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KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR

721 Prihodki od prodaje zalog  0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja

250.200

73 Prejete donacije (730+731) 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 Transferni prihodki (740+741) 404.289

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

302.473

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. 
proračuna EU

101.816

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43)

3.221.500

40 Tekoči odhodki 
(400+401+402+403+409)

764.979

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 258.468

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

43.571 

402 Izdatki za blago in storitve 442.540 

403 Plačila domačih obresti  400 

409 Rezerve 20.000 

41 Tekoči transferi (410+411+412+413) 751.989

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

555.389 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

36.206 

413 Drugi tekoči domači transferi 160.394

42 Investicijski odhodki (420) 1.655.686

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.655.686

43 Investicijski transferi (430) 48.846

430 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam

41.346

431 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

7.500 

III. PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK(PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-223.491

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

139

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 
79/09, 14/10-odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 
46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-
-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana 
(Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je 
Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne 21. 
marca 2019 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2019

1. člen 
(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2019 (MUV 
št. 28/2018) se 2. in 12. člen spremenita tako, da se glasita:

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna )
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 

po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 

naslednjih zneskih:
KONTO NAZIV ZNESEK V 

EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74)

2.998.009

Tekoči prihodki (70+71) 2.343.520

70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.785.057

700 Davki na dohodek in dobiček 1.631.980

703 Davki na premoženje 90.947 

704 Domači davki na blago in storitve  62.130 

71 Nedavčni prihodki 
(710+711+712+713+714)

558.463

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

 137.350 

711 Takse in pristojbine  4.000 

712 Globe in denarne kazni  3.040 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 86.558 

714 Drugi nedavčni prihodki 327.515 

72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 250.200

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
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3. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihod-

kov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu fi-
nančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja, se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži v višini 
73.770,00 EUR.

Občina se v letu 2019 lahko zadolži za občinske investicij v 
višini 113.200,00 EUR, kar je v skladu s tretjim odstavkom 23. 
člena ZFO-1.

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih za-
vodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Sveta 
Ana, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.

Javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanovite-
ljica je občina Sveta Ana ter druge pravne osebe, v katerih ima 
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 
2019 zadolžijo do višine, o kateri bo na podlagi predloga o višini 
zadolžitve s strani teh oseb odločal občinski svet.

4. člen 
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

Številka: 41001-1/2019 Župan
Datum: 21. marec 2019 Silvo Slaček, s.r.

KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev (750+751)

0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev (440+441)

0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 113.200

50 Zadolževanje (500) 113.200

500 Domače zadolževanje 113.200

VIII. ODPLAČILO DOLGA 89.706

55 Odplačilo dolga (550) 89.706

550 Odplačilo domačega dolga 89.706

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU (I. 
+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-199.997

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.)

23.494

XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-
IX.)

223.491

XII. SREDSTVA NA RAČUNIH OB 
KONCU PRETEKLEGA LETA

199.997

Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. 
Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske po-
stavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpi-
sanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na 
spletni strani Občine Sveta Ana.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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