  iz  naslova  tekočih  obveznosti  so  dodana

sredstva po dokončnem izračunu finančne izravnane za leto 2006 v višini  7.620,00
EUR

• Na podkontu 740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (26a. člen
Zakona o financiranju občin)  se  le  ta  povečajo za 1.950,00 EUR in  sedaj  skupaj
znašajo 37.419,00 EUR.

II. Spremembe na odhodkovni strani osnutka proračuna 2007

1.   Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

• Zdravstveno varstvo
• Sredstva  v  podprogramu 17069001  na  proračunski  postavki  17006  -  Cepljenje

deklic  proti  raku na materničnem vratu se  povečajo za 2.867,00 EUR, tako da
sedaj skupaj znašajo 7.875,00 EUR.  

• Kultura, šport in nevladne organizacije
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• Sredstva v podprogramu 18059001 na proračunski postavki 18036 - Financiranje
športa v ostalih društvih po seznamu v višini 2.629,00 EUR se v celoti prenesejo
na proračunsko postavko 18017 - Financiranje športne zveze Mežica, tako da sedaj
vrednost te postavke znaša 10.975,00 EUR.

• Socialno varstvo
• Sredstva  pri  proračunskem  uporabniku  4001  v  podprogramu  20029001  na

proračunski   postavki  20001 -  Pomoč staršem ob rojstvu  otrok se povečajo za
436,00 EUR, tako da sedaj skupaj znašajo 4.000,00 EUR 

• Sredstva v podprogramu 20049006 na proračunski postavki 20015 - Sofinanciranje
društev s področja socialnega varstva se zmanjšajo za 2.800,00 EUR. Enak znesek
se prenese na novo proračunsko postavko 20017 - Območno združenje Rdečega
križa Ravne.

2.   Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe

• Gospodarstvo
• Pri proračunskem uporabniku 4003 v podprogramu 14039002 - Spodbujanje razvoja

turizma in gostinstva, se doda nova proračunska postavka 14013 - Društvo Možnar v
višini  300,00  EUR  in  nova  proračunska  postavka  14014  -  Sofinanciranje  nakupa
balkonskih cvetlic, v višini 2.000,00 EUR.

•  Proračunska  postavka  14006  -  Turistično  društvo  Mežica  se  zmanjša  za  50%
(2.608,00 EUR), Ta znesek se prenese na novo proračunsko postavko 14012 - Teden
turizma v občini Mežica, ki v skupnem znesku znaša 4.500,00 EUR.

     3.    Račun financiranja

• V računu financiranja na kontu 5001 - Najeti krediti pri poslovnih bankah, se prvotni
znesek  zmanjša  za  2.062,00  EUR  in  tako  znaša  nova  vrednost  načrtovanega
zadolževanja občine iz naslova najetega kredita v letu 2007 127.299,00 EUR.

Predlog sklepa:
Proračunom za leto 2007 se z vsemi spremembami in dopolnitvami potrdi. 

       Pripravila:                                                                       Predsednica odbora za
Andreja BREZNIK, l.r.                                                    gosp., premoženje in turizem:
                                                                                                   Irma REBULA, l.r.
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