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Predlog  proračuna Občine Nazarje za leto 2013 je pripravljen v skladu z globalnimi makroekonomskimi 
izhodišči, ki jih je za pripravo proračuna za leto 2013 in 2014  pripravilo Ministrstvo za Finance. Osnutek 
predloga proračuna Občine Nazarje za leto 2013 je bil z gradivom  poslan članom Občinskega in sicer : 

• planirani prihodki v višini 3.455.288 eur 
• planirani odhodki v višini 3.619.454 eur 
• planirano zadolževanje v višini 300.000 eur 
• planirano odplačilo dolgov v višini 136.834 eur 
• ocenjeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2012 v višini 1.000 eur 

Proračun PR2013  je bil obravnavan na 18. redni seji občinskega sveta dne 15.11.2012.  
Med samo obravnavo na seji so bile s strani občinske uprave napovedane nekatere spremembe proračunskih postavk, ki 
so pri pripravi proračuna izpadle. Le te so: 

• proračunske postavke, ki se nanašajo na razpis – kmetijstvo, so bile pomotoma znižane za 10%. Ker je razpis 
potrjen s strani ministrstva za obdobje 2007-2013, vrednost postavk povečujemo za 10%, kar skupaj znese 
povečanje 1.569 eur, ki jih pokrivamo s prihodkom od prodaje parcel v IOC Prihova 

• zaradi prijave na 6. javni razpis - Obnova in dograditev CČN Mozirje, umeščamo novo pp 1502205.02 CČN 
Mozirje –Savski cvet, ki je ločena od obnove vezane na razpis. 

• za čiščenje prodišč povečujemo proračunsko postavko 1504101 za 25.000 eur, saj je zaradi poplave 5.11.2012 
nujno. Planirani prihodek od prodaje IOC Prihova povečujemo za 25.000 eur. 

• ker se je ponovno pokazala možnost za prijavo na razpis za obnovo vasi, umeščamo projekt PARKIRIŠČA 
BLOKI nazaj v proračun. Ker smo v letu 2012 pridobili projekt, umeščamo postavke prijava na razpis, 
ureditev ter gradbeni nadzor v skupni višini 86.000 eur. Planirano sofinanciranje v višini 80.000 eur. 

• PP 1302103 povečujemo za 1.225 eur in sicer za označitev kolesarskih poti ( veza skupni projekt RASR ).  
Predlog proračuna Občine Nazarje za leto 2013 ( PR2013 )  je bil posredovan v javno obravnavo za obdobje od 
15.11.2012 do 5.12.2012. V tem času je prispel predlog za spremembo proračuna in sicer s strani Društva upokojencev 
Nazarje in Šmartno ob Dreti, v katerem je predlagano povečanje pp 1804401 za 796,00 eur ter pp 1804402 za 404,00 
eur, ter zmanjšanje PP0601100 za 1200 eur. 
V  času javne obravnave proračuna smo po usmeritvah računskega sodišča pristopili k spremembi načina financiranja 
društev ter drugih interesnih skupin. Programe določenih društev lahko financiramo z direktno pogodbo, ostale pa preko 
pravilnika s prijavami na razpise. Prejeto pobudo DU smo obravnavali v kontekstu sredstev namenjenih za razpise, ki 
smo jih razdelili v pet sklopov. Predlagamo sledečo delitev: 

1. PP 1403200 - Razpis turizem v višini 3.068 eur  
2. PP 1803302 - Razpis kultura v višini 7.252 eur 
3. PP 1804100 in PP 1804400 - Razpis  druge interesne dejavnosti v višini 5.264 eur 
4. PP 1805102 – Razpis Financiranje športa v društvih in klubih v  višini 19.015 eur 
5. PP 2004602 – Razpis socialno ranljive skupine v višini 1.410 eur. 

Zaradi uvedbe financiranja preko razpisov je znižana tudi PP 2303101 Splošna proračunska rezerva ( tekoča ) in sicer 
za 3.179 eur in zanša 3.751 eur. 
 Z umestitvijo navedenih sprememb v proračun predlagamo  Proračun Občine Nazarje za leto 2013A in sicer: 

• planirani prihodki v višini 3.567.699 eur 
• planirani odhodki v višini 3.731.865 eur 
• planirano zadolževanje v višini 300.000 eur 
• planirano odplačilo dolgov v višini 136.834 eur 
• ocenjeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2012 v višini 1.000 eur 
 

 
Proračun z zgornjimi obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v drugo  obravnavo  občinskemu svetu na 19. redni 
seji 13. 12. 2012.  
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