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OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA  

ZA LETO 2013 IN SPREMEMBE ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 

2014 

 
 
 

1. UVOD  
 
 

Rebalans proračuna 2013 in sprememba proračuna 2014 sta potrebna zaradi 

investicij, s katerimi se prijavljamo na javne razpise za nepovratna sredstva, saj le-ti 

zahtevajo, da so podatki, s katerimi se prijavljamo, usklajeni s proračunom in načrtom 

razvojnih programov.  

 

Spremembe predlagamo na naslednjih proračunskih postavkah. 

 

 

 

2. ODHODKI 
 

� 41311 Ureditev kmečke tržnice  
 

Na podlagi potrditve spremembe DIP-a s strani občinskega sveta se opravi 

prerazporeditev proračunskih sredstev. Skupna vrednost projekta ostaja v višini 

470.768,09 EUR.  

V proračunu Občine Sveta Ana za leti 2013 in 2014 se tako spremeni financiranje 
projekta »Ureditev kmečke tržnice« po naslednji dinamiki: 
 
 
Projekt Vir financiranja 2011 2012 2013 2014 
OB181-07-
0037 

Lastna proračunska 
sredstva  

648,00 9.560,09 122.760,00 197.200,46 
 

 EU sredstva    140.599,54 

 
 
Dodatna sredstva v višini 24.071,00 EUR za zagotavljanje financiranja projekta v letu 
2013 se zagotovijo iz presežka sredstev v letu 2012.  Financiranje projekta v letu 
2014, znižuje udeležbo  lastnih proračunskih sredstev v višini 10.308,54 EUR in 
povečuje udeležbo EU sredstva v višini 34.378,54 EUR.  
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� 41317 Rekonstrukcija dela LC 203-101 ter dela ceste LC 203-501 skozi 
naselje Kremberk z obnovo javne razsvetljave 

 

Projekt v vrednosti 316.073,00 EUR se bo sofinanciral s strani Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 144.270,00 EUR. 

MGRT je 4.1.2013 objavilo izračun deležev razpoložljivih sredstev občin za 

sofinanciranje občinskih investicij v skladu z 21. in 23. členom ZFO-1 za leti 2013 in 

2014. Občina je skladno s Povabilom dne 5.3.2013 MGRT posredovala Načrt porabe 

za leto 2013 za projekt » Rekonstrukcija dela ceste  LC 203101 ter dela ceste LC 

203501 skozi naselje Kremberk z obnovo javen razsvetljave« , v katerem je bilo 

ugotovljeno, da Načrt porabe vsebuje vso v povabilu zahtevano dokumentacijo in da 

je iz Načrta porabe nedvoumno razvidno, da je namen porabe sredstev skladno z 

določili ZFO-1.   

Ker je občina Sveta Ana sprejela proračun 2013 že pred objavo Izračunov deležev se 

z rebalansom spremeni vrednost financiranja s strani MGRT iz predvidenih 

145.800,00 EUR na 144.270,00 EUR.  

 

 

� 41920 Energetska sanacija objekta Osnovne šole Sveta Ana  
 
Občina Sveta Ana se je prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor: 

Prednostna usmeritev » Energetska sanacija javnih stavb«, v okviru OP razvoja 

okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.  

Dne 25.2.2013 je občinski svet Občine Sveta Ana potrdil DIP- za projekt Energetska 

sanacija Osnovne šole Sveta Ana. Ker je občinski svet  DIP potrdil kasneje kot je bil  

sprejet proračun za leto 2013, je potrebno projekt v rebalansu uvrstit tako kot je 

opredeljeno v DIP-u.    

 

Finančna konstrukcija za leto 2013 (sklop 2): 

 

Vir 2013 Skupaj  % 

RS, MzIP-sredstva EU za kohezijsko 

politiko –PP 962210 

80.590,59 80.590,59 46,33% 

Občina Sveta Ana 93.346,05 93.346,05 53,67% 

 

Skupaj 2013 173.936,64 173.936,64 100% 

 

V začetku se je predvidelo financiranje projekta v letih 2013 in 2014. DIP predvideva 

financiranje projekta samo v letu 2013,  zato je potrebna tudi sprememba proračuna 

za leto 2014, kjer se projekt »izbriše«. 
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� 41921 Energetska sanacija ovoja stavbe za objekt Lokavec 

  

Tako kot projekt Energetska sanacija objekta Osnovne šole Sveta Ana se tudi ta 

projekt prijavlja na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor: Prednostna usmeritev 

» Energetska sanacija javnih stavb«, v okviru OP razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture za obdobje 2007-2013. 

Prav tako je potrebno ta projekt uvrstiti v rebalans 2013 tako kot je opredeljeno v DIP-

u. Predvideno financiranje projekta je bilo v letih 2013 in 2014, sedaj samo v letu 

2013. 

 

Finančna konstrukcija za leto 2013 : 

 

Vir 2013 Skupaj  % 

RS, MzIP-sredstva EU za kohezijsko 

politiko –PP 962210 Trajnostna energija 

89.698,17 89.698,17 40,22% 

Občina Sveta Ana 133.320,94 133.320,94 59,78% 

 

Skupaj 2013 223.019,11 223.019,11 100% 

 

 

� 40621 Program javnih del  
 
Na podlagi ponovnega poziva Zavoda za zaposlovanje za financiranje javnih del , je 

občina podala vlogo za financiranje javnega delavca VII. stopnje strokovne izobrazbe 

za projekt Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma ( Zdravstvo skozi čas) . Vloga je 

bila odobrena, financiranje se prične s 1.7.2013, zato je potrebno v rebalansu 

zagotoviti sredstva za financiranje v višini 65 % bruto plače katera znaša 1.091,79 

EUR..  

 

� 40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 
 

V rebalansu se na kontu tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme povečajo stroški 

zaradi zamenjave vzdrževalca računalniške opreme v občini. Pri pregledu 

računalniške opreme  je bilo ugotovljeno, da se morajo programi za zaščito opreme 

posodobit oz. jih sploh ni bilo. Zato se v rebalansu zagotovijo sredstva za posodobitev 

zaščite programov oz. nabavo le teh.   

 

� 41409 Poti dediščine vina in hrane  
 
Občina Sveta Ana si prizadeva razvijati turizem predvsem na promociji Postičeve trte, 

zato se v rebalans vključi nova postavka v višini 10.000,00 EUR.    
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� 41820 Kulturno – turistični center Sveta Ana  
 
Zaradi podaljšanja kurilne sezone se na kontu poraba kuriv in stroškov ogrevanja z 

rebalansom povečajo sredstva za stroške ogrevanja v KTC.  

 

 

� 40606 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin  
 
Glede na trenutno realizacijo teh stroškov se z rebalansom povečujejo sredstva na 

postavki za 73 % .  

 

� 42006 Delovanje CSD Lenart  
 
Občina Sveta Ana financira naloge in delovanje Centra za socialno delo Lenart in 

izvajanje javne socialno varstvene storitve pomoči družini na domu. Na podlagi 

aneksa kateri  se uporablja od  1.3.2013 se uskladijo stroški na tej postavki. 

 

� 42011 Financiranje družinskega pomočnika  
 

Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je  določena v Zakonu o usklajevanju 

transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (ZUTPG) in se bo od 1. 1. 2013 

dalje usklajevala dvakrat letno v mesecu januarju in juliju z rastjo cen življenjskih 

potrebščin po podatkih Statističnega Urada RS. Delno plačilo za izgubljeni dohodek je 

znašalo do 30. decembra 2012  697,44 EUR, od 31. decembra 2012 dalje pa 734,15 

EUR, zato se na tej postavki povečujejo stroški za 5 %. 

 
� 40614 Stroški službenih vozil 

 
Na tej postavki znižujemo stroške na kontu zavarovalne premije za motorna vozila. 

Stroški so že realizirani, zato jih lahko znižamo za 86 %. 

 

� 40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata  
 
Na postavki se stroški znižajo za 20 %. Občina je v mesecu januarju kupila poltovorni 

avtomobil Ford Tranzit za potrebe izvajanja vzdrževalnih del na cestah in javnih 

površinah. Predviden znesek v proračunu je bil 24.000,00 EUR, cena avtomobila je 

znašala 16.000,00 EUR.   

Letošnja zima je zahtevala veliko pluženja pločnikov in javnih površin, zato so se 

nekateri priključki na napravah s katerimi se izvaja pluženje uničili oz. poškodovali, 

zato bo potrebna zamenjava le-teh. Z rebalansom povečujemo stroške nakupa 

opreme za čiščenje in pluženje. 
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� 41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest  
 

Ker se je zima podaljšala še v mesec april so nastali večji stroški za zimsko 

vzdrževanje cest, katere z rebalansom povečujemo za 50 %. Predvidena je sanacija 4 

plazov, trenutno so v izdelavi so elaborati. 

 

 

 

� 41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 
 
 

Občina ni bila uspešna na razpisu Fundacije za šport za projekt javna razsvetljava 

športnega igrišča Lokavec, zato bomo v rebalansu namenili nekaj sredstev več za  

vzdrževanje športnih igrišč. 

 

� 41622 Obratovalna izguba vodooskrbe 
 

V rebalans se vključijo novi stroški obratovalna izguba vodooskrbe v višini 16.522,83 

EUR. Te stroške bo občina kompenzirala s prihodki od priključne zmogljivosti, kateri 

bodo v letu 2013 predvidoma znašali 17.500,00 EUR.  

  

 

3. PRIHODKI 
 

V rebalansu smo prihodke uskladili glede na trenutno realizacijo in na  transfernih 

prihodkih  strukturnih in kohezijskih skladov, kot predvidevajo potrjeni DIP-i projektov s 

katerimi se je občina prijavila na razpise.   
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