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OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE 
CERKVENJAK ZA LETO 2018 

 
 
Rebalans proračuna je akt, s katerim se spreminja proračun med letom, ki je v izvrševanju. 
Rebalans je potrebno predlagati, kadar načrtovana sredstva v sprejetem proračunu iz 
kakršnihkoli razlogov ne zadoščajo za prevzemanje potrebnih obveznosti ali nastane potreba po 
prevzemanju novih obveznosti, za katere v proračunu niso načrtovana sredstva, ker jih ob 
pripravi proračuna ni bilo moč predvideti in v skladu z 5. čl. Odloka ni možno prerazporejanje 
pravic porabe. Prav tako je potrebno ustrezno popraviti prihodke, v kolikor gre za sofinanciranje 
iz proračuna države, v tem primeru gre za uskladitev prihodkov iz naslova sofinanciranja 
investicij v skladu z 23. čl. ZFO in uvrstitev dodatnega dolgoročnega  zadolževanje.  
 
Občinski svet Občine Cerkvenjak je proračun za leto 2018 sprejel na 20. redni seji dne 20.12.2017. 
 
Rebalans proračuna Občine Cerkvenjak sestavljajo: 

- Splošni del 
- Posebni del 
- Izpis po funkcionalni klasifikaciji 
- Načrt razvojnih programov 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem  
- Obrazložitve 

 
V splošnem in posebnem delu so prikazane vrednosti v stolpcih sledeče: 

- Stolpec 1: SPRPRO 2018: sprejeti proračun za leto 2018 
- Stolpec 2: REB 2018: predlog za rebalans proračuna za leto 2018 
- Stolpec 3: REA 201803: realizacija proračuna za leto 2018 od 1.1. do 31.3.2018 
- Razlika (2)-(1): prikazane so razlike med predlaganim rebalansom proračuna za leto 2018 in 

sprejetim proračunom za leto 2018; 
- Indeks (3)/(2): prikazan je indeks med predlaganim rebalansom proračuna za leto 2018 in  

trenutno realizacijo; 
- Indeks (2)/(1): prikazan je indeks med predlaganim rebalansom proračuna za leto 2018 in 

sprejetim proračunom za leto 2018; 
 
 

1. UVOD  
 
Razlog za predlaganje rebalansa je uskladitev višine prihodkov iz naslova sofinanciranja investicij, 
ki so izračunani skladno s 23. čl. ZFO-1 in 54. čl. ZIPRS1819 (Ur. l. RS št. 71/17): 
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Aljosa/Obcine/Delezi_sredstev_obcin
_za_sofinanciranje_investicij_v_letih_2018_in_2019.pdf. Nastalo je povečanje razpoložljivih kvot za 
leto 2018 in 2019, predvsem za povratna sredstva, kar pomeni dodatno zadolževanje pri državnem 
proračunu v višini 23.868 EUR. Nastala je namreč sprememba glede odstotka sofinanciranja investicij 
in sicer se je povratni del sredstev MGRT izenačil z nepovratnim, tako da vsak znaša 3 % primerne 
porabe (prej je bilo 2% povratnega dela sredstev). Skupno sofinanciranje investicij iz proračuna države 
tako sedaj znaša 6%, tako kot nalaga 21. čl. ZFO. Pri vlaganju projektov in sklepanju pogodb o 
sofinanciranju je potrebno upoštevati spremenjene kvote za leto 2018, zato je nujno potrebna uskladitev 
v proračunu. Nadalje je potrebno rebalans predlagati tudi zaradi nekaterih odstopanj na odhodkovni 
strani, predvsem kar zadeva investicije, ki bodo sofinancirane s sredstvi iz proračuna države (prej 
omenjeni 23. čl. ZFO – MGRT). Zaradi spremembe časovne izvedbe investicije »Obnova regionalne 
ceste in pločnika na RII-439« (iz l. 2019 se začetek izvedbe premakne v leto 2018), moramo dodatno 
zagotoviti sredstva v višini 55.569 EUR, za kar je predvideno dodatno zadolževanje pri poslovni banki. 
Skupno se odhodki povečujejo za 178.997,75 EUR. Prav tako je pri pripravi rebalansa za leto 2018 
prišlo do nekaterih sprememb na prihodkovni strani, tako da so se prihodki povišali za 80.056,48 EUR.  
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2. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NA PRIHODKOVNI STRANI 

 
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI se z rebalansom povečujejo za 80.056,48 EUR, kar 
predstavlja 4,32 % povišanje glede na sprejeti proračun in tako znašajo 1.932.472,58 EUR.  
 
Do sprememb je prišlo na naslednjih kontih: 
 
71030401 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA JAVNO INFRASTRUKTURO + 9.700,00 
EUR. Do povišanja prihodkov je prišlo zaradi spremenjene višine zadržanih sredstev iz naslova 
amortizacije iz 50% na 20% za obračunano omrežnino vodooskrbnega sistema pri Komunalnem 
podjetju Ptuj.  
 
71309901 PRIHODKI OD PLAČIL STORITEV ZA PREDŠOLSKE OTROKE - 
30.000,00 EUR. Te prihodke znižujemo zaradi spremenjenega načina obračunavanja razlike do polne 
ekonomske cene vrtca za otroke, ki jo je v skladu z predpisi dolžna zagotavljati občina. Gre za otroke iz 
drugih občin, za katere so dolžne zagotavljati razliko do polne ekonomske cene občine, v katerih imajo 
ti otroci stalno prebivališče. Do začetka letošnjega leta smo tudi za tiste, ki nimajo stalnega prebivališča 
v naši občini, plačevali razliko iz proračuna, nato pa izstavljali račun občini stalnega prebivališče. Odslej 
pa bo to izvajal izvajalec predšolske vzgoje sam, mi pa bomo zagotavljali samo sredstva za naše otroke. 
Za navedeni znesek bomo znižali tudi odhodke.  
 
71410099 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI + 5.082,00 EUR bodo realizirani iz 
naslova ostanka sredstev na računu oskrbovanca Zavoda Hrastovec, za katerega smo plačevali domsko 
varstvo. Oskrbovanec je namreč umrl in zapustil na računih pri bankah sredstva, ki sedaj pripadajo 
občini.  
 
722100  PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ + 70.076,00 EUR – 
realizacija bo višja od predvidene zaradi prodaje vseh zemljišč v obrtni coni, kot izhaja iz letnega načrta 
ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine. Prvotno je bila predvidena prodaja ene 
parcele, kar je bilo v času priprave proračuna zagotovljeno, v tem času pa je nastalo veliko 
povpraševanje, tako da so znani kupci za vse proste parcele v poslovno obrtni coni. Za že prodane 
neaktivne 3 parcele pa se z lastniki aktivno vršijo razgovori za zamenjavo lastnika, ki pa bi na 
predmetnih zemljiščih vzpostavil poslovno dejavnost.    
 
74000102 SLUŽBA VLADE ZA LS (23. čl. ZFO)  + 1.428,00 EUR povišanje iz 
naslova uskladitve zneskov sofinanciranja investicij iz proračuna države za nepovratni del sredstev; 
 
74000103 SOFINANCIRANJE DRSI - PLOČNIKI + 22.275,68 EUR – sofinanciranje 
DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo) pri izvedbi investicije »obnova regionalne ceste in pločnika na 
RII-439« 
 
74000120 POVRAČILO SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE TRŽNE NAJEMNINE
 + 1.939,20 EUR – v skladu z 121. A in 121. b členom Stanovanjskega zakona bo država povrnila 
občinam polovico založenih sredstev za subvencioniranje tržne najemnine, kar v našem primeru pri dveh 
najemninah znaša 1.939,20 EUR, ki v proračunu niso bili predvideni.  
 
74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINSKI 
POMOČNIK - 444,40 EUR, znižanje sredstev na podlagi končnega obračuna o višini povračil 
sredstev za družinskega pomočnika iz proračuna države. 
 

3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NA ODHODKOVNI STRANI 
 
Odhodki se z rebalansom povečujejo za 178.997,75 EUR, kar predstavlja 9,94 % povišanje glede 
na sprejeti proračun in tako znašajo 1.979.780,30 EUR. Proračun smo uravnovesili z povišanjem 
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prihodkov za 80.056,48 EUR, z dodatnim zadolževanjem v višini 93.868 EUR in prenosom sredstev na 
računu iz leta 2017 v višini 5.073,27 EUR oz. je ta znašal skupaj s predvidenim ostankom na računu (v 
višini 1.006 EUR) 6.079,27 EUR. 
 
 
Do spremembe višine načrtovanih sredstev je prišlo na naslednjih proračunskih postavkah oz. kontih: 
10 OBČINSKI SVET 
 100404  Sredstva za promocijo občine + 1.600,00 EUR – glede na trenutno realizacijo 
ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala do konca leta, zato smo postavko povišali; 
 
 101803  Izdaja publikacije ob 20-obletnici samostojne občine + 2.500,00 EUR – 
glede na oceno stroškov predvidene publikacije načrtovana sredstva ne bodo zadoščala, zato smo 
postavko povišali za 2.500 EUR, kar predstavlja povišanje za 100 % (načrtovana so bila sredstva v višini 
2.500 EUR) 
 
30 ŽUPAN 

300105  Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis + 1.000,00 EUR; gre 
za postavko, kjer so bila načrtovana sredstva za plačilo mesečnih oddaj na Radiu Slovenske gorice. 
Izvajalec je ponudil razširjen program obveščanja javnosti o dogajanju v občini, za kar pričakuje dodatna 
sredstva in sicer od vseh občin na območju EU Lenart 1,50 EUR/prebivalca.  
 
40 OBČINSKA UPRAVA -47.881,98 EUR 
400100  REGRES ZA LETNI DOPUST  + 207,12 EUR – ker ni bil sklenjen dogovor o 
višini regresa med vlado in sindikati, znaša regres za letni dopust v skladu s kolektivno pogodbo v višini 
minimalne plače, kar pomeni povišanje te postavke za 207,12 EUR. 
 
400607  Investicijsko opremljanje občinske uprave + 1.000,00 EUR 
 420202  NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME + 1.000,00 EUR, 
postavko smo povišali, ker je potrebno v občinski upravi nadomestiti en računalnik; 
 
401002  Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart  
+ 1.010,48 EUR – povišanje postavke zaradi spremenjenih deležev sofinanciranja s strani Zavoda RS 
za zaposlovanje. V letu 2018 se bo program javnih del plačeval direktno izvajalcu in ne več občini, 
naročnici programa, kot je to bilo doslej, zato na kontu 413003 znižanje, na kontu 413302 pa povišanje 
načrtovanih sredstev: 
 413003  SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM -2.061,59 EUR 
 413302  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 3.072,07 EUR 
 
401706  Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne otroke, ki ne 
morejo biti zavarovani na drugačen način + 936,36 EUR 
 Sredstva so bila načrtovana le v višini, ki bi zadoščala do konca veljavnosti odločb (do 
30.6.2018), vendar bodo vsi trije otroci tujcev imeli odločbe o plačevanju prispevka za zdravstveno 
zavarovanje podaljšane do konca leta.  
 
401805  Javni zavod knjižnica Lenart + 4.833,48 EUR 
Načrtujemo povišanje sredstev za Knjižnico Lenart in sicer na podlagi predloga pogodbe o financiranju 
Knjižnice Lenart iz proračuna občine, ki smo je prejeli v začetku leta. Na podlagi sistemizacije, ki so jo 
v knjižnici pripravili v skladu z zakonodajo, se bo obseg sredstev za zagotavljanje knjižnične dejavnosti 
bistveno povišal in sicer znaša za našo občino to dodatnih 4.833,48 EUR. 
 
 
401840  Projekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih    +1.306,00 EUR 
Investitor je Občina Cerkvenjak, partnerja pa Društvo upokojencev Cerkvenjak in Izletniška kmetija 
Breznik d.o.o. Za leto 2018 smo potrebna sredstva v višini 3.452 EUR prerazporedili iz postavke za 
medgeneracijski park, z rebalansom pa dodatno zagotovili še 1.306 EUR za projektno dokumentacijo. 
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Obrazložitev projekta: 
Občina Cerkvenjak si skupaj s partnerjema Društvom upokojencev in Izletniško kmetijo Breznik, 
prizadeva s pomočjo evropskih sredstev, za vzpostavitev potrebne infrastrukture (objekt za druženje in 
balinišče) ter razvojem in izvedbo novih programov VITALIN (na temo športa in zdrave prehrane), ki 
bodo pripomogli k izboljšanju medgeneracijskega sodelovanja in povečali zavedanje o zdravem 
življenjskem slogu. Povečalo se bo število organiziranih brezplačnih prostočasnih aktivnosti, izboljšal 
se bo pretok informacij med pripadniki ranljivih skupin ter njihovo sodelovanje in participiranje v 
družbenih tokovih. Hkrati bodo društva in ponudniki storitev imeli boljše pogoje za mreženje in 
izvajanje svojih dejavnosti. Vse našteto prispeva k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja 
LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2017 in 2018, kar pa predstavlja osnovo za pridobitev 
sofinancerskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
Investicijski del projekta zajema gradnjo objekta za druženje in balinišča na zemljišču s parcelno 
številko 264/1, k.o. 541 – Cerkvenjak. Prav tako pa bodo v okviru projekta organizirane delavnice na 
temo zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega sodelovanja, v sklopu katerih se bodo 
promovirali lokalno pridelani izdelki (kulinarične delavnice) in izvedle delavnice na temo varnega 
športnega udejstvovanja različnih generacij (izobraževanje o gibanju in zdravi prehrani, prikaz uporabe 
športnih pripomočkov glede na starostno skupino). 
 
401841  Ureditev prostorov v GD za potrebe delovanja DKDŽ Cerkvenjak  + 1.500,00 EUR 
– gre za prerazporeditev sredstev iz postavke za PGD Cerkvenjak na ločeno postavko, saj bomo prostore 
za DKDŽ v gasilskem domu uredili sami, tako da to ni predmet pogodbe z PGD Cerkvenjak. 
 
401904  OŠ Cerkvenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme -7.527,70 EUR 
 402504  ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE -141,00 EUR (dejanski stroški 
nižji od načrtovanih) 
 413302  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH -7.386,70EUR 
Gre za znižanje sredstev zaradi izkazanega presežka prihodkov nad odhodki ob koncu  proračunskega 
leta v izkazu prihodkov in odhodkov OŠ Cerkvenjak-Vitomarci. Za navedeni znesek so bo opravljal 
mesečni poračun pri nakazilu sredstev za materialne stroške. 
 
401911  Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvenjak -50.048,82 EUR 
 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE -48,82 EUR (dejanski stroški nižji od 
načrtovanih) 
 411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE -50.000,00 EUR 
Gre za znižanje postavke za delovanje vrtca Cerkvenjak in sicer iz naslova spremembe načina 
obračunavanja razlike do polne ekonomske cene vrtca za otroke, ki jo je v skladu s predpisi dolžna 
zagotavljati občina. Gre za otroke iz drugih občin, za katere so dolžne zagotavljati razliko do polne 
ekonomske cene občine, v katerih imajo ti otroci stalno prebivališče. Do začetka letošnjega leta smo iz 
proračuna zagotavljali sredstva za vse otroke ter za tiste, ki nimajo stalnega prebivališča v naši občini, 
izstavljali račun občini stalnega prebivališče. Odslej pa bo to izvajal izvajalec predšolske vzgoje sam, 
mi pa bomo zagotavljali s sredstva le za otroke s stalnim prebivališčem v naši občini. V tem primeru gre 
za znižanje v višini 30.000 EUR. Prav tako pa bodo ti izdatki nižji za dodatnih 27.289,49 EUR zaradi 
izkazanega presežka prihodkov nad odhodki ob koncu proračunskega leta, ki ga je izkazoval izvajalec 
predšolske vzgoje. Do presežka je prišlo zaradi večjega števila otrok v vrtcu, kot predhodno leto ter 
zaradi višine deleža plačil staršev, ki je ob koncu leta znašal 37 % (in se je celo leto postopno zviševal). 
Zaradi višjega deleža plačil staršev je bil nižji delež za občino oz. proračun. 
 
41 REŽIJSKI OBRAT v okviru režijskega obrata se načrtovana sredstva povišajo za 
222.667,58 EUR, kar predstavlja 32,71 % zvišanje glede na sprejeti proračun. Do sprememb 
prihaja na naslednjih proračunskih postavkah: 
 
411301  Javna razsvetljava + 6.000,00 EUR – predvidena so sredstva za postavitev štirih 
solarnih svetilk in eno klasično električno v »Pomarančni gasi«. Predračun za dobavo in instalacijo 
solarnih svetilk znaša 16.000 EUR, nastali pa bodo tudi stroški priprave betonskih podstavkov in same 
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postavitve, tako da ocenjujemo povišanje skupnih odhodkov za načrtovano izgradnjo javne razsvetljave 
skupaj s klasično svetilko za 6.000 EUR.  
411303  Zimska služba - pluženje in posipavanje  39.870,00 EUR 
 402299  DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE   36.000,00 EUR; 
izdatki za izvajanje zimske službe so zaradi obilnih snežnih padavin in nizkih temperatur, ki so vztrajale 
dlje časa, bistveno presegli načrtovana sredstva. Iz načrtovanih 12.000 EUR (ocena iz porabe preteklih 
let) smo postavko povišali na 48.000 EUR; 
 420235  NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA     3.870,00 EUR; 
izvedena je bila betonska deponija za posipni material za zimsko službo v naselju Župetinci (pri križišču 
za Brezovjak) zaradi časovnih izgub izvajalcev zimske službe, ki so se morali vračati po posipni material 
v oddaljeni Cerkvenjak; stroški izvedbe deponije znašajo 3.870 EUR. 
 
411304  Modernizacija in rekonstrukcija cest 38.470,53 EUR 
 420401  NOVOGRADNJE 39.284,00 EUR 
 420801  INVESTICIJSKI NADZOR -1.998,47 EUR 
 420804  NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1.185,00 EUR 
Za modernizacijo cest so bila glede na projektantske predračune sredstva prenizko načrtovana za 
38.470,53 EUR in sicer za modernizacijo odseka ceste Andrenci-Benko-Antonič in Cerkvenjak-
Andrenci-1. Navedeni projekt bo sofinanciran z nepovratnimi sredstvi iz državnega proračuna (MGRT, 
23. čl. ZFO) v višini 68.749 EUR. 
 
411309  Ureditev parkirnih prostorov 40.720,54 EUR 
 420402  REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 40.100,34 
 420801  INVESTICIJSKI NADZOR 1.021,20 
 420804  NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA -401,00 
Za ureditev parkirišča pri pokopališču je bila investicija prenizko načrtovana in sicer znaša projektantski 
predračun za izvedbo 85.100,34 EUR, tako da smo morali dodatno zagotoviti še 40.100,34 EUR. Projekt 
bo sofinanciran z povratnimi sredstvi iz državnega proračuna (MGRT, 23. čl. ZFO) v višini 34.375 EUR 
(50 % povratnega dela sredstev). 
 
411310  Prometna ureditev v centru Cerkvenjaka 74.391,52 EUR 
 420402  REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 50.000,00 EUR 
 420804  NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA    24.391,52 EUR 
V proračun smo uvrstili novo proračunsko postavko zaradi spremenjene časovne izvedbe investicije 
»Obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439« (iz l. 2019 se začetek izvedbe premakne v leto 2018), 
za kar v proračunu za leto 2018 niso bila predvidena sredstva. Ta projekt se uvršča v v proračun, ker bo 
DRSI pričela z obnovo regionalne ceste skozi center Cerkvenjaka in bo investicija potekala podobno, 
kot obnova pločnikov skozi naselje Kadrenci. Pričetek projekta je tako nujno vezan na sofinanciranje in 
aktivnosti DRSI z načrtovano predvideno izvedbo še v letu 2018, kajti direktor DRSI in minister za 
infrastrukturo sta na februarskem obisku v Cerkvenjaku potrdila namero zagotavljanja potrebnih 
sredstev obnovo ceste še v letu 2018, kajti za v prihodnje ni gotovosti, da bodo ta sredstva sploh še na 
razpolago. Na podlagi navedenih dejstev in slabih prometno varnostnih razmer v centru naselja 
Cerkvenjak ter na splošno slabega stanja ceste ter pločnikov v naselju Cerkvenjak in Brengova v dolžini 
cca. 2 km je takojšen pristop k investiciji praktično nujen. V celotnem sklopu se bo obnovil in na 
manjkajočem se delu dogradil pločnik z JR, izvedli ukrepi za umiranje prometa in sprememba parkirišča  
pred občino v centru Cerkvenjaka ter se v celoti obnovila regionalna cesta. Za ta namen je že bila 
pripravljena projektna naloga ter IDZ. V izdelavi je izvedbeni načrt. Občina bo v projektu sodelovala 
kot sofinancer. Predvideno je tudi sofinanciranje s strani DRSI pri pripravi projektne dokumentacije v 
višini 22.275,68 EUR. Za navedeni projekt je predvideno dolgoročno zadolževanje pri poslovni banki.  
 
411317  Projekt "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice" 3.628,62 EUR 
Projekt Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice je uvrščen v NRP za obdobje 2018-
2021, v katerega se v ustrezni višini zagotovijo finančna sredstva za sofinanciranje investicije. 
Načrtovana gradnja kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je predvidena na 
območju občin Bendikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slov. 



Rebalans proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018 
 

goricah in Šentilj, ki so del ORP ter treh pridruženih občinah in sicer Sv. Andraž, Trnovska vas in Sveti 
Jurij ob Ščavnici. S projektom se celovito pristopa k k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem 
območju Slovenskih goric. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom os doma do 
delovnega mesta, šole, javnih poslovnih subjektov v mestnih središčih Lenarta, Ptuja in Maribora oz. od 
doma do točk javnega potniškega prometa. Za leto 2018 smo morali zagotoviti 3.628 EUR, v prihodnjih 
letih 2019-2021 pa še 48.261 EUR, kot izhaja iz načrta razvojnih programov. 
 
411602  Nakup zemljišč  14.000,00 EUR – gre za odkup zemljišč za potrebe 
odmere ceste Cogetinci-Kocmut, kajti z lastniki je bil sklenjen dogovor o prodaji zemljišč; 
 
411603  Gradnja in vzdrževanje vodovoda -1.921,53 EUR 
 420401  NOVOGRADNJE -5.000,00 EUR - za izvedbo vodovoda v Brengovi bodo 
glede na ponudbe izvajalcev potrebna sredstva v nižjem obsegu, kot smo načrtovali; 
 420402  REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE -2.536,78 EUR za izvedbo 
vodovoda v Peščenem Vrhu bodo glede na ponudbe izvajalcev potrebna sredstva v nižjem obsegu, kot 
smo načrtovali; 
 420801  INVESTICIJSKI NADZOR 1.700,00 EUR 
 420804  NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 3.915,25 EUR 
za projektno dokumentacijo za vodovod Grabonoški Vrh bodo glede na ponudbe izvajalcev potrebna 
sredstva v višjem obsegu, kot smo načrtovali; 
 
411616  Komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo 7.293,80 EUR – za 
potrebe komunalnega opremljanja naselja v Cogetincih (dosedanji lastniki Nedeljkovi) bodo potrebna 
dodatna sredstva in sicer v višini 7.293 EUR. Občina z namenom vzpostavitve komunalne opreme za 
naselje z 10 zazidljivi zemljišči vzpostavlja praktične možnosti za individualno stanovanjsko gradnjo v 
občini. 
 420400  PRIPRAVA ZEMLJIŠČA-KOMUNALNO OPREMLJANJE 5.000,00 EUR 
 420804  NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 2.293,80 EUR 
 
RAČUN FINANCIRANJA  
 
V računu financiranja prihaja do spremembe pri višini zadolževanja pri državnem proračunu oz. 
povratnem delu sredstev, do katerih smo upravičeni v skladu z 23. čl. ZFO; s sprejetim proračunom je 
bil ta znesek načrtovan v višini 44.881 EUR, kar je predstavljalo 2 % zneska primerne porabe občin, z 
rebalansom pa se po podatkih MGRT znesek poviša na 68.749 EUR oz. dodatni odstotek primerne 
porabe. Sredstva se namenjajo za investicije, kot je bilo s sklepi o zadolžitvi občinskega proračuna na 
eni izmed izrednih sej že potrjeno.  
Načrtuje pa se tudi dodatno zadolževanje v višini 70.000 EUR pri poslovni banki, kajti zagotoviti 
moramo sredstva zaradi spremenjene časovne izvedbe investicije »Obnova regionalne ceste in pločnika 
na RII-439« (iz l. 2019 se začetek izvedbe premakne v leto 2018), za kar v proračunu niso bila 
predvidena sredstva. Ta projekt se uvršča v proračun zaradi tega, ker bo DRSI pričela z obnovo 
regionalne ceste skozi center Cerkvenjaka in bo investicija potekala podobno, kot obnova pločnikov 
skozi naselje Kadrenci. Predvideno je tudi sofinanciranje s strani DRSI. 
 
Nekatere manjše spremembe po posameznih postavkah izhajajo iz tabelarnega dela proračuna in bodo 
po potrebi podrobneje obrazložena na seji. 
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Številka: 410-0004/2018 
 
Višja svetovalka za proračun in finance 
Simona Kramberger, mag. posl. ved 
 
 Župan Občine Cerkvenjak 
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