
Rebalans 2021 in sprememba proračuna za 2022  
 
Zaradi spremenjenih okoliščin, ki narekujejo rebalansiranje veljavnih proračunov za leti 2021 in 2022 
je občinski svet obravnaval in soglasno sprejel rebalans proračuna za letos in spremembo proračuna 
za naslednje leto. Rebalans 2021 je uskladitve narave, saj le potrjuje letošnjo realizacijo, sprememba 
proračuna za leto 2022 pa predstavlja povečanje tako na prihodkovni, kakor tudi odhodkovni strani 
proračunskih bilanc. Prihodki se z rebalansom v letu 2021 za desetino znižujejo, točneje na 2.503.957 
evrov, v letu 2022 pa s spremenjenim proračunom zvišujejo na 3.307.673 evrov, kar predstavlja za 
skoraj petino višji proračun kot je bilo načrtovano prvotno. 
 

 
 
Za leto 2022 se je dodatno zvišala povprečnina na 645 evrov, in za leto 2023 na 647 evrov. Za našo 
občino, ob upoštevanju zmanjšanja finančne poravnave, predstavlja nova povprečnina za 55.000 evrov 
večji priliv. Država je tudi povečala obseg sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, kar v našem 
primeru predstavlja še dodatnih 60.000 evrov sredstev. 
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Odhodki predstavljajo v letu 2021 2.527.966 evrov, leto pozneje pa kar 3.390.037 evrov. Od tega je 
predvideno za tekoče odhodke 880.850 evrov v letu 2021 in 824.015 evrov v letu 2022. V obeh primerih 
se obseg porabe na teh sklopih povečujejo zaradi novih projektov neinvesticijske narave (In situ) in 
dviga nekaterih cen oz. stroškov. Na področju plač se v letu 2021 in 2022 stroški pomembneje ne 
povečujejo. Tekoči transferji so v letu 2021 predvideni malenkostno v večjem obsegu zaradi višjih 
stroškov posrednih proračunskih porabnikov in cen nekaterih storitev in energije. V letu 2022 se 
načrtuje celo nekoliko nišjo porabo. V obeh letih se povišujejo sredstva za obstoječe programe in zagon 
novih na področju krepitve fakultativnih in prostočasnih dejavnosti (šport, kultura, druga področja 
udejstvovanja in ustvarjanja, dobrodelnost) občanov, zlasti mladine. Ne glede na nižji obseg porabe pri 
tekočih transferjih v letu 2022 se opazno povečuje stroške za vrtce, zlasti za pomočnike otrok (za 
67.500 evrov). 
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Investicijski del proračuna je v letu 2021 visok 526.064 evrov in predstavlja skupek večjih investicijskih 
projektov (Obnova državne ceste in izgradnja pločnikov v Žimaricah – občinski del in obnova vodovoda 
Žimarice, dokončanje projekta Oskrba s pitno vodo SORIKO II, Kostanjev park, pričetek izvedbe projekta 
Vrtina Gora, obnovitvena dela v ZP Sodražica itd) in manjših projektov (manjši odseki cest in poti in 
vodovodov), nakupov zemljišč ter priprave projektne dokumentacije za investicijske projekte v 
naslednjih proračunskih obdobjih ter zaključek noveliranja OPN.  
 

 
 
 
V letu 2022 pa se predvideva bistveno več sredstev za projekte in to v višini 1.385.374 evrov. 
Investicijski del proračuna naj bi se delno sofinanciral iz naslova programa LAS (In situ, Balinišče itd) in 
iz evropskih kohezijskih sredstev (projekt Oskrba s pitno vodo Sodražica II). Preostali del naj bi se 
financiralo iz lastnih sredstev za katere je predvidena možnost zadolžitve (nadaljevanje del na projektu 
Obnova državne ceste in ureditev pločnikov v Žimaricah in Obnova vodovoda v Žimaricah, izgradnja in 
navezava vodne vrtine Gora, obnova občinske ceste v Podklancu in ureditev parkirišča na Gori). Skupaj 
z državo naj bi izvedli še nekaj infrastrukturnih projektov. Tako bi se lahko pričela izgradnja hodnika za 
pešce in kolesarje med Sodražico in Zamostcem, če bodo odkupljena zemljišča, preureditev križišča na 
Vinicah in pričetek izgradnje kolesarske poti med Žimaricami in Sodražico. 

 
Investicijski transferji se načrtujejo v obeh letih v podobnem obsegu kot do sedaj z nekaterimi 
spremembami. 
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