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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE GORNJI
GRAD ZA LETO 2012

Na podlagi realizacije v devetih mesecih in na podlagi ocene realizacije do konca leta 2012,
ter na podlagi spremenjenih okoliščin na področjih pristojnosti občine smo ugotovili, da
določeni prihodki v letošnjem letu ne bodo realizirani, oziroma bodo realizirani v večjem ali
manjšem obsegu, zato smo se odločili, da v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah
pripravimo rebalans proračuna za leto 2012. Rebalans proračuna je vsekakor potreben, saj
omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju ko se je sprejemal
1. rebalans proračuna za leto 2012 ni bilo mogoče predvideti in pomeni spremembe v strukturi
prihodkov in odhodkov.
V rebalansu proračuna je upoštevana trenutno veljavna vrednost povprečnine, ki je podlaga za
izračun višine dohodnine, ki jo prejme občina v posameznem proračunskem letu. Upoštevali
smo vse spremembe ki kij je prinesel Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je bil
objavljen v Uradnem listu št. 40/2012 z dne 30.5.2012.
OBRAZLOŽITEV - SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2012
PRIHODKI 3.899.183 € (1.rebalans proračuna 2012) 3.934.059 € (2. rebalans
proračuna) indeks 100,89
70 - Davčni prihodki
2.013.921 € (1.rebalans 2012) 2.047.197 € (2. rebalans proračuna) indeks 101,65
Na podlagi določb ZFO-1, ter na podlagi tega novih izračunov primerne porabe (primerna poraba
občine je za posamezno občino, za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev
za financiranje z zakonom določenih nalog) so:
prihodki iz dohodnine odstopljen vir občinam;
davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča fizičnih oseb in drugi davki od premoženja od
nepremičnin);
davek na dediščine in darila; davek od iger na srečo;
davek na promet nepremičnin in nefinančno premoženje od pravnih in fizičnih oseb;
turistična taksa;
namenski prihodki okoljskih dajatev za odvajanje odpadnih voda in odlaganja odpadkov;
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

71 – Nedavčni prihodki
140.200 € (1.rebalans 2012) 137.701 € (2. rebalans proračuna) indeks 98,22
Zmanjšajo se drugi nedavčni prihodki zaradi prenosa sredstev na transferne prihodke (Medobčinski
urad za okolje in prostor Velenje, Medobčinski inšpektorat – prejeli smo odredbo iz katere je
razvidno, da se financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave prenese na
transferne prihodke prvo nakazilo 17% je bilo izvedeno v letu 2012, drugo nakazilo 83%
sofinanciranja pa bo realizirano v januarju 2013);

72 - Kapitalski prihodki
19.616 € (1.rebalans 2012) 19.616 € (2. rebalans proračuna) indeks 100
Prihodki od prodaje stanovanj po sta. zakonu, prodaja stanovanjskega objekta Rakova hiša, prodaja
opreme na odlagališču Podhom in prodaje stavbnih zemljišč ostanejo nespremenjeni;
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74 - transferni prihodki
1.725.446 € (1.rebalans 2012) 1.729.545 € (2. rebalans proračuna) indeks 100,24
Zadnje nakazilo finančne izravnave je bilo v mesecu juniju, zaradi sprememb financiranja ni več
finančne izravnave
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – delež sredstev za sofinanciranje investicij na
podlagi 23. člena ZFO-1, delež sredstev Ministrstva za kmetijstvo – razvoj podeželja - za obnovo
fasade Attemsov trg 23; prihodki od požarne takse;
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (MOP Sektor sanacij naravnih in drugih
nesreč za sanacijo gozdnih cest in lokalnih cest, sofinanciranje na podlagi zahtevka na podlagi
opravljenih del za gozdne ceste;
Prejeta sredstva iz EU za strukturno politiko - kanalizacija Bočna,
Projekt Gošo - financiranje preko Občine Mozirje
Druga prejeta sredstva od lokalnih skupnosti za izgradnjo Zbirnega centra Podhom;

ODHODKI 3.917.557 € (1. rebalans 2012) 3.952.433 € indeks 100,89
40 – tekoči odhodki
967.594 € (1.rebalans 2012) 975.290 (2. rebalans proračuna) indeks 100,80
Med tekočimi odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov
materiala in drugih stroškov storitev, tekočega vzdrževanja, obresti za servisiranje javnega
dolga ter sredstva izločena v rezerve in proračunske sklade.
41 – tekoči transferi
779.309 € (1.rebalans 2012) 802.202 € (2. rebalans proračuna) indeks 102,94
Na tekočih transferih so izkazana vsa nepovratna plačila in sicer subvencije za kmetijstvo,
subvencije za drobno gospodarstvo, regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi,
regresiranje prehrane učencev, regresiranje oskrbe v domovih, ki se je v letu 2012 povečalo,
trenutno imamo domovih oz. centrih starejših 16 varovancev, subvencioniranje najemnin,
plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačil staršev, tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in društvom, prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodka, tekoči
transferi v javne sklade in javne zavode.
42 – investicijski odhodki
2.088.394 € (1.rebalans 2012) 2.080.450 € (2. rebalans proračuna) indeks 99,62
Na investicijskih odhodkih so izkazana plačila ki so namenjena pridobitvi ali nakupu
osnovnih sredstev, v okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcijo in
adaptacijo, ter investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb.
43 – investicijski transferi
82.260 € (1.rebalans 2012) 94.491 € (2. rebalans proračuna) indeks 114,87
V investicijske transfere pa so vključeni odhodki za investicije javnim zavodom, med
investicijske transferi pravnim in fizičnim osebam pa so vključeni odhodki za investicije
neprofitnim organizacijam in društvom. Sredstva so povečana zaradi sofinanciranja izgradnje
malih čistilnih naprav in financiranja novega oddelka v vrtcu Gornji Grad.
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RAČUN FINANCIRANJA Odplačilo dolga
55 – Odplačilo domačega dolga
129.000 € (1.rebalans 2012) 129.000 € (2. rebalans proračuna) indeks 100
Občina Gornji Grad je v letu 2009 na podlagi Odloka o proračunu za leto 2009 soglasja
Ministrstva za finance najela dolgoročni kredit pri BKS banki AG Bančna podružnica
Ljubljana v znesku 900.000 € z odplačilno dobo 10 let. V letu 2011 pa je najela dolgoročni
kredit v znesku 390.000 € ravno tako pri BKS Ljubljana z odplačilno dobo 10 let.
POSEBNI DEL PRORAČUNA (po programski klasifikaciji):
ODHODKI 3.917.557 € (1. rebalans 2012) 3.952.433 € (2. rebalans 2012) indeks 100,89

Predlagatelj finančnega načrta: 1000 OBČINSKI SVET
Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem
Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta
17.130 € (1.rebalans 2012) 17.130 € (2. rebalans ) indeks 100
Podprogram vključuje stroške sej občinskega sveta, stroške sej odborov in komisij in financiranje
političnih strank. Sejnine se obračunajo na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine
Gornji Grad.

Podprogram : 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
12.600 € (1. rebalans proračuna 2012) 12.600 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Podprogram vključuje obveščanje domače in tuje javnosti, objave občinskih predpisov v uradnem
glasilu Zg. sav. občin oz. Ur. glasilu slovenskih občin in vzdrževanje spletne strani občine ter izdaja
glasila Občine Gornji Grad .

Predlagatelj finančnega načrta: 2000 NADZORNI ODBOR
Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija
Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora
3.720 € (1. rebalans proračuna 2012) 3.720 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Podprogram zajema
izobraževanja.

stroške sejnin za člane nadzornega odbora, materialne stroške in stroške

Predlagatelj finančnega načrta: 3000 ŽUPAN
Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupana
63.549 € (1.rebalans 2012) 52.933 (2.rebalans 2012)indeks 83,29
Podprogram vključuje plače poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s
stroški reprezentance.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno je skladno z odlokom o plačah
funkcionarjev in skladno z ZSPJS uvrščena v 49. plačni razred, upoštevali pa smo uskladitev plač po
ZUJF. Sredstva za financiranje podžupana se črtajo iz proračuna 2012.
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Predlagatelj finančnega načrta: 4000 OBČINSKA UPRAVA
Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija
Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
1.570 € (1.rebalans 2012) 1.570 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Stroški plačilnega prometa – provizija Uprave RS za javna plačila, provizija Banke Slovenije povečanje zaradi večjega števila finančnih transakcij.

Področje proračunske porabe: 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč
Podprogram: 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam
850 € (1.rebalans 2012) 850 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Članarine se plačujejo mednarodnim organizacijam, katerih članica je občina Gornji Grad in sicer
AACC Alpe – jadranski center za čezmejno sodelovanje 750,00 € in članarina za Evropski kulturni
center 100,00 € .

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne
javne storitve
Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura
285.074 € (1.rebalans 2012) 285.074 € (2. rebalans 2012)indeks 100
Podprogram vključuje stroške na podlagi pogodb za vzdrževanje programske opreme za glavno
pisarno, programska oprema Grad (za glavno knjigo, osnovna sredstva, plače, obračun sejnin,
obračun obresti, plačilni promet), programska oprema za javne razpise, prostorski informacijski
sistem na internetu – PISO in sofinanciranje projekta Gošo .

Podprogram: 04029002 Elektronske storitve
1.900 € (1. rebalans 2012) 1.900 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Podprogram vključuje stroške za elektronske storitve po pogodbi.

Podprogram: 04039001 Izvedba protokolarnih dogodkov
3.060 € (1.rebalans 2012) (2.rebalans 2012)indeks 100
Podprogram vključuje stroške pokroviteljstva občine pri občinskih prireditvah, prireditvah javnih
zavodov in društev ter drugih izvajalcev.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
47.200 € (1.rebalans 2012) 47.200 €(2.rebalans 2012) indeks 85,50
Podprogram zajema stroške izvršb, odvetniških storitev in drugih sodnih postopkov, pravno
zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov in investicije v poslovne prostore in najemnina za poslovne prostore.

Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
1.600 € (1. rebalans 2012) 1.600 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Članarina skupnosti občin Slovenije po pogodbi.
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06019003 Druge oblike povezovanja lokalnih skupnosti
4.500 € (1.rebalans 2012) 4.500 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski
regiji - RASR.

Podprogram: 06029002 Delovanje zvez občin
16.400 € (1.rebalans 2012) 16.400 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Na podlagi Dogovora o medsebojnih razmerjih in Dodatka k dogovoru št. 1, ki so ga sklenile občine
Gornji Grad, Luče, Ljubno, Nazarje, Mozirje, Šmartno ob Paki, Solčava in mestna občina Velenje bo
Občina Gornji Grad pokrivala v letu 2012 naslednje stroške za Urad za okolje in prostor Saša regije
na podlagi zahtevkov, ki jih izstavlja mesečno Mestna Občina Velenje: za plačo z vsemi davki in
premijo za VPSJU, regres, stroški prehrane. dodatek na mentorstvo, stroški pisarniškega materiala,
telefona in seminarjev. Občina v letu 2012 pokriva vse stroške glede na 40% prisotnost za eno osebo.
V skladu s 23. členom ZFO s strani države prejmemo 50% stroškov za skupno občinsko upravo. V ta
podprogram pa so vključeni tudi stroški Medobčinskega inšpektorata in redarske službe v občini.

Podprogram: 06039001 Dejavnost občinske uprave
153.954 € (1.rebalans 2012) 146.053 € (2.rebalans 2012)indeks 94.86
Podprogram zajema stroške administracije občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi in
materialne stroške, ki se nanašajo na delovanje občine. Upoštevali smo uskladitev plač in materialnih
stroškov po ZUJF.

Podprogram: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem
23.470 € (1.rebalans 2012) 23.470 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Postavka za pokrivanje stroškov nastanitve objekta v Čatežu (stroški se pokrivajo s prihodki za
nastanitve v Čatežu). Podprogram zajema tudi stroške za vzdrževanje opreme in zavarovalne premije.
Pri nakupu osnovnih sredstev za delovanje občinske uprave se planira najnujnejša oprema vse ostalo
se črta iz plana zaradi varčevalnih ukrepov.

Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Podprogram: 07039001 Usposablj. in delovanje sistema za posred. ob izrednih dogodkih
3.517 € (1.rebalans 2012) 3.517 € (2.rebalans 2012)indeks 100
Podprogram zajema stroške za delovanje civilne zaščite. Oprema za delovanje pa se v letu 2012 črta
zaradi varčevalnih ukrepov.

Podprogram: 07039002 Protipožarna varnost
45.810 € (1. rebalans 2012) 45.810 € (2.rebalans 2012) indeks 100
V letu 2012 se financirajo materialni stroški za delovanje gasilskih društev Gornji Grad, Bočna in
Nova Štifta. Za delovanje društev se na podlagi sprejetega proračuna sklenejo pogodbe z društvi.
Zaradi varčevalnih ukrepov se planira financiranje nakupa gasilskega avtomobila za PGD Gornji Grad
v vrednosti 10.000 €, vse postavke za nakup opreme so v letu 2012 črtane zaradi varčevalnih ukrepov.

Področje proračunske porabe: 08 Notranje zadeve in varnost
Podprogram: 08029001 Prometna varnost
4.200 € (1.rebalans 2012) 4.200 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Na podlagi pripravljenega plana SPV se planirajo stroški izobraževanja in dela s šolsko mladino,
stroški sejnin, izvedba kolesarskih izpitov, nakup kresničk in rutic in druge naloge v zvezi z SPV.
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Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji
Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti
12.050 € (1.rebalans 2012) 12.505 € (2.rebalans 2012) indeks 103,77
Na področju vzgoje in izobraževanja se je na Javni razpis za javna dela pri Zavodu za zaposlovanje
prijavila Osnovna šola Gornji Grad in sicer za dva javna dela, in dobila odobrena.
Na kulturnem področju smo se prijavili na razpis za javna dela pri Zavodu za zaposlovanje in dobili
odobrena sredstva za eno osebo in opravlja delo «Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih«.

Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo
Podprogram: 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
27.350 € (1.rebalans 2012) 27.350 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Občina Gornji Grad vsako proračunsko leto razpiše sredstva za subvencije kmetijstvu, zaradi
varčevalnih ukrepov se za kompleksne subvencije v kmetijstvu razpiše 25.000 €.
Podprogram zajema tudi stroške za varstvo živali in dotacije Čebelarski zvezi in Čebelarskemu
društvu Gornji Grad in najemnino za en boks za zapuščene živali.

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
6.307 € (1.rebalans 2012) 6.307 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Podprogram razvoj in prilagajanje podeželskih območij zajema podporo razvoju dopolnilnih
dejavnosti, podporo stanovskemu in interesnemu povezovanju društev in zvez. Omenjena postavka
vključuje sredstva za delovanje društva Las. Zaradi varčevalnih ukrepov občina v letu 2012 ne bo
financirala koncerta v katedrali.

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
0 € (1.rebalans 2012) 932 € (2.rebalans 2012) indeks 0
Iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2011 smo prejeli v letu 2012 932 €
katere pa moramo na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu razdeliti LD Ljubno, Luče, Gornji Grad,
Motnik in Tuhinj po razdelilniku.

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
45.000 € (1.rebalans 2012) 45.000 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Izvajalec je bil izbran na podlagi
javnega razpisa in z njim podpisan štiriletni okvirni sporazum.

Področje proračunske porabe: 12 Pridobivanje in distribucija energetskih
surovin
Podprogram: 12029001 Oskrba z električno energijo
43.000 € (1.rebalans 2012) 31.451 € (2.rebalans 2012) indeks 73,14
Na podlagi obračuna dobavljene električne energije, obračuna trošarine, obračuna uporabe omrežja in
prispevkov se planira strošek javne razsvetljave. Odjemna mesta javne razsvetljave so v Bočni,
Gornjem Gradu in Novi Štifti. V podprogramu pa so planirani tudi stroški tekočega vzdrževanja javne
razsvetljave. Sredstva so zmanjšana zaradi novega izračuna sofinanciranja gradnje elektro omrežja v
stanovanjski coni Tičjek II.

Področje proračunske porabe: 13 Promet, Prometna
komunikacije

infrastruktura in

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
150.000 € (1.rebalans 2012) 150.000 (2.rebalans 2012)indeks 100
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Planira se vzdrževanje lokalnih cest, makadamskih odsekov, vzdrževanje bankin , čiščenje vegetacije
na brežinah, krpanje udarnih jam, strojno čiščenje jarkov, propustov in bankin, pregledniška služba ,
tekoče vzdrževanje cest in izvajanje zimske službe, ravno na tej postavki so zmanjšana sredstva
zaradi trenutnih vremenskih razmer v letošnji zimski sezoni.

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
532.922 € (1.rebalans 2012) 527.753 (2.rebalans 2012) indeks 99,03
V mesecu avgustu smo podpisali aneks k pogodbi za ureditev regionalne ceste R3-697/ 5514 Nazarje
– Gornji Grad odsek skozi Bočno v višini 9.396 €. Drugih dodatnih del se na tem področju ne
predvideva, zato se planirana sredstva za omenjeno investicijo zmanjšajo.
Modernizacija ceste Glukove njive – Poglednik je prišlo pri gradnji do nepredvidenih del na
segmentu izgradnje opornih zidov, izvedbe drenaže in dodatnim asfaltiranjem med cestiščem in jarki.
Na podlagi zbiranja ponudb za investicijski nadzor in drugo projektno dokumentacijo pa so postavke
korigirane glede na podpisane pogodbe.

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava
41.600 € (1.rebalans 2012) 35.000 € (2.rebalans 2012)indeks 84,13
Na podlagi večinoma izvedenih in opravljenih del na področju predpriprave jaškov in kanalov za
izvedbo javne razsvetljave v Bočni ter v Novem naselju se znižujejo planirana sredstva.

Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo
Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
10.000 € (1.rebalans 2012) 10.000 (2.rebalans 2012)indeks 100
Planirajo se sredstva za javni razpis za spodbujanje drobnega gospodarstva v občini.

Podprogram: 14039001 Promocija občine
22.500 € (1.rebalans 2012) 22.500 €(2.rebalans 2012) indeks 100
Financiranje občinskih prireditev v letu 2012 in prireditev v okviru občinskega praznika in
sofinanciranje izdaje knjige 250 let katedrale Gornji Grad.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
13.450 € (1.rebalans 2012) 13.450 (2.rebalans 2012) indeks 100
Sofinanciranje programa Turističnega društva Gornji Grad in stroškov najemnine za Jamnikovo
etnološko zbirko. Znižanje postavke zaradi varčevalnih ukrepov.

Področje proračunske porabe: 15 varovanje okolja in naravne dediščine
Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
532.350 € (1.rebalans 2012) 532.350 €(2.rebalans 2012) indeks 100
Planirajo se stroški za prilagoditev odlagališča Podhom in odvoz odpadkov na odlagališče v Celje ter
sredstva za izgradnjo Zbirnega centra Podhom.

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
621.626 € (1.rebalans 2012) 671.709 (2. rebalans 2012) indeks 108,05
Pri izgradnji kanalizacije v Bočni je prišlo do nepredvidenih del, zaradi tega je bilo potrebno povečati
postavko investicijskega nadzora. Nepredvidena dela so nastala iz naslova hišnih priključkov,
dodatnega asfaltiranja,izvedbe predpriprave NNO in JR na lokalnih cestah.
V letu 2009 je Občinski svet občine Gornji Grad sprejel sklep na podlagi katerega smo prenehali
obračunavati okoljsko dajatev za onesnaževanje vode tistim gospodinjstvom, ki niso bila priključena
na javni vodovod in ne bodo priključena na javno kanalizacijo.
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Čeprav se je nezaračunavanje okoljske dajatve zgoraj omenjenim pričelo že v letu 2009, pa je v tem
letu nakazovanje okoljske dajatve občini potekalo še po starem (v skladu s tedaj veljavno uredbo):
kolikor okoljske dajatve je komunala zbrali od občanov toliko jo je nakazala neposredno v občinski
proračun, manko do odmerjene višine okoljske dajatve je zagotovila občina s preknjiženjem na konto
okoljskih dajatev.
Do problema je prišlo v letu 2010: okoljsko dajatev smo morali v tem letu pričeti mesečno nakazovati
na račun carinskega urada in sicer v višini kot da bi jo zaračunavali na območju celotne občine (v
skladu s predpisi je bila okoljska dajatev odmerjena za območje celotne občine), čeprav smo jo še
vedno zaračunavali le tistim, ki so bili priključeni na javni vodovod in so(bodo) imeli možnost
priključitve na javno kanalizacijo. Prilagamo kartico konta iz katere je razvidno kolikšen znesek je bil
nakazan carinskemu uradu (posledično občini), kolikšen znesek je bil zaračunan občanom in kolikšna
je razlika -15.205,01 EUR.
Z letom 2011 smo pričeli okoljsko dajatev ponovno zaračunavati na območju celotne občine zato ta
problematika več ne nastaja – zaračunavanje in odmera sta usklajena.
Občina Gornji Grad je na podlagi Odloka o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad (UG ZSO, št.
03/12) ter Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
čistilnih naprav v Občini Gornji Grad (UG ZSO, št. 03/12), v mesecu juniju 2012 objavila Javni razpis o
dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini
Gornji Grad.

Namen razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje
malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) na območju občine, kjer ni možnosti priključitve na
javno kanalizacijsko omrežje ter v projektni dokumentaciji občine ni predvidena izgradnja
kanalizacijskega omrežja. Enaki pogoji veljajo za sofinanciranje že zgrajenih malih čistilnih naprav
do 50 PE.
V 1. rebalansu proračuna občine so za leto 2012 bila namenjena finančna sredstva v višini 10.000
€EUR. S sklepom župana je bila imenovana Komisija za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav. Komisija je izvedla prvo odpiranje vlog dne
1.08.2012. Prispelo je 7 vlog, ki so bile popolne. Skupna vrednost upravičenih sredstev je bila
11.952,09 EUR. Komisija je glede na razpoložljiva proračunska sredstva odobrila 6 vlog, zadnja
vloga pa je obdržana v evidenci. Trenutno je v mesecu septembru prispelo še 6 novih vlog za
sofinanciranje MČN, zato predlagamo, da se v 2. rebalansu proračuna predvidi dodatnih 20.000 EUR.
Zbiranje vlog je namreč še odprto do prvega ponedeljka v mesecu oktobru 2012. Predvidena vrednost
je ocenjena tudi glede na interes občanov, ki dvigujejo razpisno dokumentacijo, čeprav ne moremo
predvidevati, koliko vlog bo do roka oddanih.

Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost
Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje in razvoj
125.805 € (1.rebalans 2012) 149.572 € (2.rebalans 2012)indeks 118.89
Urad za okolje in prostor SAŠA regije je ustanovljen kot skupni organ občinske uprave za področje
urejanja prostora za izvrševanje nalog iz pristojnosti občin na področju urejanja prostora. Nova
zakonodaja pa tudi v prihodnjem letu predpisuje še dodatne aktivnosti in s tem povezane tudi finančne
stroške za občinski proračun, saj bi že moral biti sprejet Občinski prostorski načrt. V skladu z
dopolnili MOP je namreč potrebno dokončati že zastavljene naloge, nakar bo pregledano in
dopolnjeno gradivo poslano vsem ministrstvom v pridobivanje pozitivnih mnenj nosilcev urejanja
prostora. Sledijo usklajevanja. V nadaljevanju bodo dopolnitve in pripombe obravnavane in ustrezno
dopolnjene v OPN, nato sledi faza sprejema. Ko bodo nosilci urejanja prostora ugotovili skladnost
našega OPN z njihovimi smernicami, bo vlada s sklepom potrdila predlog OPN. Sledila bo potrditev
OPN na seji občinskega sveta Občine Gornji Grad in objava. Poleg tega so v okviru te proračunske
postavke planirani tudi stroški geodetskih odmer in projektne dokumentacije za Zbirni center
Podhom, izdelava programa opremljanja stavbnega zemljišča, izdelava DIIP za kolesarske poti in
pešpoti, izdelava hidrološkega poročila vodnih zajetij, izdelava PGD in PZI projektov za sekundarno
kanalizacijo Bočna, izdelava situacije za prometno ureditev parkirišča ob gasilskem domu Gornji
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Grad, izdelava karte poplavne in erozijske nevarnosti z izdelavo karte po usmeritvah ARSO in
topografskim snemanjem z obdelavo podatkov.

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo
50.300 € (1.rebalans 2012) 23.180 € (2.rebalans 2012) indeks 46,08
Na področju oskrbe z vodo je na vodovodnem omrežju Gornji Grad, med zajetjem Studenec in
vodohramom Pajšner cevovod iz AC cevi dimenzije DN 125 in skupne dolžine približno 4.200 m.
Zaradi dotrajanosti cevi in neustreznosti materiala je potrebno azbestno cementne cevi zamenjati z
cevmi ustreznih materialov. V letu 2012 je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije. Na tem podprogramu pa se planirajo tudi sredstva za vzdrževanje vodovoda Gornji
Grad, Bočna in Nova Štifta. V letu 2012 smo pristopili k idejni zasnovi izgradnje vodovoda Gornji
Grad, vendar Komunala Gornji Grad kot upravljalec vodovodnega omrežja še nima znanih podatkov o
možnosti povečanja črpanja vode na izviru Žrele, zaradi tega znižujemo planirana sredstva na tem
področju.

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
12.900 € (1.rebalans 2012) 12.900 € (2.rebalans 2012)indeks 100
Tekoča vzdrževalna dela na mrliških vežicah, nagrade za zastavonoše, za govornike na pogrebnih
svečanostih in pisce govorov za pogreben svečanosti.

Podprogram: 16039004 Praznično urejanje naselij
34.750 € (1. rebalans 2012) 39.750 € (2.rebalans 2012) indeks 114,38
Redno vzdrževanje v okviru opravljanja storitev kolektivne komunalne rabe s strani Komunale Gornji
Grad (košnja, urejanje in čiščenje parkov, zelenic, pločnikov, poti, in avtobusnih postajališč).
Najemnina za WC - avtobusna postaja (pogodba) in novoletna okrasitev občine.

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
45.350 € (1.rebalans 2012) 45.350 € (2.rebalans 2012)indeks 100
Tekoča vzdrževalna dela po planu Komunale na stanovanjih in nepredvidena vzdrževalna dela v
stanovanjih, zavarovanje objektov, stroški upravljanja in gospodarjenja, Najemnina za stanovanje
Rak se pokriva iz kupnine za stanovanjsko hišo Rak – pogodba.

Podprogram: 16069002 Nakup zemljišč
6.270 € (1.rebalans 2012) 6.270 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Nakup zemljišč na podlagi letnega načrta prodaje in nakupa premoženja.

Področje proračunske porabe: 17 Zdravstveno varstvo
Podprogram: 17069001 Spremljanje zdravst. stanja in aktivnosti promocije zdravja
1.000 € (1.rebalans 2012) 0 (2.rebalans 2012)indeks 0
Predavanja v letu 2012 ne bodo realizirana, zato se postavka črta.

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
11.500 € (1.rebalans 2012) 11.500 € (2.rebalans 2012)indeks 100
Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodka.

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledniška služba
5.000 € (1.rebalans 2012) 4.000 € (2.rebalans 2012)indeks 80
Podprogram zajema sredstva mrliško ogledniške službe.
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Področje proračunske porabe: 18 Kultura šport in nevladne organizacije
Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina
1.000 € (1.rebalans 2012) 0 (2.rebalans 2012)indeks 0
V letu 2012 ne bodo realizirana sredstva za vzdrževanje sakralnih objektov.
Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

23.806 € (1.rebalans 2012) 23.806 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Sofinanciranje knjižničnega fonda in materialnih stroškov delovanja knjižnice Mozirje.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura
21.922 € (1.rebalans 2012) 21.922 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Javni razpis za kulturo izveden.

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi
11.370 € (1.rebalans 2012) 11.370 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Zagotavljanje sredstev za najemnino za Štekl (muzejska zbirka in graščino (zbirka podobic).

Podprogram: 18049001 Programi veteranskih organizacij
3.700 € (1.rebalans 2012) 3.700 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Sofinanciranje veteranskih organizacij v občini.

Podprogram: 18049004 Programi drugih posebnih skupin
3.000 € (1.rebalans 2012) 3.000 €(2.rebalans 2012) indeks 100
Sofinanciranje Društva upokojencev Gornji Grad in Bočna in društev drugih posebnih skupin.

Podprogram : 18059001 Programi športa
25.700 € (1.rebalans 2012) 25.700 €(2.rebalans 2012) indeks 100
Javni razpis za šport izveden.

Področje proračunske porabe: 19 Izobraževanje
Podprogram : 19029001 Vrtci
282.184 € (proračun 2012) 285.964 € (2.rebalans 2012) indeks 101,33
Financiranje otroškega varstva za otroke s stalnim bivališčem v občini Gornji Grad na podlagi
ekonomske cene potrjene s strani občinskega sveta. Dodatno se planirajo sredstva za nabavo opreme
za novo odprti oddelek v vrtcu Bočna.

Podprogram : 19039001 Osnovno šolstvo
88.530 € (1. rebalans 2012) 88.530 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Zagotavljanje materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti osnovne šole in investicijskega
vzdrževanja po planu- zamenjava oken na vzhodni strani stare šole. Zagotavljamo pa tudi sredstva za
materialne stroške otrok v posebnih programih osnovnega šolstva.

Podprogram : 19039002 Glasbeno šolstvo
4.000 € (proračun 2012) 4.433 € (2.rebalans 2012) indeks 110,82
Sofinanciranje stroškov Glasbene šole za otroke iz občine Gornji Grad in novo odprtega oddelka
baleta v okviru Glasbene šole Nazarje.

Podprogram : 19059002 Drugi izobraževalni programi
3.000 € (1.rebalans 2012) 3.000 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Sofinanciranje izobraževanja na tečajih angleščine, nemščine, računalništva;
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Podprogram : 19069001 Pomoči osnovnemu šolstvu
115.770 € (1.rebalans 2012) 116.170 (2.rebalans 2012)indeks 100,34
Planirajo se sredstva za šolske prevoze, sredstva za dietno prehrano osnovnošolcev in sredstva za
sofinanciranje programa šole v naravi, sredstva za prevoz osnovnošolskih otrok na obvezni zdravniški
pregled v Nazarje.

Področje proračunske porabe: 20 Socialno varstvo
124.640 €(1.rebalans 2012) 146.640 € (2.rebalans 2012)indeks 117,65
Postavka vključuje sredstva za enkratno nagrado ob rojstvu otroka.
V skladu za zakonodajo pa planiramo tudi stroške pomoči na domu – sofinanciranje poteka na
podlagi sklepov in odločb Centra za socialno delo Mozirje in sredstva zdravniški pregled, varstvo pri
delu, prehrano in prevoz za izvedbo družbeno potrebnega dela.
V domovih starejših se sofinancira dnevna oskrba varovancev (sofinanciranje je na podlagi
premoženjskega stanja oskrbovanca - izračun in odločbo o višini plačila pripravi v skladu z
zakonodajo Center za socialno delo Mozirje). Trenutno sofinanciramo domsko varstvo za 16
varovancev nastanjenih v domovih. V skladu z zakonom zagotavljamo tudi sredstva za subvencije
stanarin.
Planirana so tudi sredstva za srečanje občanov starih nad 70 let. Srečanje pripravijo vsako leto
območne organizacije RK Bočna, Nova Štifta in Gornji Grad.

Področje proračunske porabe: 22 Servisiranje javnega dolga
Podprogram : 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
34.000 € (1.rebalans 2012) 34.000 (2.rebalans 2012)indeks 100
Planirana sredstva za obresti od dolgoročnih kreditov BKS iz leta 2009 in leta 2011

Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti
Podprogram : 23029001 Rezerva občine
32.500 € (1.rebalans 2012) 32.500 €(2.rebalans 2012)indeks 100
Oblikovanje rezerve v skladu z zakonom, 1,5% od primerne porabe.

Podprogram : 23039002 Posebni programi v primeru naravnih nesreč
50.300 € (1.rebalans 2012) 50.300 € (2.rebalans 2012) indeks 100
Odpravljanje posledic sanacije po neurju iz preteklih let.

Podprogram : 23039001 Splošna proračunska rezervacija
51.000 € (1.rebalans 2012) 51.000 (2.rebalans 2012) indeks 100
Intervencijski programi in obveznosti zajemajo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč na
področju plazov ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Sredstva proračunskih skladov so sredstva stanovanjskega sklada.
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