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Na  podlagi  63.  člena  Zakona  o  javnih  financah  (Uradni  list  RS,  št.  79/99  in 
dopolnitve) ter 5. člena Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2012 (MUV, št.  
107/2010)  župan Občine Sveta Ana podaja 

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA  
V OBDOBJU OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

V bilanci prihodkov in odhodkov so prikazani realizirani prihodki in odhodki do 30. 6. 
2012. 

1. PRIHODKI  

Skupaj so prihodki do konec junija 2012 dosegli 29,1 % realizacijo. Po posameznih 
glavnih skupinah je realizacija prihodkov naslednja:

 70 davčni prihodki: so realizirani v višini 879.881,18 EUR (50,7 %) in v glavnem 
ne odstopajo od načrtovanega proračuna.

 71 nedavčni prihodki: izkazana je  14,6 % realizacija oziroma 92.094,63 EUR. 

Na prihodkih od obresti od vezanih depozitov in prihodkih od najemnin za opremo 
je  realizacija  nižja  kar  posledično  znižuje  skupno  realizacijo.  Prihodke  občina 
načrtuje konec leta. 

Prihodki taks, glob in prihodki od prodaje blaga in storitev izkazujejo realizacijo, ki  
ne odstopa veliko od plana proračuna.

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 7 %. Nižja realizacija je posledica 
nerealiziranih komunalnih prihodkov. Ti prihodki se bodo z rebalansom znižali. 

 72 kapitalski prihodki:  realizacija je 94.892,72 EUR, kar je 19,1 % planiranih 
tovrstnih prihodkov. 

Občina je  v mesecu juniju izvedla razpis  prodaje stanovanja v stanovanjskem 
objektu Kremberk 37. Na razpis se je prijavil en kupec. Kupnina za stanovanje bo 
nakazana v mesecu juliju. 

V prvem polletju je občina uspela prodat še eno stavbno zemljišče v industrijski  
coni v izmeri 4.275 m2 .  

 73 prejete donacije: na teh prihodkih je realizacija 100 %.

47



 74 transferni prihodki: prihodki znašajo 35.157,00 EUR oziroma 4 %. 

Za te prihodke, ki so večina namenjeni financiranju investicij, bo realizacija le teh 
večina konec leta . Finančna izravnava za leto 2012 (kontu 740000) se na podlagi 
sprejetega Zakona o uravnovešenju javnih financ, nakaže samo v višini 50% od 
planiranih prihodkov kar znaša 33.594,00 EUR.

Graf : Realizacija prihodkov 30. 6. 2012
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2. ODHODKI  

Skupni  odhodki  so  realizirani  v  višini  1.106.983,80  EUR,  kar  predstavlja  29,3  % 
realizacijo. Glede na višino proračuna in glede na investicije, ki se izvajajo, bo plan 
dosežen  v  preostanku  leta.  Glavne  skupine  odhodkov  izkazujejo  naslednjo 
realizacijo:

 40 tekoči odhodki: so realizirani v višini 317.068,16 EUR, kar predstavlja 38,2 % 
realizacijo. Večina kontov je realiziranih v višini slabih 50 %, kar je v skladu s 
planom. Konti, ki izkazujejo 0 % realizacijo bodo realizirani v mesecu septembru 
oziroma do konec leta.

 41 tekoči transferi: znašajo 291.026,61 EUR oziroma 49,6 %. 

Nekateri konti v skupini 410 – subvencije, še v polletju niso realizirani, predvideva 
pa se njihova realizacija takoj, ko bodo zaključeni razpisi za sofinanciranje. Na 
kontih  skupine 411 –  transferi  posameznikom in  gospodinjstvom je  realizacija 
53,6 % in ne odstopa od plana.  V sklopu skupine 412 – transferi  neprofitnim 
organizacijam in ustanovam je višina realizacije 37,4 % sredstva društvom bodo 
nakazana  v  mesecu  septembru.  Konti  skupine  413  –  drugi  tekoči  domači 
transferji, so realizirani 47,8 % in večina ne odstopajo od plana.    

 42 investicijski odhodki: realiziranih je 492.610,61 EUR oz. 21,1 % planiranih 
odhodkov. 

Odhodki  na  kontih  bodo  realizirani  večina  do  konec  leta.  Izvajanje  investicij 
poteka, kot je predstavljeno v načrtu razvojnega programa za leto 2012. Odgovor 
na  sofinanciranje  investicij  s  strani  države  še  čakamo  za  projekte:  »Ureditev 
kmečke tržnice«, »Rekonstrukcija dela LC 203-101 ter dela ceste LC 203-501 
skozi naselje Kremberk z obnovo javne razsvetljave« in »Viničarija Pergarjev vrh 
z vinogradniško učno potjo«. 

 43  investicijski  transferi:  so  v  višini  6.278,42  EUR  in  predstavlja  18,6  % 
realizacijo.

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  še niso realizirani, 
realizacija  se  pričakuje,  ko  bo  računovodstvo  občine  prejelo  ustrezno 
dokumentacijo.  Investicijski  transferi  posameznikom  in  zasebnikom  bodo 
realizirani, ko se končajo razpisi. 
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Graf: Realizacija odhodkov 30.6.2012

3. ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILO DOLGA  

Odplačevanje  najetih posojil  poteka po planu. V obdobju od januarja do junija je 
občina odplačala 5.892,93 EUR kreditov. 

4. PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV  

V času od januarja do junija je na kontih, kjer so nastali nepredvideni odhodki, župan 
s sklepi izvedel prerazporeditve:

 Sklep št. 1 z dne 23. 12. 2011. 
Zaradi premalo planiranih odhodkov v proračunu za leto 2012 smo opravili  
prerazporeditev  iz  PP/42302-Splošna  proračunska  rezerva  v  višini  744,40 
EUR, na PP/40608 konta 402920.  
.

 Sklep št. 2 z dne 18. 1. 2012.
Za izvedbo projekta smo opravili  prerazporeditev znotraj PP/41311 Ureditev 
kmečke tržnice v višini 8.400,00EUR, kjer smo povečali konto 42080453 PD 
za ureditev kmečke tržnice. 

 Sklep št. 3 z dne 7. 3. 2012.
Na podlagi prejete ponudbe za PZI za ureditev naselja Šlebinger smo opravili  
prerazporeditev  iz  PP/42302-Splošna  proračunska  rezerva  v  višini  565,20 
EUR na PP/41608 konta 42080424. 
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 Sklep št. 4 z dne 9. 3. 2012.
Občina kot sofinancerka delovanja Javnega zavoda za kulturne dejavnosti RS, 
na podlagi pogodbe, krije stroške najema prostora na Nikovi 9 v Lenartu. Ker v 
proračunu teh stroškov nismo planirali smo opravili prerazporeditev med konti  
PP/41803 iz konta 41330232 v višini 100,00 EUR na konto 402099. 

 Sklep št. 5 z dne 12. 3. 2012.
Na PP/41610  konta  42080442 smo  premalo  planirali  odhodke  za  pripravo 
podatkov za vrednotenja nepremičnin, zato se je opravila prerazporeditev iz 
PP/41610 konta 42080437 v znesku 33,82 EUR 

 
 Sklep št. 6 z dne 5. 3. 2012.

Prerazporedili smo sredstva konta 42080461 iz PP/41914 na PP/41918.

 Sklep št. 7 z dne 21. 5. 2012
V planu proračuna smo planirali nabavo ene pečice. Interes Društva kmečkih 
žena in  deklet  pa se je  pokazal,  da bi  se lahko odvijali  tečaji  kuharstva  v 
občinskih  prostorih.  Zato  smo  zagotovili  sredstva  še  za  eno  pečico. 
Prerazporeditev se je opravila  iz PP/40607 konta 420500 v znesku 528,71 
EUR, na konto 420204. 

 Sklep št. 8 z dne 30. 5. 2012.
V proračunu smo premalo planirali odhodke na kontu 41330203 VVZ storitve- 
plačilo  razlike ekon.  cene programa,  zato se je  opravila  prerazporeditev  iz 
PP/41901 konta 411921  v višini 4.000,00 EUR .

 Sklep št. 9 z dne 18. 6. 2012.
Za potrebe opravljanja funkcije župana smo na kontu drugi izdatki za službena 
potovanja premalo planirali  odhodke, zato se je opravila  prerazporeditev iz 
PP/30105 konta 402402 v višini 30,00 EUR, na PP/30105 konta 402499.

 Sklep št. 10 z dne 18. 6. 2012.
Ker bo občina v letu 2012 postopamo pričela z odmero  občinskih cest,  je 
realizacija  na  kontu  42080403  geodetske  storitve  že  ob  polletju  presegla 
planiran plan. Prerazporeditev smo opravili iz PP/41608 konta 42040000 na 
konto 42080403 v višini 7.500,00 EUR. 

 Sklep št. 11 z dne 18. 6. 2012.
Znotraj PP/41504 smo v višini 1.700,00 EUR opravili prerazporeditve iz konta 
4206004 na konto 42040220. 

 Sklep št. 12 z dne 18.6.2012
Na postavki  PP/41613 smo opravili  prerazporeditev v višini  200,00 EUR iz 
konta 400000 osnovne plače na konto 400400 nadurno delo . 
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5. PRORAČUNSKA REZERVA  

Na kontu proračunska rezerva za naravne nesreče občina v prvem polletju izkazuje 
realizacijo 0 EUR.

6.   PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Realizacija  odhodkov  bo  odvisna  predvsem od  priliva  sredstev  na  račun  Občine 
Sveta Ana, torej od realizacije predvidenih prihodkov. Na kontih, kjer je realizacija 
visoka, se v zakonskih okvirih sprejemajo sklepi o prerazporeditvah. Zaradi planiranja 
izpada  nekaterih  kapitalskih  in  transfernih  prihodkov  se  predvideva  priprava  in 
sprejem rebalansa v mesecu septembru. 

Obrazložitev pripravila:
Stanka FERŠ, dipl. ekon. Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

Župan

PRILOGE:
• tabela - splošni del proračuna (realizacija 1. 1.-30. 6. 2012)
• tabela - posebni del proračuna (realizacija 1. 1.-30. 6. 2012)
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