
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 
OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2012

1. UVOD 

Drugi rebalans proračuna 2012 je potreben, zaradi  izrednih prilivov na prihodkovni  
strani. Občina je v mesecu septembru bila obveščena s sklepi o zavrnitvi financiranja 
projektov na razpisu 322. Ti projekti se iz proračuna 2012 prenesejo v leto 2013.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
 

Prihodki in drugi prejemki rebalansa  za leto 2012 skupaj znašajo 3,385.120 EUR in 
so  od  sprejetega  proračuna  nižji  za  11  %, kar  je  posledica  ponovne  ocene 
proračunskih prihodkov.

V nadaljevanju je podana obrazložitev povečanja ali zmanjšanja prihodkov in drugih 
prejemkov po splošnem delu proračuna na podlagi trimestnih kontov:

• 700 (davki  na dohodek in dobiček)  : prihodek občine od dohodnine znaša 
1,647.580  EUR  in  so  malenkost  večji  zaradi  ponovne  ocene  dohodninskih 
prihodkov s strani Ministrstva za finance.

• 703 (davki na premoženje)  : prihodki od davkov na premoženje so ocenjeni v 
višini 81.394 EUR in jih z rebalansom povečujemo za 26,6%. Z rebalansom 
vključujemo  nov  prihodek  in  sicer  davek  na  promet  nepremični,  katerega 
planiramo v višini 17.300 EUR. 

• 704 (domači davki  na blago in storitve):   so v rebalansu planirani  v višini 
59.060 EUR in so za 49 % večji. Na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvi  
zakona o kmetijskih zemljiščih, bo občina dobila vrnjeno plačano odškodnino 
zaradi sprememb namembnosti kmetijskih zemljišč, katero je morala poravnati 
za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja. 

• 710 (udeležba na dobičku in dohodki od premoženja):   v okviru te skupine 
kontov, se na podlagi tekoče realizacije predvidevajo prihodki v znesku 35.880 
in so nižji  za 56,5%. Znižujemo jih na kontu prihodki od obresti in na kontih 
skupine 7103 prihodki od premoženja. 
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• 711 (takse in  pristojbine)  : upravne takse se v  rebalansu planirajo  v  višini 
3.190 EUR  in ostajajo glede na plan proračuna enake. 

• 712 (globe in druge denarne kazni):    prihodki nadomestila za degradacijo in 
uzurpacijo se v rebalansu povečajo in jih ocenjujemo v višini 546 EUR.

• 713 (prihodki od prodaje blaga in storitev):   višina planiranih prihodkov se 
povečajo za 3,4 %. Glede na polletno realizacijo,  se povečujejo prihodki  od 
storitev VVZ. 

• 714 (drugi nedavčni prihodki):   višina prihodkov se spremeni in jih ocenjujemo 
do konec leta v višini 354.063 EUR. Prihodki se znižujejo na kontu komunalni 
prispevki, povečujemo pa jih z kontom prihodki iz naslova unovčenja bančne 
garancije v višini 241.211 EUR.   

• 720  (prihodki  od  prodaje  stanovanjskih  objektov  ):   občina  je  prodala 
stanovanje na lokacije Kremberk 37, prihodki znašajo 36.860 EUR.

• 722 (prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja)  : prihodki 
so  ocenjene  v  višini  384.648  EUR.  Podroben  pregled  prodaje  stvarnega 
premoženja je predstavljen v letnem programu prodaje, ki je priloga proračuna.

• 730 (prejete donacije iz domačih virov):   v rebalansu planiramo 5.000 EUR. 

• 740 (transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij)  : so predvideni v 
skupni višini 184.055 EUR, kar je za 20,3 % manj kot je bilo prvotno ocenjeno s 
proračunom. Prihodki iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (Fi) 
se znižujejo za 50%.

• 741  (prejeta  sredstva  iz  državnega  proračuna  iz  sredstev  proračuna   
Evropske  unije):  prihodke ocenjujemo v  višini  488.093 EUR za naslednje 
projekte:
-     izgradnja ČN in kanalizacije v Lokavcu v višini 128.525 EUR in 
- Ureditev vaškega jedra Lokavec  v višini 336.996 EUR,
- Stalna razstava o življenju in delu F.Postiča v višini 17.000 EUR in 
- Interaktivne točke v višini  Ureditev Evangeličanskega pokopališča v višini 

5.572 EUR.
 

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
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Odhodki in drugi izdatki rebalansa   znašajo 3,361.341 EUR, kar je za 11,1% manj, kot 
je bilo predvideno s sprejetim rebalansom. 

Natančnejše  spremembe  posameznih  odhodkov  so  razvidne  iz  obrazložitve 
posebnega dela proračuna. 

2. POSEBNI DEL 

1. Predlagatelj finančnega načrta: 10 OBČINSKI SVET 

Znotraj predlagatelja finančnega načrta se višina sredstev z rebalansom ne spreminja. 

2. Predlagatelj finančnega načrta: 20 NADZORNI ODBOR 

Višina predlaganih sredstev za delovanje nadzornega odbora se z rebalansom ne 
spreminja. 

3. Predlagatelj finančnega načrta: 30 ŽUPAN 

Skupna  višina  sredstev  predlagatelja  finančnega  načrta  se  z  rebalansom  ne 
spreminja.
 
4. Predlagatelj finančnega načrta: 40 OBČINSKA UPRAVA 

Znotraj predlagatelja finančnega načrta se skupni obseg potrebnih sredstev za leto 
2012  ocenjuje  na  2,841.546  EUR,  kar  je  12,8%  manj  sredstev  glede  na  sprejet  
rebalans.  Zmanjšanje  predlagane  višine  sredstev  glede  na  sprejeti  proračun  je 
posledica uskladitve nekaterih proračunskih postavk. Posamezne spremembe izhajajo 
iz proračunskih postavk, kot sledi:

Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Na  podlagi  sedanje  realizacije  ostajajo  konti  na  postavki  40610  Druge  oblike 
povezovanja občine enaki kot so bili planirani s planom rebalansa.  Na postavki 40618 
Sofinanciranje  delovanja  Društva  za  razvoj  podeželja  LAS  je  v  letu  2012  občina 
plačala obveznosti za leto 2011. V rebalansu tako načrtujemo odhodke  zahtevka za 
2011 in zahtevka za sredstva 2012 skupni  višini 5.172 EUR.

Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave
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Skupni stroški tega podprograma se z rebalansom planirajo v višini 219.024 EUR. Od 
planiranega  rebalansa  se  zmanjšujejo  za  3  %.  Glede  na  trenutno  realizacijo  se 
zmanjšujejo  konti  osnovne plače,  dodatek  za delovno dobo,  povračilo  prehrane in 
prevoza in jubilejna nagrada. Znižujejo se tudi materialni stroški za delovanje občinske 
uprave  za  5  %.  Prav  tako  se  znižujejo  stroški  sofinanciranja  medobčinskega 
inšpektorata in redarstva za 20 %. 

Podprogram: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

Znotraj tega podprograma z rebalansom planiramo sredstva v višini 53.742 EUR, ki so 
za  7,8%  večji  od  sprejetega.  Višina  sredstev  je  planirana  na  podlagi  trenutne 
realizacije, zato smo nekatere izdatke zmanjšali oziroma ustrezno povečali.

Povečujejo  se  odhodki  za  investicijsko  opremljanje  uprave,  kjer  smo  za  potrebe 
izvajanja tečajev kuhanja s strani Društva kmečkih žena in deklet, nabavili dve pečici.

Postavka  40608  razni  stroški,  ki  so  potrebni  za  delovanje  občinske  uprave  se  z 
rebalansom povečujejo za 33%. Povečali smo stroške notarskih storitev .

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Višino sredstev znotraj podprograma smo povečali za 20,9% zaradi plačila obveznosti 
sofinanciranja obrambe pred točo za leto 2011, katero smo poravnali v letu 2012.

Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

V rebalansu ostajajo odhodki enaki.  

Podprogram: 08029001 Prometna varnost 

V letu 2012 ne planiramo stroškov Sveta za preventivo.

Podprogram: 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Glede na realizacijo se odhodkih tega podprograma znižujejo za 22,9 %. 

Podprogram: 110298004 Ukrepi za stabilizacijo trga

V rebalansu ostajajo planirani stroški za sofinanciranje ukrepov razvoja podeželja v 
višini 10.000 EUR.

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
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Planirani so odhodki porabe koncesijske dajatve za lov v višini 671,47.

Podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

V letu 2012 je občina poravnala strošek izdelave Lokalnega energetskega koncepta 
Občine Sveta Ana v višini 4.188 EUR. 

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest se z rebalansom zmanjšuje za 30 %. 

Na projektu Ureditev vaškega jedra Lokavec ne planiramo sprememb.

Za projekt Ureditev tržnice in Rekonstrukcije dela LC 203-101 ter dela ceste  LC 203-
501...se planirajo samo stroški, ki so nastali za pripravo projektov in DIIP-a.  Za ta dva 
projekta ima občina  sklep o zavrnitvi financiranja s strani države.

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava

Z rebalansom povečujemo stroške obnove javne razsvetljave,  kateri  so nastali  ob 
udaru strele v javno razsvetljavo. 

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

V  tem  programu  znižujemo  stroške  konta  410212  Sredstva  za  delovna  mesta  v 
privatnih podjetjih, ker občina ni prejela vlog.

Podprogram: 14039001 Promocija občine 

Proračunska postavka 41404 Pospeševanje turizma se z rebalansom znižuje za 3 %, 
med konti so se opravile  prerazporeditve.

V rebalansu odhodki  za projekt  Vinogradniška pot  po sledeh F.  Postiča,   ostajajo 
nespremenjena. 

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V  rebalansu  ostajajo  planirana  sredstva  za  projekt  Viničarja  Pergarjev  vrh  z 
vinogradniško učno potjo, ker še občina ni prejela sklepa.

Povečujejo se odhodki za nakup »Touch screen terminalov«  za 58,3 %.  
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Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Postavko 41503 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 
znižujemo  za  66,8  %.  V  letu  2012  bo  občina  financirala  projekte  in  gradnje 
individualnih čistilnih naprav. 

Stroški  projekta Odvajanje in  čiščenje odpadnih voda v Lokavcu se z rebalansom 
povečujejo za 9,4%. V letu 2011 je realizacija bila nekoliko nižja, zato so se ti stroški  
prenesli v leto 2012. 

Občina se ni prijavila na razpis s projektom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
Ledineku  in  Dražen  vrhu,  zato  se  planirajo  v  rebalansu  samo  stroški  projektne 
dokumentacije.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje

V okviru prostorskega načrtovanja se je višina planiranih sredstev poveča za 45,59 %. 
Z rebalansom vključujemo nove stroške in sicer stroške OPPN Sveta Ana, stroške 
kartografskega izrisa plana in stroške sprememb PUP Občine Sveta Ana.
 
Podprogram:16039001 Oskrba z vodo

V rebalansu  smo povečali  stroške  sofinanciranja  izgradnje  regionalnega cevovoda 
(projekt COSV) .  

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

V letu 2012 se je občina prijavila na razpis s projektom Ureditev Evangeličanskega 
pokopališča. Sklep še ni prispel. 

 Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

Na  postavki  41608  Urejanje  zemljišč  zmanjšujemo  odhodke  komunalna  oprema 
stavbnih  zemljišč.  Na  postavki  41613  Obratna  cona  se  z  rebalansom  sredstva 
povečajo. Občina je prodala skoraj vse parcele v industrijski coni, zato je potrebno 
uredit komunalno opremo.

Podprogram: 16069002 Nakup zemljišč
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Občina je v letu 2012 realizirala nakup dveh zemljišč v k.o. Zg.Ročica v višini 29.988 
EUR.

Podprogram: 17029001Nujno zdravstveno varstvo

Zaradi  uveljavitve  Zakona  o  uveljavljanju  pravic  iz  javnih  sredstev,  se  odhodki  na 
postavki 41703 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih povečajo 
za 177 %. V letu 2011 je občina imela evidentiranih 11 oseb katerim je poravnala 
prispevek, v letu 2012 pa že od 28-34 osebam.

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

 Z rebalansom povečujemo stroške za 6,3 %  na podlagi aneksa.   

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

Sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in društvom kateri se 
ukvarjajo s kulturo, se z rebalansom sredstva ne spreminjajo. 

Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Za  izdajo  lokalnega  časopisa  in  Ovtarjevih  novic  se  stroški  glede  na  trenutno 
realizacijo znižujejo. 

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

V rebalansu smo planirali stroške obratovanja KTC, glede na trenutno realizacijo in 
oceno do konec leta. 

Podprogram: 18059001 Program športa 

Z rebalansom povečujemo stroške investicijskega vzdrževanja  objektov za šport  – 
športna dvorana.

Podprogram: 19029001 Vrtec

Po pregledu realizacije je potrebno povečati stroške na postavki 41901 Plačilo vrtcu 
za 7,8 %.

V rebalans vključujemo nov projekt Nizko-energetski objekt Lokavec – sklop vrtec, kjer 
se planirajo v letu 2012 sredstva za projektno dokumentacijo.

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo 
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Z rebalansom povečujemo stroške nakupa knjig za šolsko knjižnico. 
.
Podprogram: 20049001 Centri za socialno delo

Gre za financiranje nalog CSD Lenart, ki jih opravlja za občane iz Občine Sveta Ana in  
ki  jih je v skladu s predpisi  iz  tega področja lokalna skupnost  dolžna financirati  iz 
svojega proračuna. Višina sredstev tega podprograma se povečuje za 42,9%.  

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

V rebalans povečujemo stroške družinskega pomočnika. Občina trenutno financira tri 
družinske pomočnike.

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo ostarelih

Sredstva  planirana  za  regresiranje  oskrbe  se  bodo  povečala  na  21,4%,  zaradi 
povečanja števila  oseb v domovih.

Podprogram:  22019001  Obveznosti  iz  naslova  financiranje  izvrševanja 
proračuna-domače zadolževanje

V rebalans smo vključili nov stroške - Plačila obresti kratkoročnih kreditov. Planiramo 
jih v višini 5.000 EUR.

Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema 
sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter finančne rezerve, ki so namenjene 
za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so  
nujne  za  izvajanje  dogovorjenih  nalog.  Z  rebalansom  ostajajo  sredstva 
nespremenjena.

3. REŽIJSKI OBRAT

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

V rebalansu ostajajo stroški za plačo delavca v režijskem obratu nespremenjeni.

Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti 

Ta sredstva programa smo povečali, ker je občina v mesecu juliju dobila odobrena 
sredstva še za dva javna delavca. 
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Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekočega vzdrževanja občinskih cest 

Glede na trenutno realizacijo  in  plana vzdrževanja do konec leta  smo konto letno 
vzdrževanje občinskih cest z rebalansom  znižali za 5,4 %. 

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram  zajema  stroške  odvoza  smeti  iz  javnih  mest  in  stroške  mehanske 
obdelave komunalnih odpadkov. Te stroške smo glede na trenutno realizacijo znižali.

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Postavka  Urejanje  in  vzdrževanje  pokopališč  se  z  rebalansom znižuje  za  stroške 
projekta urejanje parkirišča v mrliški vežici. Ta projekt se letos ne bo izvajal.

Podprogram: 16039003 Objekti za rekreacijo

V ta program vključujemo program izgradnja športnega centra v višini 42.000 EUR.

4. RAČUNA FINANCIRANJA

V rebalansu  so planirana sredstva za odplačilo glavnice v višini 28.452 EUR in se ne 
spremenijo.

5. PREDLOG

Občinskemu  svetu  Občine  Sveta  Ana  predlagamo,  da  potrdi  Odlok  o  rebalansu 
proračuna Občine Sveta Ana za leto 2012, v predlagani obliki.

Obrazložitve zapisala:
Stanka FERŠ, dipl. ekon.

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
 župan
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