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PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA 
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA 
 
 

 

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2013 
(predlog) 

 

 
 
ZAKONSKA PODLAGA: 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 
dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah - ZJF (Ur. list RS št 79/99 in dopolnitve) 18. člen 
statuta občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 55/11-upb1 in 76/12). 
 
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2013 
 
Proračun za leto 2013 je občinski svet sprejel na svoji 15. seji dne 20.12.2012. Samo izvrševanje 
tekočega proračuna ni problematično, so se pa po sprejetju le - tega že v mesecu januarju 2013 
pojavile določene potencialne obveznosti oziroma projekti, kateri pri pripravi proračuna zaradi različnih 
okoliščin niso bili predvideni, zgolj s prerazporejanjem iz proračunske rezerve pa teh obveznosti ni 
mogoče pokriti. Podrobnejši razlogi, zakaj posamezna sredstva niso bila načrtovana že v okviru 
proračuna 2013 so podane v nadaljevanju v okviru obrazložitev. 
 
Z predlogom rebalansa 2013 se načrtuje, da se v proračun vključijo dodatni odhodki v višini 397.500 
EUR, ki se bodo krili iz sredstev na računih, za katere se ocenjuje, da bodo na dan 31.12.2012 znašala 
3.169.073 EUR, točna višina bo ugotovljena z zaključnim računom za leto 2012.  
Ob tem tudi navajamo, da je del sredstev na računih v višini 2.464.554 EUR, že vključen v proračun 
2013 in sicer v višini 2.270.741 ter v proračunu za leto 2014 znesek v višini 193.813 EUR. 
 
 

PP/NRP Opis 
Veljavni 
proračun 
2013 

Rebalans 
2013 Razlika 

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) 1.007.577 1.105.077 97.500 

OB000-07-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST 70.000 167.500 97.500 

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 52.000 72.000 20.000 

OB000-07-0002 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 2. FAZA 52.000 72.000 20.000 

1402 RAZVOJNI PROGRAMI 25.246 112.246 87.000 

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 1.583.418 1.673.418 90.000 

OB192-07-0029 Kanalizacija Breg 0 60.000 60.000 

OB192-13-0001 Kanalizacija Moste 0 30.000 30.000 

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 507.617 577.617 70.000 

OB192-09-0001 VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE 82.500 152.500 70.000 

1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 56.500 60.500 4.000 

1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 14.000 43.000 29.000 

OB000-07-0032 INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA 14.000 43.000 29.000 

    7.357.501 7.755.001 397.500 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) 
OB000-07-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST 
V letu 2012 niso bile poplačane obračunske situacije za izgradnjo ceste v ZN Moste, sanacijo asfalta na 
klancu za »Planiko« ter kupnine za zemljišča, ki predstavljajo razširitev ceste na Bregu. Zato je 
potrebno sredstva, ki so v te namene ostala neporabljena v letu 2012, z rebalansom prenesti v 
proračun 2013. 
 
1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 
OB000-07-0002 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 2. FAZA 
Ker se je v začetku leta 2013 pokazala možnost, da že lahko odkupimo nekaj zemljišč za namene tega 
projekta, je bilo potrebno dodati nekaj sredstev, saj so bila v proračunu 2013 planirana prvenstveno le 
za izdelavo OPPN in eventualno potrebne strokovne podlage. 
 
1402 RAZVOJNI PROGRAMI 
ZTK je bil uspešen pri prijavi na razpis za Ukrep 323 Ohranjanje in izboljšave dediščine podeželja, za 
kar je v proračunu potrebno zagotoviti sredstva za zalaganje investicijskih sredstev v višini 87.000 
EUR, ker ZTK teh sredstev nima, projekt pa mora biti zaključen do jeseni. Pri pripravi proračuna ta 
projekt ni bil načrtovan, ker je ZTK najprej prejel negativno odločbo, po pritožbi pa je bilo odločeno v 
njihovo korist. 
 
1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 
OB192-07-0029 Kanalizacija Breg 
OB192-13-0001 Kanalizacija Moste 
Ker se je izkazalo, da bo v naslednjih letih še možno črpati evropska sredstva za nekatere investicije, 
smo jih nekaj, med njimi izgradnjo kanalizacije Breg in drugi del Most, prijavili za novo programsko 
obdobje 2014-2020, ki od regije zahteva pripravo Regionalnega razvojnega programa za 
Gorenjsko 2014-2020 (v nadaljevanju RRP), ki predstavlja temeljni dokument in razvojni 
instrument razvojne regije Gorenjske v obdobju od leta 2014 do 2020. V primeru, da bosta projekta 
izbrana, potrebujemo zanju izdelana PGD, PZI projekta in gradbeno dovoljenje. V te namene je bilo 
potrebno zagotoviti glede na sprejeti proračun za leto 2013 dodatna sredstva za dopolnitev že pred 
leti izdelanih projektov za kanalizacijo Breg ter za pridobivanje služnosti in za izdelavo projektov za 
kanalizacijo v preostalem delu Most. 
 
1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 
OB192-09-0001 VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE 
V letu 2012 nista bila dokončana projekta povezave vodovodnega omrežja Radovljica z našim 
vodovodnim omrežjem in sanacija zajetja Završnica III. Zato je potrebno sredstva, ki so v te namene 
ostala neporabljena v letu 2012, z rebalansom prenesti v proračun 2013. 
 
1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
V letu 2012 nekateri izvajalci športa niso porabili dodeljenih sredstev za šport, zato se predlaga, da se 
sredstva v višini 4.000 EUR prenesejo v proračun leta 2013 in razdelijo na način, da se poviša 
vrednost točke za že odobrene programe otroških športnih šol na postavki 1871. 
 
1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 
OB000-07-0032 INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA 
Na postavki se dodatno zagotovijo sredstva v višini 24.000,00 EUR za potrebe projektne 
dokumentacije za ureditev šolskega prostora v okviru OŠ Žirovnica, katera so bila v večji meri že 
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načrtovana v letu 2012, niso pa bila planirana v letu 2013, ker je bilo sprva predvideno da bodo 
projekti prej gotovi. Tako da gre v tem primeru zgolj za prenos neporabljenih sredstev iz leta 2012. 
 
Na podlagi 44. člena statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS št. 23/99, 55/11-UPB1 in 76/12), 92. člena 
Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS št. 23/99, UVG št. 13/02, 31/03 in 10/05, Ur. list RS št. 
101/06, 39/07, 98/09 in 87/12) posredujem Predlog rebalansa proračuna občine Žirovnica za leto 
2013 Občinskemu svetu Občine Žirovnica v obravnavo s predlogom, da sprejme naslednje 
 
 
SKLEPE: 

1. Sprejme se Rebalans proračuna občine Žirovnica za leto 2013. 
 
 
Datum: 6.2.2013 
Številka: 410-0064/2012 
 

Leopold Pogačar 
ŽUPAN 

 
 
 
Priloga: rebalans proračuna občine Žirovnica za leto 2013 


