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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 10. 06. 2013 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE 
 
 
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA  IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O 
PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2013 
 
 
I. UVOD 
Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. 
Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane je na 14. redni seji, dne 20. 12. 2012, sprejel Odlok o 
proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 107/2012, z dne 28.12.2012). 
 
Razlogi za pripravo rebalansa proračuna 
Prišlo je do nekaterih sprememb tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani po določenih 
proračunskih postavkah, kar je razvidno v splošnem in posebnem delu proračuna.  
Predlog rebalansa proračuna je ponovno uravnoteženje proračuna z že realiziranim in ocenjenim 
obsegom prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov proračuna.  
 
 
II. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA 
 
V predlaganem rebalansu proračuna je povečanje celotnih prihodkov v primerjavi z veljavnim 
proračunom v višini 336.481,19 EUR. 
 
Spremembe po posameznih skupinah prihodkov pa so naslednje: 
 
DAVČNI PRIHODKI 
 
Davčni prihodki so zmanjšani v višini 50.000,00 EUR glede na dosedanjo realizacijo. 
 
Zmanjšan je NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč) v višini 50.000,00 EUR, saj glede na 
dosedanje realizacije pričakujemo nižje prihodke iz naslova NUSZ kot so bili prvotno planirani.  
 
 
NEDAVČNI PRIHODKI  
 
Nedavčni prihodki so zmanjšani v višini 54.373,21 EUR. 
 
Spremembe po posameznih skupinah so naslednje: 
- Prihodki od najemnin za poslovne prostore so povečani v višini 25.000,00 EUR (povečanje se 
nanaša na pričakovane prihodke iz naslova najemnin v Zdravstveni postaji Gorenja vas, ki ob pripravi 
proračuna 2013 še niso bili upoštevani); 
- Prihodki od drugih najemnin (grobarine) so povečani v višini 1.600,00 EUR (povečanje se nanaša 
na Krajevno skupnost Gorenja vas in KS Poljane); 
- povečani so prihodki od prodaje blaga in storitev za 342,25 EUR (Krajevna skupnost Sovodenj 
pričakuje višje prihodke od prvotno načrtovanih iz naslova prodaje drugega dela kronike »Moj kraj 
skozi čas«); 
- Zmanjšani so drugi nedavčni prihodki (fakturiranje RO) v višini 1.227,10 EUR- zmanjšanje se 
nanaša na Krajevno skupnost Gorenja vas in KS Poljane iz naslova vodarin; 
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- Povečani so prihodki od komunalnih prispevkov v višini 20.000,00 EUR (zaradi novopredvidenih 
priklopov na javno kanalizacijo in vodovod na območju Javorij);  
- Povečani so prihodki od prispevkov občanov za ceste pri KS Javorje v višini 800,00 EUR; 
- Zmanjšani so prihodki od nadomestila zaradi omejene rabe prostora (Renta) v višini 100.888,36 
EUR, glede na pričakovan zmanjšan obseg plačil s strani zavezanca, ki zaradi izpada financiranja iz 
državnega proračuna nima zagotovljenega potrebnega obsega sredstev za poravnavo svojih 
obveznosti. 
 
 
KAPITALSKI PRIHODKI so zmanjšani v višini  66.966,00 EUR. 
Pričakuje se nekaj več (za 38.034,00 EUR) prihodkov od prodaje zemljišč, medtem ko se prihodkov 
od prodaje poslovnih prostorov v Todražu v letošnjem letu še ne pričakuje in so zato prihodki iz tega 
naslova zmanjšani za 105.000,00 EUR. 
 
 
TRANSFERNI PRIHODKI so povečani za 507.820,40 EUR.  
Od tega je: 
- povečanje sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) za odpravo posledic poplav z dne 

5.11.2012 (za sanacijo plazu pod PŠ Sovodenj) v višini 560.000,00 EUR; 
- povečanje sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje za odpravo posledic poplav med 16. in 20. 

septembrom 2010 (za sanacijo plazu na LC Črni Kal – Murave) v višini 27.200,00 EUR; 
- zmanjšanje sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za sofinanciranje 

občinskih investicij v skladu z 21. in 23. členom ZFO-1, v višini 188.552,00 EUR, glede na s strani 
MGRT prejet nov izračun deležev sredstev za sofinanciranje investicij, ki pripada posamezni 
občini v letih 2013 in 2014, z dne 4.1.2013; 

- povečanje sredstev Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter sredstev EU za projekt energetske 
sanacije Zdravstvenega doma Gorenja vas v višini 60.336,86 EUR (skladno s sklenjeno pogodbo 
o sofinanciranju operacije, z dne 20.3.2013); 

- povečanje sredstev za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Porečja Sore iz državnih 
sredstev v višini 334,43 EUR in sredstev EU v višini 1.946,12 EUR, in sicer v delu, ki se nanaša 
na strokovni nadzor. V aprilu 2013 je bila z MKO podpisana pogodba o sofinanciranju projekta 
tudi za dela, ki se nanašajo na strokovni nadzor, in skladno s podpisano  pogodbo so usklajeni 
transferni prihodki projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Porečja Sore; 

- zmanjšanje sredstev s strani RS iz EU sredstev za projekt Obnovljivi viri energije v višini 
24.852,36 EUR, katerih načrtovan prejem je bil prvotno prenešen v leto 2013, nato pa smo 
sredstva v navedeni višini dejansko prejeli že v decembru 2012; 

- povečanje državnih sredstev v višini 3.555,46 EUR in sredstev EU v višini 20.147,59 EUR za 
Oskrbo s pitno vodo v Porečju Sore zaradi uskladitve vrednosti s Študijo izvedljivosti ter 
terminsko - finančnim planom; 

- povečanje sredstev MGRT za projekt »Zbirni kataster GJI Gorenjske – 2. faza« v višini 47.704,30 
EUR. 

 
 
ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA 
 
V okviru proračunskega uporabnika 01 OBČINSKI SVET se spremenijo naslednja področja in 
proračunske postavke: 
 
Na področju 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se spremenita 
naslednji postavki: 
 
200 – Podblegaške novice 
Glede na povečan obseg dela za posamezno številko glasila Podblegaške novice so načrtovana 
sredstva ustrezno povečana.  
 
902 – Obveščanje in promocija občine 
Sredstva na postavki so se zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov.  
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Na področju 06 Lokalna samouprava se spremeni naslednja postavka: 
 
954 – Medobčinski inšpektorat 
Po ukinitvi medobčinskega inšpektorata občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in Žiri, so bili trije 
uslužbenci medobčinskega inšpektorata prezaposleni v občinsko upravo občine Škofja Loka, za 
presežnega delavca pa na osnovi sodbe socialnega sodišča iz konca lanskega leta še vedno tečejo 
ponovni odpovedni postopki, zato je potrebno v letošnjem letu poravnati odvetniške stroške, nastale 
v letu 2012 in mesečne stroške sorazmernega dela plače presežnega delavca. 
 
 
Na področju proračunskega uporabnika 03 ŽUPAN se spremeni postavka: 
 
006 – Občinski organi-župan, podžupan 
Sredstva so zmanjšana zaradi predvidenih varčevalnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ. 
 
 
V okviru proračunskega uporabnika 04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI se spreminjajo 
naslednja področja in proračunske postavke: 
 
Na področju 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se spremenijo 
naslednje postavke: 
 
008 – Inv. vzdrž. zgradb in obnova posl. prostorov 
Dodatna sredstva so namenjena za nakup opreme za arhiv in prilagoditev inštalacij za delovanje 
informacijskega sistema občine v času predvidene obnove doma občine.  
 
601 – Tekoči izdatki za poslovne prostore 
Sredstva na postavki se povečajo zaradi pričakovanih višjih stroškov ogrevanja, kot so bili prvotno 
načrtovani.  
 
724 – Tekoči izdatki za poslovne prostore (RŽV) 
Kljub dejstvu, da smo prekinili pogodbo za oskrbo toplote iz kotlovnice Todraž za objekt bivšega 
laboratorija in izvedli odklop objekta iz toplovodnega omrežja, se še zmeraj minimalno ogrevajo 
prostori upravne stavbe bivšega RŽV, ki je deloma še v uporabi. S proračunom je bil znižan obseg 
potrebnih sredstev, ki pa ne zadošča za pokritje stroškov ogrevanja in elektrike, zato predlagamo 
povišanje sredstev.  
 
921 – Druge finančne naložbe 
Zmanjšali smo sredstva, namenjena za povečanje naložbe v STC Stari vrh d.o.o. v višini 30.000,00 
EUR, saj glede na sklepe zaključenih pogajanj za finančno sanacijo podjetja STC dokapitalizacije 
podjetja ne bo potrebno izvesti. 
 
Na področju 06 Lokalna samouprava se spremenijo naslednje postavke: 
 
0010 – Plače in dodatki in premija KDPZ 
 
Sredstva za plače smo zmanjšali glede na predvidene varčevalne ukrepe za uravnoteženje javnih 
financ. Ukrepi  bodo veljali pri izplačilih od 01.07.2013 dalje, nanašajo pa se zlasti na znižanje 
dodatka na delovno dobo in na znižanje višine plačnih razredov, določenih v zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju.   
 
002 – Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so zmanjšana zaradi racionalizacije storitev in zmanjšanja predvidenega materiala.  
 
0050 – Nakup opreme 
Sredstva so povečana zaradi nakupa novega, zmogljivejšega fotokopirnega stroja ter večje 
posodobitve računalniškega programa za finance in računovodstvo. 
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011 -  Vzdrž. prostorov za delovanje obč. uprave 
Dodatna sredstva so bila rezervirana zaradi predvidenih povečanih stroškov  ogrevanja in električne 
energije. 
 
519 - Tekoče vzdrž. opreme in vozil 
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov.  
 
Na področju 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih se spremeni naslednja postavka: 
 
351 – Gasilska društva 
Glede na pripombo podano ob sprejemu proračuna za leto 2013 se sredstva zagotovijo v višini kot je 
bila načrtovana ob prvem predlogu proračuna za leto 2013 in predlagana s strani Gasilske zveze. 
 
Na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se spremeni naslednja postavka: 
 
614 – Sofinanciranje zavetišča za živali 
Sredstva se povečajo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v 
zavetišču Perun in Žverca. 
 
683 – Ribnik pod Sv. Urbanom 
Sredstva na postavki so se zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov. 
 
Na področju 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin se spremenita naslednji 
postavki: 
 
060 - Obnovljivi viri energije projekt REAAL – EU 
Dodatna sredstva so potrebna za izvedbo dodatnih del pri energetski sanaciji OŠ Poljane. 
V skladu s Pogodbo o izvajanju partnerstva za projekt »Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru – 
REAAL« je bila na OŠ Poljane izvedena fotonapetostna elektrarna, ki je bila v oktobru 2012 
priključena na omrežje. Na streho telovadnice je bilo vgrajenih 88 modulov skupne nazivne moči 21 
kWp.  
Preureditev kotlovnice in izvedba zalogovnika za sekance se je pričela konec septembra 2012 in bila 
zaključena do začetka kurilne sezone. Finančne obveznosti iz tega naslova so delno zapadle v 
izplačilo leta 2013. 
S strani SWISS Contribution so bila odobrena dodatna sredstva v višini 126.666 evrov za izvedbo 
dodatnih del pri energetski sanaciji OŠ Poljane. Konec leta 2012 je bil tako podpisan dodatek št. 1 k 
osnovni pogodbi v višini 131.166,12 evrov, v okviru česar je bil zamenjan povečan obseg dotrajanih 
oken. Občina je 19. aprila 2013 pridobila tudi uporabno dovoljenje za kotlovnico in zalogovnik za 
sekance.  
Nova pogodbena vrednost gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ki jih je izvajal ELTEC PETROL, 
znašajo 525.747 evrov. 
 
618 - Lokalna energetska agencija - EU 
Sredstva na postavki so ustrezno znižana skladno z že sklenjeno pogodbo z Lokalno energetsko 
agencijo Gorenjske. 
 
Na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije se spremenijo naslednje 
postavke: 
 
412 – Urejanje javnih površin 
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi pričakovanja nekoliko nižjih stroškov, povezanih z 
urejanjem javnih površin, od prvotno planiranih. 
 
452 – Zimska služba 
Zaradi obilice snežnih padavin je potrebno zagotoviti bistveno povišana sredstva za poplačilo 
nastalih stroškov zimskega vzdrževanja cest. Navedena proračunska postavka predstavlja bistveno 
povišan strošek tekočega leta glede na planirana proračunska sredstva, zaradi česar je bilo potrebno 
uvesti varčevalne ukrepe na drugih področjih dela. 
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5010 - Redno vzdrževanje LC 
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov.  
 
503 – Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi 
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov.  
 
535 – Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP 
Glede na številne vloge in nove potrebe po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem v 
naravi na področju cest v občini, so načrtovana sredstva ustrezno povečana. 
 
563 – Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi 
Sredstva so se na postavki glede na veljavni proračun povečala zaradi predvidene menjave 
zemljišča med starim Zdravstvenim domom in Fortunovo brvjo v Gorenji vasi.  
 
511 - Cestni program - posebni razvojni problemi 
Sredstva na postavki smo (glede na sprejeti proračun) zmanjšali in jih prerazporedili na proračunsko 
postavko 452 za pokritje stroškov zimske službe. 
 
522 – Obnova LC Poljane – Javorje - Zapreval 
Sredstva na postavki smo zmanjšali in jih prerazporedili na proračunsko postavko 452 za pokritje 
stroškov zimske službe. 
 
564 – Odcep Poljanske ceste 
Sredstva so namenjena zaključku projekta izgradnje dovozne ceste na parcele, manjše povečanje 
planiranih stroškov izhaja iz potrebe montaže dodatnega lesenega A droga na elektro kablovodu in 
potrebne izvedbe manjših dodatnih del.  
 
566 - Obvozna cesta za Visoko 
Sredstva na postavki smo v celoti prerazporedili na proračunsko postavko 452 za pokritje stroškov 
zimske službe. 
 
600 – Rekonstrukcija LC Trata 
Sredstva na postavki smo prerazporedili na proračunsko postavko 452 za pokritje stroškov zimske 
službe. 
 
112 – Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata 
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi pričakovanih nižjih stroškov od prvotno planiranih. 
 
507 – Prometna in neprometna signalizacija, oprema 
Sredstva na postavki smo zmanjšali in jih prerazporedili na proračunsko postavko 452 za pokritje 
stroškov zimske službe. 
 
529 – Prometna ureditev pri OŠ Poljane 
Sredstva na postavki so se zvišala za potrebe menjave določenih zemljišč na delu območja urejanja 
POL 52-8 Poljane, da bi omogočili pridobitev gradbenega dovoljenja za navedeno investicijo v letu 
2013. 
 
621 - Avtobusna postajališča in pločniki ob RC 
Sredstva na postavki smo zmanjšali in jih prerazporedili na proračunsko postavko 452 za pokritje 
stroškov zimske službe. 
 
624 – Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas 
Sredstva so povečana zaradi odkupov potrebnih zemljišč za izgradnjo parkirišč in dovoznih poti do 
parkirišč ob domu občine. 
 
628 – Ureditev vaškega jedra Hotavlje 
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov, zato se bo izvedba ureditve delno 
prestavila v leto 2014.  
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735 – Prometna ureditev Hotavelj 
Sredstva so se na postavki povečala zaradi dodatnega odkupa zemljišč za pločnik na območju 
naselja Hotavelj. 
 
739 – Ureditev vaškega jedra Poljane 
Sredstva na postavki so se zmanjšala zaradi nižje pričakovane realizacije postopka OPPN za 
območje vaškega jedra Poljane, ki je zastal zaradi dodatnih zahtev Agencije RS za okolje glede 
naročila študije poplavne varnosti, ter zahtev po predhodni ureditvi iztoka Ločilnice, za kar je v 
izdelavi PZI projekt. 
 
744 – Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja – Predmost 
Sredstva so se na postavki delno zmanjšala iz naslova varčevalnih ukrepov. V tem letu je tako 
predvidena pridobitev ustreznih PZI projektov, nakupi zemljišč se prestavijo v naslednje leto. 
 
876 – Kanalizacija Ob Jezu – JR 
Sredstva so namenjena za izgradnjo javne razsvetljave v naselju Ulica ob jezu v Gorenji vasi. 
Vzporedno z javno razsvetljavo se bo uredila meteorna, fekalna kanalizacija, vodovod, optika ter 
obnova cestišča z asfaltiranjem. 
 
565 – Ureditev ceste Suhi dol - Lučine (sofin.občine) 
Sredstva se zmanjšujejo glede na predviden zmanjšan obseg realizacije v letošnjem letu, saj bo del 
investicije izveden v letu 2014. 
 
Na področju 14 Gospodarstvo se spremenijo naslednje postavke: 
 
625 – Leader - (O)živela kultura 
Sredstva se malenkostno povečajo za potrebe dokončanja projekta. 
 
708 – Sofinanciranje,regij.proj. 

Postavka se poveča za stroške, ki bodo nastali na projektu »Amc Promo BID« - Apis mellifera 
carnica bioindikator in promotor biodiverzitete. To je medregijski projekt, ki predstavlja rezultat 
čezmejnega sodelovanja partnerjev iz Slovenije in avstrijske Koroške. Osnovni namen projekta je 
ohranjanje biodiverzitete in naravnih virov z medsektorskim povezovanjem okoljevarstvenih in 
naravovarstvenih institucij, organizacij s čebelarji kot uporabniki naravnega življenjskega prostora. 
Dejavnosti so usmerjene predvsem v območja NATURA 2000 in območja, ki predstavljajo 
naravovarstvene in ekološke pomembne površine. Pridobljeno znanje bo preneseno na različne 
ciljne skupine. Osveščala se bo širša javnost o pomembnosti biodiverzitete (ciljne skupine kot so 
strokovne naravovartsvene institucije, raziskovalne institucije, čebelarji, učitelji in mentorji, 
vzdrževalci javnih površin, ….). 

Na slovenski strani v projektu sodelujejo Razvojna agencija Sora kot nosilec projekta, Zavod RS za 
varstvo narave, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Biotehnični center Naklo, Čebelarska 
zveza Gorenjske.  

Projekt je sofinanciran s strani čezmejnega operativnega programa SI-AT 2007-2013 v deležu 85%, 
vrednost celotnega projekta je 1.078.146,11 EUR. V deležu 10% je projekt sofinanciran s strani 
nacionalnih javnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt se bo izvajal do 
31.12.2013. 

V samem Regionalnem razvojnem programu Gorenjske za obdobje 2007-2013 so navedena 
prioritetna področja razvoja podeželja, med katerimi se nahaja tudi področje razvoja čebelartsva v 
regiji.  

 
753 – Smučišče STC Stari vrh-investicijski izdatki 
Sredstva se zmanjšajo skladno z zaključki pogajanj o finančni sanaciji podjetja STC, saj ne bodo 
potrebna v prvotno predvidenem obsegu.  
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Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine se spremeni naslednja postavka: 
 
868 – Vzdrževanje vodotokov v občini 
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov, zato se bo izvedba sanacije brežin 
ob vodotokih prenesla v prihodnje leto.  
 
Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se spremenijo 
naslednje postavke: 
 
551 – Urbanistična dokumentacija 
Sredstva se znižajo zaradi zmanjšanega obsega planirane urbanistične dokumentacije. 
 
554 – Občinski prostorski načrt 
Planirana sredstva se zmanjšajo. Občina je pričela s postopkom sprememb občinskega prostorskega 
načrta. Od 10. junija poteka zbiranje pobud za spremembo namenske rabe, ki bo končano 15. 
oktobra 2013. Glavnina stroškov v zvezi z izdelavo osnutka OPN se bo preneslo v leto 2014.  
 
606 – Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj 
Po sprejetju proračuna za leto 2013 je bil sprejet letni načrt vzdrževanja za večstanovanjsko stavbo 
Ob jezu 2, v katerem ima občina eno stanovanje z deležem 12,71 %. Lastniki so se odločili, da bodo 
v letošnjem letu pristopili k obnovi skupnega stavbnega pohištva in obnovi fasade. Posledično bo 
občina pristopila k zamenjavi stavbnega pohištva v občinskem stanovanju. Predlagamo, da se 
postavka poveča za 3.500 evrov.  
 
Na področju 17 Zdravstveno varstvo se spremenijo naslednje postavke: 
 
304 – Zdravstveni dom Gorenja vas 
Sredstva so namenjena pričetku izvajanja del na energetski sanaciji objekta, ki se sofinancira s 
sredstvi iz kohezijskega sklada Evropske unije. Določen del sredstev je potrebno črpati že v tem letu.  
 
309 – Izvedba vhoda in dvigala (ZD Gorenja vas) 
Sredstva so namenjena izvedbi novega vhoda v objekt v nivoju kleti, skupaj z vgradnjo osebnega 
dvigala za vertikalne komunikacije v objektu. V letošnjem letu je predviden del izvedbe predvidenih 
del, preostanek v naslednjem letu. Dela se izvajajo istočasno z izvedbo energetske sanacije objekta - 
fasada. 
 
Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se spremenijo naslednje postavke: 
 
205 – Kulturni dom Lučine 
Sredstva se malenkostno povečajo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. 
 
211 – Šubičeva hiša 
Sredstva na postavki so se zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov.  
 
216 - Kulturni dom Gorenja vas 
Sredstva so rezervirana za financiranje upravičenega in neupravičenega dela energetske sanacije 
Kulturnega doma v Gorenji vasi (sklop 1. in 2.), skladno s pogodbo o sofinanciranju energetske 
sanacije KD Gorenja vas. 
Z rebalansom je bila narejena uskladitev rezerviranih sredstev, glede na ocenjeno dinamiko 
koriščenje rezerviranih sredstev in možnosti črpanja nepovratnih sredstev v letošnjem letu.  
 
217 - Rojstna hiša slikarjev Šubicev 
Februarja 2013 smo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ponovno poslali prijavo na 
javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 322, Obnova in razvoj vasi. Naložba, ki je 
predmet te vloge, obsega posebna zaključna dela v notranjosti KC slikarjev Šubic (različna 
investicijsko-vzdrževalna dela, restavratorsko-konservatorska dela), ureditev vstopnega dvorišča ter 
nakup opreme, potrebne za zagon večnamenskega kulturnega središča za izvajanje kulturno-
umetniških in prostočasnih dejavnosti občanov in društev ter predstavljanje dediščine slikarjev Šubic. 
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Odgovora o uspešnosti prijave še nismo prejeli. V letošnjem letu so sredstva namenjena za 
novelacijo projektne dokumentacije.  
 
222 - Dvorec Visoko 
Sredstva na postavki se povišajo za plačilo stroškov v zvezi s projektom »Poroka na Visokem«, za 
notranjo in zunanjo opremo za potrebe porok ter posek poškodovanih in bolnih dreves. 
 
224 - Statična sanacija KD Gorenja vas 
Sredstva so rezervirana za financiranje neupravičenega dela investicije statične sanacije Kulturnega 
doma v Gorenji vasi. Sredstva se namenijo za izdelavo projektne dokumentacije, razpisne 
dokumentacije, izvedbe sanacijskih del in strokovni nadzor. 
 
Na področju 19 Izobraževanje se spremenijo naslednje postavke: 
 
054 – Dnevno varstvo in vzgoja izven občine 
Sredstva na postavki se nekoliko znižajo glede na pričakovano število odločb CSD-ja.  
 
057 -  Nakup opreme za vrtce  
Zaradi preoblikovanja oddelkov v Enoti vrtca na Dobravi s septembrom 2013, bo potrebno dokupiti 
manjkajočo opremo za potrebe delovanja vrtca.  
 
101 – OŠ Ivan Tavčar  
Sredstva na postavki se glede na realizacijo povišajo, za potrebe plačevanja računov ogrevanja 
telovadnice v Lučinah.  
 
102 – OŠ Poljane 
Sredstva na postavki se znižajo zaradi pričakovanih nižjih stroškov ogrevanja na OŠ Poljane.  
 
113- Invest. vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje 
Dodatna sredstva so namenjena za dokončanje  gradbenih del in nakup potrebne opreme za športno 
igrišče ob Osnovni šoli v Javorjah ter drugih operativnih stroškov.  
 
125 - Telovadnica Gorenja vas- novogradnja 
Po zadnji Idejni zasnovi telovadnice nakup zemljišč ni predviden, zato se sredstva na kontu ustrezno 
znižajo.  
Na postavki so sredstva predvidena tudi za nujna vzdrževalna dela v telovadnici na OŠ Ivana 
Tavčarja.   
 
129 – Energetska sanacija Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas 
Občina Gorenja vas – Poljane se je v mesecu marcu 2013 prijavila na Javni razpis »Sofinanciranje 
operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih 
skupnosti«, in sicer za energetsko sanacijo OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Na postavki so 
predvidena lastna sredstva – neupravičeni stroški, ki jih je bilo potrebno zagotoviti pred oddajo vloge, 
za pripravo ustreznih dokumentov (Študija požarne varnosti, Energetski pregled…).  
 
748 - Obnova PŠ Lučine 
Višina sredstev je iz razloga prerazporeditev sredstev delno znižana, preostala sredstva so 
namenjena predvideni vgradnji MKČN in lovila maščob. 
 
Na področju 20 Socialno varstvo se spremenijo naslednje postavke: 
 
250 – Dom za starejše občane 
Glede na aktualno stanje na področju domske oskrbe v Sloveniji, kjer se število oskrbovancev v 
domovih manjša, in izdelano novo idejno zasnovo za dom starejših v Gorenji vasi, se predvideva 
odkup/menjavo le manjšega dela sosednjega zemljišča. V ta namen so sredstva, predvidena za 
menjavo zemljišč, ustrezno zmanjšana. 
 
259 – Subvencioniranje stanarin 
Sredstva se znižajo zaradi nižje realizacije od predvidene v prvi polovici leta. 
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Na področju 22 Servisiranje javnega dolga se spremenita postavki: 
 
916 - Plačila obresti od kreditov 
Sredstva so zmanjšana, ker je prvotno planirano najetje kredita prestavljeno na naslednje leto. 
Posledično bodo manjši tudi stroški obresti. 
 
920 - Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic) 
Sredstva za odplačilo glavnic so zmanjšana, ker je prvotno planirano najetje kredita, zaradi zamikov 
pri izvajanju investicij iz okvira skupine projektov Urejanje porečja Sore, prestavljeno na prihodnje 
leto. Posledično bo tudi manj stroškov odplačila glavnic. 
 
Na področju 23 Intervencijski programi in obveznosti se spremenita postavki: 
 
514 – Cestni program – plazenje, naravne nesreče 
Vsa sredstva so bila porabljena za sanacijo plazu Sovodenj. Sanacije drugih plazov se zaradi 
prednostne obravnave plazu Sovodenj v letošnjem letu ne izvedejo. 
 
524 - Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče 
Upoštevana so sredstva za sanacijo objekta vrtec in OŠ Sovodenj, ki jih prejmemo s strani MKO. 
Na postavki so zajeti stroški že izvedenih interventnih del (dve fazi varovalnih ojačitev s tirnicami) kot 
že izvedenih sanacijskih del (izgradnja sidranega opornega zidu ob cesti pod plazom, utrditveni nasip 
vzdolž celotnega plazu, dodatne ojačitve nasipa). Prav tako so predvidena sredstva za dela, ki jih je 
še potrebno izvesti (pilotna stena pod objektom vrtca, utrditev temeljnih tal vrtca, sanacija objekta 
vrtca. 
 
 

05 REŽIJSKI OBRAT 
 
V okviru proračunskega uporabnika 05 REŽIJSKI OBRAT se spreminjajo naslednja področja 
in proračunske postavke: 
 
Na področju 06 Lokalna samouprava se spremeni postavka: 
 
0015 – Plače, dodatki in premija KDPZ - RO 
Sredstva za plače smo zmanjšali glede na predvidene varčevalne ukrepe za uravnoteženje javnih 
financ, kajti pri pripravi rebalansa še niso bili znani uradni podatki. Ukrepi bodo veljali pri izplačilih od 
01.07.2013 dalje, nanašajo pa se zlasti na znižanje dodatka na delovno dobo in na znižanje višine 
plačnih razredov, določenih v zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. 
 
Na področju 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin se spremenita naslednji 
postavki: 
 
713 - Gosp.cona Todraž II.faza - kabel.+el.sistem 
Sredstva se znižajo zaradi zmanjšanega obsega prvotno predvidenih del, ki bodo deloma izvedena v 
letu 2014. 
 
718 - Gospodarska cona Todraž II. Faza – toplovod 
Predvidena sredstva se zmanjšajo iz razloga neekonomičnosti izvedbe predvidenega toplovoda. 
 
Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine se spremenijo naslednje postavke:  
 
405 – Zapiranje deponije Draga 
Stroški na postavki se zmanjšajo, zaradi pričakovanih nekoliko nižjih stroškov upravljanja deponije 
Draga, ki je v zapiranju. 
 
420 – Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov 
Stroški na postavki se zmanjšajo, zaradi pričakovanih nekoliko nižjih stroškov z zbiranjem in 
kompostiranjem bioloških odpadkov. 



 10 

 
462 – Komunalni odpadki – zbiranje, odvoz* 
Stroški na postavki se povečujejo zaradi pričakovanih višjih stroškov za zbiranje zaradi odvoza 
ostanka komunalnih odpadkov na predelavo, namesto na odlaganje, ter izvedbe postopka javnega 
naročanja storitev zbiranja in prevozov komunalnih odpadkov (klasifikacijska skupin 20) in embalaže 
(klasifikacijska skupina 1501).  
Sprememba je povezana s spremembami proračunskih postavk: 480, 681 in 682. 
 
480 – Komunalni odpadki-deponiranje* 
Stroški na postavki se zmanjšujejo zaradi manjše količine odpadkov odloženih ostankov komunalnih 
odpadkov. Sprememba je povezana s spremembo postavke 462. 
 
681 – Prevoz komunalnih odpadkov 
Stroški na postavki se zmanjšujejo zaradi manjše količine storitev odvoza ostanka komunalnih 
odpadkov na odlaganje. Sprememba je povezana s spremembo postavke 462. 
 
682 – Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 
Stroški na postavki se zmanjšujejo zaradi manjše količine odpadkov odloženih ostankov komunalnih 
odpadkov, ki jih je skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov pred odlaganjem potrebno obdelati. 
Sprememba je povezana s spremembo postavke 462. 
 
417 – Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški) 
Višina sredstev se je uskladila s predvidenimi stroški izvedbe hišnih kanalizacijskih priključkov v 
letošnjem letu, katerih sklepni del bo izveden v prihodnjem letu. 
 
464 – Tekoče vzdrž. odvajanje odpadne vode 
Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo zaradi pričakovanja nekoliko nižjih stroškov. 
 
465 – Obratovalni monitoring ČN 
Stroški obratovalnih monitoringov se prenašajo na PP 481, ker so sestavni del stroškov čiščenja 
odpadnih voda na čistilni Gorenja vas in Poljane in ločeno vodenje ni smiselno. 
 
481 – Čiščenje odpadne vode (ČN)  
Povezano s spremembo postavke 465. 
 
711 – Gosp. cona Todraž II.faza - kanalizacija 
Na postavki se v letošnjem letu predvidevajo nekoliko nižji stroški od pričakovanih. 
 
734 - Porečje Sore – kanalizacija - sekundarni vodi 
Sredstva so rezervirana za financiranje projektiranja in izgradnje sekundarnih kanalov 
kanalizacijskega sistema Trebija-Gorenja vas. Z rebalansom so bila sredstva usklajena s terminsko - 
finančnim planom, ki ga je pripravil izbrani izvajalec del.  
 
850 – Odvajanje in čiščenje odp. voda v porečju Sore - občina GVP - EU 
Sredstva so rezervirana za financiranje upravičenih stroškov projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v porečju Sore, projekt občine Gorenja vas-Poljane, ki vključuje projektiranje ter izvedbo 
projekta Posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas ter primarne kanale kanalizacijskega sistema 
Trebija-Gorenja vas. Z rebalansom so bila sredstva usklajena s terminsko - finančnim planom, ki ga 
je pripravil izbrani izvajalec del.  
 
852 – Kanalizacija in ČN Gorenja vas 
Sredstva se znižujejo glede na nekoliko znižan obseg predvidenih del v letošnjem letu. 
 
853 – Kanalizacija in ČN Poljane 
Sredstva se znižujejo glede na nekoliko znižan obseg predvidenih del v letošnjem letu. 
 
861 – Porečje SORE – ČN Gorenja vas 
Sredstva so rezervirana za financiranje neupravičenih stroškov projekta Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v porečju Sore, projekt občine Gorenja vas-Poljane, ki vključuje projektiranje ter 
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izvedbo projekta Posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas ter primarne kanale kanalizacijskega 
sistema Trebija-Gorenja vas. Z rebalansom so bila sredstva usklajena s terminsko - finančnim 
planom, ki ga je pripravil izbrani izvajalec del. Povečani so bili konti za dodatno projektno 
dokumentacijo, odmero, notarske storitve in predvideni odkup zemljišča za dostopno pot do ČN 
Gorenj vas in črpališča komunalnih odpadnih voda na Trebiji.  
 
862 – Kanalizacija ob Jezu 
Sredstva so se na postavki zmanjšala, ker je najugodnejša ponudba izvajalca precej nižja kot je bila 
projektantska ocena, del sredstev za izgradnjo javne razsvetljave ulice Ob jezu se je prerazporedilo 
na novo proračunsko postavko 876. 
 
872 – Kanalizacija Tabor 
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov.  
 
Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se spremenijo 
naslednje postavke:  
 
553 - Kataster komunalnih naprav 
Sredstva so se v celoti prerazporedila na novo proračunsko postavko 567 – Zbirni kataster GJI 
Gorenjske – 2.faza. 
 
567 - Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2.faza 
Sredstva so rezervirana za izvedbo projekta »Zbirni kataster GJI Gorenjske – 2.faza«, ki je regijski 
projekt in ga je prijavilo devet Gorenjskih Občin ter je opredeljen v Izvedbenem načrtu RRP 
Gorenjske 2012-2014, sprejetem na Svetu gorenjske regije 3.4.2012. Cilj projekta je izdelava 
operativnih katastrov in vpis v zbirni kataster javne gospodarske infrastrukture ter izboljšana kakovost 
podatkov za potrebe operative. 
 
407 - Vodovodni sistem Delnice – Podpreval 
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov, zato se bodo v letošnjem letu 
izvajala na vodovodu le urgentno nujna vzdrževalna dela, ostala vzdrževalna dela pa se bodo izvedla 
v prihodnjih letih.  
 
408 – Vodovodni sistem Fužine  
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi nižjega stroška odkupa zemljišč od prvotno 
predvidenega.  
 
415 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sore 
Sredstva so rezervirana za financiranje upravičenih stroškov projekta Vodooskrbe v porečju Sore. Z 
rebalansom so bila sredstva usklajena s terminsko - finančnim planom, ki ga je pripravil izbrani 
izvajalec del. 
 
416 – Vodovodni sistem Podvrh Zapreval - neupravičeni stroški 
Sredstva na postavki se povečujejo zaradi višjih stroškov, povezanih s prenosom zasebnih 
vodovodov Podvrh, Četena Ravan in Zapreval na občino. Ponekod se prenaša le del sekundarnega 
vodovoda zasebnega vodovoda, ki ga je pred prenosom potrebno obnoviti oziroma delno zamenjati, 
ponekod je potrebno tudi namestiti hidrante in drugo opremo. Ker pogodbe z lastniki zasebnih 
vodovodov še niso sprejete, so podane zgolj ocene. Vzporedno se pričakuje nekoliko višje prihodke 
iz naslova komunalnih prispevkov za primere kjer je cevovod dotrajan. 
 
418 - Prenos zasebnih vodovodov na občino 
Sredstva se nekoliko znižajo zaradi nižjih stroškov vzdrževanja od prvotno predvidenih. 
 
419 - Vodovodni sistem Lučine 
Predvidena sredstva na postavki se zmanjšajo na obseg pričakovanih stroškov iz naslova izvedbe 
potrebnih meritev monitoringa izdatnosti zajetja in na del stroškov, povezanih s pričetkom 
pridobivanja ustrezne projektne dokumentacije. 
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423 - Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje 
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov, zato se bodo v letošnjem letu 
izvajala na vodovodu le urgentno nujna vzdrževalna dela, ostala vzdrževalna dela pa se bodo izvedla 
v prihodnjih letih.  
 
466 - Vodarina-prenakazila na KS 
Sredstva so se znižala glede na dejansko prenakazilo vodarine KS Gorenja vas in Poljane. 
 
467- Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka 
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov, zato se bodo v letošnjem letu 
izvajala na vodovodu le urgentno nujna vzdrževalna dela, ostala vzdrževalna dela pa se bodo izvedla 
v prihodnjih letih.  
 
479 - Porečje SORE – vodooskrba 
Sredstva so rezervirana za financiranje neupravičenih stroškov projekta Vodooskrbe v porečju Sore. 
Z rebalansom so bila sredstva usklajena s terminsko - finančnim planom, ki ga je pripravil izbrani 
izvajalec del. Povečana sta bila konta za izdelavo dodatne projektne dokumentacije zaradi 
sprememb trase cevovodov in konto za plačilo služnostnih pogodb za prečkanja vodotokov z ARSO-
m ter prečkanjem regionalnih cest z DRSC-jem.  
 
495 - Vodovod Poljane 
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov, zato se bodo v letošnjem letu 
izvajala na vodovodu le urgentno nujna vzdrževalna dela, ostala vzdrževalna dela pa se bodo izvedla 
v prihodnjih letih.  
 
608 - Vodovodni sistem cona Todraž 
Sredstva so se na postavki povečala zaradi večjih vzdrževalnih del predvsem na hidrantnem omrežju 
ter večji porabi elektrike za delovanje črpališča. 
 
469 - Najemnina grobov-prenakazila na KS 
Sredstva na postavki smo povečali glede na pričakovane višje prihodke iz naslova grobarin, ki se 
prenakažejo krajevnim skupnostim, ki so upravljavke pokopališč. 
 
629 – Obnova obzidja - pokopališče Poljane 
Sredstva na postavki so se povečala iz razloga celovitejše izvedbe sanacijskih del na obzidju 
pokopališča in izvedbe potrebnega odvodnjavanja izza zaledja obzidja. 
 
Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se spremeni postavka: 
 
749 -  OŠO - dograditve 
Planirana sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izgradnje optičnega omrežja za 
naselje Delnice, glede na prejeto pobudo s strani krajanov Delnice. 
 
 
 
KS GORENJA VAS 
 
Spremembe prihodkov: 
Upoštevani so dejanski prihodki od vodarine, ki jih je KS dobila v letošnjem letu od občine še za 
november in december 2012, ki so zmanjšani za 484,46 EUR glede na sprejeti proračun. S 1.1.2013 
sta namreč vodovoda Trebija – Gorenja vas – Todraž in Hlavče njive – Brda prešla v last občine, ki 
bo navedena vodovoda vzdrževala, zato bo vodarina ostala na občini.  
 
Povečani so prihodki iz naslova grobarin za 1.300  EUR. 
 
Stanje sredstev na računu konec 31.12.2012 je bilo za 12.759,03 EUR večje kot je bilo načrtovano 
v Proračunu 2013, zato so v tem rebalansu za enak znesek povečane postavke lastne dejavnosti 
(01011, 01012, 04511). 
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Spremembe odhodkov: 
Na novo je odprta postavka 04511 Obnove LC, JP + cestne infrastrukture  - lastna dejavnost, 
področje 13, v višini 9.989,03 EUR (iz ostanka sredstev na računu 31.12.2012).    

 
Postavka 01011 izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost je povečana za 1.320 EUR, področje  
06  (iz ostanka sredstev na računu 31.12.2012).   
 
Postavka 01012 Stroški praznovanj – lastna dejavnost, področje 04,  je povečana za 1.450 EUR (iz 
ostanka sredstev na računu 31.12.2012).   
 
Postavka 06311 Vzdrževanje drugih objektov (vodovodi)- lastna dejavnost, področje 16, je 
zmanjšana za 484,46 EUR. 
 
Postavka 04911 Vzdrževanje pokopališč - lastna dejavnost, področje 16,  je povečana  za 1.300 
EUR.  
 
 
KS POLJANE  
 
Spremembe prihodkov: 
Upoštevani so dejanski prihodki od vodarine, ki jih je KS dobila v letošnjem letu od občine še za 
november in december 2012, zato so zmanjšani za 742,64 EUR glede na sprejeti proračun). S 
1.1.2013 je namreč javni vodovod Poljane prešel v last občine, ki bo navedeni vodovod tudi 
vzdrževal, zato bo pobrana vodarina ostala na občini.  
 
Povečani so prihodki iz naslova grobarin za 300,00  EUR 
 
Stanje sredstev na računu konec 31.12.2012 je bilo za 6.523,71 EUR večje kot je bilo načrtovano v 
Proračunu 2013, zato so v rebalansu za enak znesek povečane postavke lastne dejavnosti (01021, 
08221, 04921, 09221). 
 
Spremembe odhodkov: 
Postavka  01021 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost, področje 06, je povečana  za 
1.500,00 EUR (za časopis Vaščan, elektriko itd.) - iz ostanka sredstev 31.12.2012).    
 
Postavka 04921 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost, področje 16, je povečana za 3.123,71 
EUR (za obnovo obzidja na pokopališču Poljane) delno iz ostanka sredstev, delno iz naslova 
grobarin.  
 
Postavka 06321 Vzdrževanje drugih objektov (vodovodi)- lastna dejavnost, področje 16,  je 
zmanjšana za 742,64 EUR. 
 
Postavka 08221 Kulturni dom Poljane – lastna dejavnost, področje 18, je povečana  za 2.000,00 
EUR  (za pleskanje dvorane) - iz ostanka sredstev 31.12.2012.    
 
Postavka 09221 Transferi šolam – lastna dejavnost, področje 19, je povečana za 200,00 EUR 
(transfer socialno ogroženim učencem) - iz ostanka sredstev 31.12.2012. 
 
 
KS JAVORJE  
 
Spremembe prihodkov in odhodkov:  
Stanje sredstev na računu konec 31.12.2012 je bilo za 122,91 EUR večje kot je bilo načrtovano v 
Proračunu 2013, zato je v rebalansu povečana postavka 01031 Izdatki za blago in storitve - lastna 
dejavnost v isti višini. 
 
Načrtovani so prihodki iz naslova prispevkov občanov za ceste v višini 800,00 EUR, za kar je odprta 
postavka 04531 Obnove cest (LC+JP) – lastna dejavnost, področje 13. 
 



 14 

Postavka 5363 Tekoče vzdrževanje LC + JP, lastna dejavnost, področje 13,  je zmanjšana za 
500,00 EUR zaradi prenosa na postavko 00435 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem (za 
plačilo komunalnega prispevka za komunalno opreme stavbe - garaža KS Javorje). 
 
 
KS LUČINE  
 
Spremembe prihodkov: 
 
Povečani so transferni prihodki iz občinskega proračuna za 1.500 EUR. 
 
Stanje sredstev na računu 31.12.2012 je bilo za 3.497,09 EUR večje kot je bilo načrtovano v 
Proračunu 2013, zato so v rebalansu povečane postavke lastne dejavnosti (01041, 03041, 08241, 
08244). 
 
Spremembe odhodkov: 
Postavka 00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Lučine, področje 04, je povečana za 1.500 
EUR.   
 
Postavka 01041 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost, področje 06, je povečana za  875,00 
EUR (za tiskanje knjige »Življenje na Lučinskem«) - iz ostanka sredstev 31.12.2012. 
 
Postavka 03041 Protipožarna varnost (inv.vzdrž., transfer gasil. društ.) - lastna dejavnost, področje 
07, je povečana za 1.000,00 EUR (pomoč pri nabavi novega gasilskega vozila)-  iz ostanka sredstev 
31.12.2012. 
 
Postavka 08241 Kulturni dom – lastna dejavnost, področje 18, je povečana za  400,00  EUR - iz 
ostanka sredstev 31.12.2012. 
Postavka 08244 Nakup, gradnja, vzdrževanje kulturnih objektov – lastna dejavnost, področje 18, je 
povečana  za 1.222,09 EUR (za obnovo kapele v lasti KS Lučine) - iz ostanka sredstev 31.12.2012. 
 

KS TREBIJA 

Spremembe prihodkov 
Stanje sredstev na računu konec 31.12.2012 je bilo za 810,23 EUR večje kot je bilo načrtovano v 

Proračunu 2013, zato so v rebalansu za enak znesek povečane postavke lastne dejavnosti (01052, 

06151). 

Spremembe odhodkov: 
Na področju 06 je za 200 EUR zmanjšana postavka 00451 Izdatki za blago in storitve. Za enak 
znesek pa je odprta postavka 0055 Nakup opreme (nakup kosilnice). 
 
Postavka 01052 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost, področje 06, je povečana za 260,23 
EUR -  iz ostanka sredstev 31.12.2012.    
 
Postavka 06151 Dom pod Planino – lastna dejavnost, področje 04, je povečana za  550,00 EUR -  iz 
ostanka sredstev 31.12.2012.    
 
Na področju 13 je za 1.000 EUR zmanjšana postavka 5365 Tekoče vzdrževanje LC+JP. Za enak 
znesek pa je povečana postavka 45152 Tekoče vzdrževanje drugih objektov. 
 

KS SOVODENJ 

Spremembe prihodkov: 
Večji bodo prihodki lastne dejavnosti  iz naslova prodaje kronike »Moj kraj skozi čas« za 342,25 
EUR.  
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Stanje sredstev na računu konec 31.12.2012 je bilo za 3.542,25 EUR manjše kot je bilo 
načrtovano v proračunu 2013, zato se v rebalansu zmanjšajo postavke lastne dejavnosti (  01062, 
01061, 04561, 04961,09261). 
 
Spremembe odhodkov: 
Zmanjšane so naslednje postavke:  

 za    500,00 EUR  - postavka 01061 Stroški praznovanj - lastna dejavnost,  

 za 1.500,00 EUR  - postavka 04561 Obnove cest (LC+JP) – lastna dejavnost,  

 za 1.000,00 EUR - postavka 04961 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost, 

 za   200,00 EUR - postavka 09261 Transfer šolam – lastna dejavnost.  

 
 
 
III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
V računu finančnih terjatev in naložb smo povečali prodajo kapitalskih deležev (planirana je prodaja 
deleža v Bioenergetiki Todraž) v višini 5.007,60 EUR ter zmanjšali naložbe v višini 30.000,00 EUR 
(planirana je bila naložba v STC Stari vrh d.o.o., ki v letošnjem letu ne bo izvedena). 
 
 
IV. RAČUN FINANCIRANJA 
V okviru računa financiranja je v celoti zmanjšano zadolževanje v znesku 600.000,00 EUR. Zaradi 
zamikov pri izvajanju investicij iz okvira skupine projektov Urejanje porečja Sore, je zadolževanje 
prestavljeno na prihodnje leto. Posledično smo zmanjšali odplačilo dolga iz 97.594,00 EUR na 
62.593,92 EUR. 
 
 
V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
V okviru načrta razvojnih programov je priložen usklajen načrt razvojnih programov glede na 
spremembe v I. rebalansu proračuna za leto 2013. 
 
 
 
Pripravili:                                                                          
Jana Kristan                                                                           
Nada Dolinar 

 
Predlagatelj: 
Milan Čadež, l.r. 
       župan               

 


