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UVOD 

Predlog rebalansa proračuna je pripravljen po enaki metodologiji kot proračun in obsega splošni del z 
bilancami ter posebni del – odhodke po funkcionalni dejavnosti.  

3. člen ZJF (Ur.list RS štev. 79/99 in spremembe) določa, da je rebalans proračuna akt občine o 
spremembi proračuna med letom.  

Rebalans proračuna je bil opravljen na podlagi realizacije proračuna od januarja do oktobra 2004 ter 
ocene realizacije proračuna do konca leta. 

Dodatno so bile vnesene uskladitve nekaterih proračunskih postavk, večinoma pa so proračunske 
postavke po namenih in višinah sredstev po rebalansu enake tistim, ki smo jih predvidevali v 
proračunu za leto 2004. 

PRIHODKI 
Prihodki so v rebalansu proračuna nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2004 za 11%. Bistvena 
odstopanja se nanašajo na nerealizirane kapitalske prihodke ter nižje transferne prihodke.  
DAVČNI PRIHODKI so nižji kot v proračunu za leto 2004, vendar ni bistvenih sprememb saj gre le za 
pravilno razporeditev prihodkov od komunalnih prispevkov iz konta 704709 na konto 714105. 
Povečanje pri davčnih prihodkih se nanaša na prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, ki so v rebalansu proračuna višji za 17.828.000 SIT. 
NEDAVČNI PRIHODKI so predvsem zaradi komunalnega prispevka višji od planiranih v proračunu za 
leto 2004.  Povečanje nedavčnih prihodkov se nanaša tudi na prihodkih od najemnin za stanovanja.  
KAPITALSKI PRIHODKI so v rebalansu nižji od planiranih v proračunu za leto 2004. Nižja je postavka 
prodaja stavbnih zemljišč v Vilharjevem naselju za 30.000.000 SIT, povečana pa je postavka prodaja 
stanovanj za 25.000.000 SIT.  
TRANSFERNI PRIHODKI  
Transferni prihodki so manjši kot so bili predvideni v  proračunu, saj nismo prejeli sredstev iz 
strukturnih skladov za industrijsko cono Neverke ter sredstev za ureditev kanalizacije v Petelinjah.  
 
ODHODKI 
Večje spremembe odhodkov v rebalansu proračuna na naslednjih področjih:  
TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 
OBČINSKI UPRAVNI ORGANI 
Na področju občinskih upravnih organov je bistveno povečanje postavke za tisk in objave, kjer smo 
morali zaradi povečanja uradnih objav postavko povečati za 1.478.000 SIT. Vse ostale postavke so 
ostale nespremenjene.  
OBČINSKA UPRAVA 
V občinski upravi so določene postavke pri plačah in drugih izdatkih zaposlenih na priporočilo revizije  
bolj razdrobljeno prikazane kot so bile v preteklih letih, prav tako so prispevki prikazani ločeno od plač.   
Vezano na sklep občinskega sveta o dodatnem delovnem mestu v občinski upravi so sredstva za 
plače nekoliko povečana.  
Pri izdatkih za blago in storitve smo morali povečati postavko za pisarniški material ter postavko 
Revizorske in svetovalne storitve, saj je morala občina imeti revidiran proračun s strani revizorja, kar je 
povzročilo dodatne stroške. Povečale so se tudi postavke za stroške električne energije, ogrevanja, 
telekomunikacijske storitve ter poštnina in kurirske storitve. Prav tako smo morali povečati postavko 
Kazni in odškodnine, zaradi izplačil odškodnine po delitveni bilanci ter drugih odškodnin. Povečana je 
tudi postavka za odvetniške in notarske storitve.  Pri drugih operativnih odhodkih sta dodatni dve novi 



postavki plačila avtorskih honorarjev ter plačila za delo preko študentskega servisa, ki zajema 
predvsem delo študentov, kadar se pojavi delo, ki je vezano na določen termin (primer: vloge za sušo 
oziroma točo), in jih občinska uprava ne more opraviti v roku. Dodana je postavka drugi operativni 
odhodki, ki zajema stroške za izplačilo nagrad za opravljanje obvezne prakse ter druge operativne 
odhodke. 
DRUGI ODHODKI 
Pri drugih odhodkih je zaradi plačila DDV za obdobje od 1.1.2002 do 31.8.2003 po opravljenem 
inšpekcijskem pregledu, ter plačila davka na promet nepremičnin dodana nova postavka v višini 
43.700.000 SIT. Dodana  je tudi postavka Zajem podatkov za NUSZ ki zajema vzpostavitev nove 
evidence podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 3.605.000 SIT. Povečana 
je tudi postavka za stroške pobratenja z Durachom. 
JAVNA SNAGA 
Pri odhodkih na področju javna snaga je prav tako nova postavka hortikultura, ker je bilo v letošnjem 
letu vzdrževanje javne snage razdeljeno na dve področji in sicer vzdrževanje javnih površin ter 
vzdrževanje zelenih površin.   
DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA 
V rebalansu sta dodatni dve novi postavki, ki sta se v preteklih letih izkazovali na investicijskih 
odhodkih za prostorski plan, vendar ker gre za tekoče odhodke (računalniške storitve Kaliopa – 
vzdrževanje spletne aplikacije geografskega informacijskega sistema, ter plačila avtorskih honorarjev 
za izdelavo lokacijskih informacij) smo jih dodali k tekočim odhodkom.  
VARSTVO OKOLJA 
Iz postavke ekologija smo prerazporedili sredstva v višini 2.000.000 SIT na postavko sanacija divjih 
odlagališč. 
Dodani sta novi postavki za tekoče odhodke in sicer vzdrževanje čistilnih naprav v občini, kjer je 
obvezno zagotavljanje delovanja teh naprav vključno z monitoringom, ki je potreben v skladu z 
obstoječo zakonodajo ter stroški za tehnične preglede objektov. 
CESTNA RAZSVETLJAVA 
Na področju javne razsvetljave smo morali povečati postavko tako električne energije kot postavko 
vzdrževanje javne razsvetljave, ki jo izvaja Elektro Primorska  za 4.419.000 SIT.  
ZDRAVSTVO 
Pri rebalansu sredstev za programe na področju zdravstvenega varstva je povečanje glede na  
planirana sredstva na postavkah Sredstva za sodne obdukcije ter prispevek ZZZS za zavarovanje 
občanov po 15. členu zakona. Pri plačilu pavšalnega prispevka ZZZS za zavarovanje občanov po 15. 
členu zakona je postavka višja zaradi povečanja pavšalnega prispevka in števila upravičencev do 
plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja.  
Pri plačilu stroškov za sanitarne obdukcije ta sredstva niso bila posebej predvidena v proračunu, ker v 
preteklih letih ni bilo izvedenih toliko obdukcij in so se sredstva črpala iz sredstev za mrliške oglede.  
Iz ocene realizacije sredstev za programe zdravstvenega varstva za leto 2004 izhaja, da bodo za 
plačilo stroškov sodnih obdukcij, kot za plačilo pavšalnega prispevka ZZZS za zavarovanje občanov 
po 15. členu zakona, potrebna višja sredstva od planiranih v proračunu.   
KULTURNA DEJAVNOST 
Zaradi prenosa postavke za knjižnico Bena Zupančiča iz leta 2003 je povečana postavka za 
materialne stroške knjižnice v višini 1.650.000 SIT. Prav tako je povečana postavka kulturne prireditve 
občina za 500.000 SIT.  
INFORMATIVNA DEJAVNOST 
Postavka za informativno dejavnosti je povečana predvsem zaradi višjih stroškov avtorskih honorarjev 
ter drugih stroškov za Pivške novice, vendar so tudi prihodki od objav v Pivških novicah povečani.   
OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
Povečanje sredstev na področju osnovnošolskega izobraževanja se nanaša na povečanje postavke 
prevoza šoloobveznih otrok ter povečanje postavke za materialne stroške Osnovne Šole Pivka, zaradi 
prenosa nerealizirane postavke. 
SOCIALNO VARSTVO 
V okviru tekočih transferov za socialo je prišlo do sprememb pri postavkah za posamezne domove 
upokojencev, subvencioniraju stanarin in darilih ob rojstvu novorojenčkom. Povečana je tudi postavka 
regresiranje prehrane učencev in dijakov. Postavke so vezane na odhodke, ki jih lahko v proračunu 
predvidimo le okvirno. Prav tako so bila povišana sredstva za izvajanje pomoči na domu (PND) Centru 
za socialno delo Postojna. V ceno pomoči na domu je vključeno vodenje službe, ki ga občina do sedaj 
ni plačevala. Glede na določbe podzakonskih predpisov smo izvajalcu PND dolžni kriti tudi te stroške.  
Povišali so se stroški mrliško ogledne službe, ki so po svoji naravi nepredvidljivi. Sredstva za 
družinskega pomočnika so nova postavka, ker gre za nov institut. Družinskega pomočnika uvaja 



sprememba Zakona o socialnem varstvu. Gre za obliko pomoči invalidnim osebam, ki bi sicer morale v 
zavodsko varstvo tako pa jim je omogočena domača oskrba. Pri programih javnih del na področju 
sociale je povečana postavka javna dela- pomoč socialno ogroženim družinam in donacija bolnici.  
 
 
INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 
OBČINSKA UPRAVA 
Na podlagi Sklepa občinskega sveta, da se nadomestni objekt ne zgradi je sprememba na postavki 
izgradnja nadomestnega objekta. Po podpisu pogodbe z MORS o odkupu doma JLA je povečana 
postavka Odkup doma JLA. Zaradi informatizacije občinske uprave so povečana tudi sredstva za 
nakup računalniške in programske opreme.  Dodana je postavka investicijski transfer Občina Cerknica 
v skladu s dogovorom sklenjenim med RRA Notranjsko kraške regije ter občinami v regiji o pokritju 
zmanjšanja kvote razpoložljivih sredstev za sofinanciranje izvedbenega dela RRP.  
PROTIPOŽARNA VARNOST 
Pri investicijah na področju protipožarne varnosti je postavka povečana za 1.000.000 SIT, vendar so 
potrebe po sredstvih za izvajanje gasilske javne službe in zagotavljanje ustrezne varnosti občanov 
pred požari še večje. Povečana sredstva so namenjena za nakup vozila PGD Košana.  
CESTNA DEJAVNOST 
V mesecu oktobru je bil objavljen razpis za izvedbo komunalne infrastrukture Krožišče in ker 
ocenjujemo, da bodo situacije zapadle predvsem v letu 2005 je postavka zmanjšana za 16.780.000 
SIT.  Dodana je postavka asfaltiranje ceste Mala Pristava, ki je prerazporejena iz postavke igrišče 
Mala Pristava v višini 3.000.000 SIT.  
VZDRŽEVANJE VAŠKIH IN TRŠKIH SKUPNOSTI 
Postavka Kolodvorska ulica popravilo zidu je zaradi dolgotrajnega postopka odkupa zemljišč od več 
lastnikov premaknjena iz leta 2004 na leto 2005.  
MALO GOSPODARSTVO 
Pri postavki Industrijska cona Neverke je v rebalansu predvidena manjša realizacija, kot je znašala v 
proračunu,  predvsem zaradi nižje subvencije.  
VARSTVO OKOLJA 
Za leto 2004 smo ocenili pobrano takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na 
približno 15.000.000 SIT,  katero bomo namenili za izgradnjo centra za ločeno zbiranje odpadkov. 
Predvidena je tudi nova postavka ekološki otoki v višini 5.000.000 SIT.  
KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE 
Spremembe se nanašajo na prenos postavke Kettejeva ulica v leto 2005 ter zmanjšanje  sredstev na 
postavki Kanalizacija Petelinje. Postavka Kanalizacija Petelinje se bo pričela izvajati v oktobru 2004 in 
predvidevamo, da bodo  situacije v glavnem zapadle v plačilo  v letu 2005. Kettejeva ulica se bo 
začela izvajati v  začetku naslednjega leta, trenutno pa je v izdelavi dokumentacija. Dodani sta dve 
novi postavki, ko sta bili po opravljenem tehničnem pregledu kanalizacije v Slovenski vasi ter 
kanalizacije v Dolnji Košani izdani končni situaciji.  
ŠPORT IN REKREACIJA 
Povečanje je na postavki Atletska steza, zaradi sofinanciranja Fundacije za šport in Ministrstva za 
šolstvo. Izvršili smo več dela in dodatna dela ter z izkopanim materialom zasuli lokalni cesti Klenik - 
Palčje in Suhorje – Ostrožno Brdo. 
PREDŠOLSKA VZGOJA 
V letu 2004 smo v vrtcu Pivka  realizirali vsa tista dela, ki so jih v svojih odločbah navajale razne 
inšpekcijske službe. Nove so sanitarije v I. in II. nadstropju (elektro in strojne instalacije, gradbena in 
obrtniška dela ter oprema), izdelana sta dva nova peskovnika z nastreški, na novo je tlakovane 50m2 
površine okrog peskovnikov, vse igralnice so na novo prepleskane, prav tako je v vseh igralnicah 
pobrušen in na novo polakiran parket. 
OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
V  rebalansu 2004 je prenesena postavka Fasada OŠ Zagorje, ki ni bila realizirana v letu 2003.  
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