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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2015
I. UVOD
Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.
Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane je na 3. redni seji, dne 18. 12. 2014, sprejel Odlok o
proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 94/2014, z dne 24. 12. 2014).
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 za leto 2015 je povečanje celotnih prihodkov v primerjavi z
veljavnim proračunom za leto 2015, v višini 1.397.329,77 EUR.
Spremembe po posameznih skupinah prihodkov pa so naslednje:
DAVČNI PRIHODKI
Davčni prihodki v rebalansu proračuna za leto 2015 so v primerjavi z veljavnim proračunom za
leto 2015 zmanjšani za 739.084,00 EUR.
Glede na veljavni proračun za leto 2015 in dosedanjo realizacijo pričakujemo spremembe na
prihodkih:
Konto
700*
703
704

Prihodek
Sprememba
Davki na dohodek in dobiček*
- 760.284,00 EUR
Davki na premoženje
+28.000,00 EUR
Domači davki na blago in
-6.800,00 EUR
storitve
SKUPAJ
-739.084,00 EUR

*Dne 6. 2. 2015 so na Ministrstvu za finance objavili predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini
in finančni izravnavi za leto 2015.
Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog občin, se za leto 2015 določi na način:
- za obdobje od 01. 01. 2015 do 30. 06. 2015, v višini 525 evrov,
- za obdobje od 01. 07. 2015 do 31. 12. 2015, v višini 500,83 evrov.
V letu 2015 bodo z vidika izračuna primerne porabe uveljavljena tri obdobja. Zato so pripravljeni trije
predhodni izračuni dohodnine, primerne porabe in finančne izravnave. Vsi trije izračuni temeljijo na
podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini
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občin (Občina Gorenja vas – Poljane: število prebivalcev:7.520, mlajši od 15 let: 1522, starejši od 65
let: 1.065, površina občine: 153,3 km2, dolžina lokalnih cest in javnih poti: 379,648 km) (Vir: Statistični
urad RS, na dan 01. 01. 2014).
PRIHODKI OBČINE GORENJA VAS – ZA POKRIVANJE PRIMERNE PORABE V LETU 2015 (Dopis MF, z
dne 06. 02. 2015)
- v EUR

Skupaj nakazila dohodnine v Skupaj
nakazila
finančne Skupaj nakazila dohodnine in
letu 2015
izravnave v letu 2015
finančne izravnave v letu 2015
4.787.016
660.540
5.447.556
NEDAVČNI PRIHODKI
Nedavčni prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2015 v primerjavi z veljavnim proračunom
za leto 2015 povečani za 192.633,53 EUR.
Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:
Konto
710
714*

Prihodek
Udeležba na dobičku
dohodek na premoženje
Drugi nedavčni prihodki *
SKUPAJ

Sprememba
in

-

1.550,00 EUR

+194.183,53 EUR
+192.633,53 EUR

*Prihodki od komunalnih prispevkov se z rebalansom proračuna za leto 2015 v primerjavi z
veljavnim proračunom za leto 2015 znižajo za 44.838,47 EUR.
V rebalansu proračuna za leto 2015 se prihodki iz naslova rente RŽV v primerjavi z veljavnim
proračunom za leto 2015 povečajo za 234.522,00 EUR (do konca maja je bilo na račun občine
nakazanih 514.162,00 EUR rente).
KAPITALSKI PRIHODKI
Kapitalski prihodki v rebalansu proračuna za leto 2015 so v primerjavi z veljavnim
proračunom za leto 2015 povečani za 286.236,00 EUR.
Konto
720
722

Prihodek
Sprememba
Prihodki od prodaje osnovnih
-138.009,00 EUR
sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč
+ 424.245,00 EUR
in neopredmetenih sredstev
SKUPAJ
+ 286.236,00 EUR

Na podlagi izvedenega ponovnega razpisa, se pričakuje prodaja dela zemljišč posestva pri
Topličarju, predvidena pa je prodaja oz. menjava tudi drugih zemljišč (načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem).
PREJETE DONACIJE
Konto
730

Prihodek
Prejete donacije iz domačih
virov
SKUPAJ

Sprememba
+ 6.858,00 EUR
+ 6.858,00 EUR
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TRANSFERNI PRIHODKI
V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2015 je povečanje transfernih prihodkov v primerjavi z
veljavnim proračunom za leto 2015, v višini 1.650.686,24 EUR.
Konto
740
741

Davek
Sprememba
Transferni prihodki iz drugih
+ 1.704.947,05 EUR
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz drž.
- 54.260,81 EUR
proračuna
iz
sredstev
proračuna EU
SKUPAJ
+1.650.686,24 EUR

Predvidene so predvsem spremembe sredstev iz državnega proračuna (Ministrstvo za okolje in
prostor), in sicer za sanacijo po žledu v Lazah ter za sanacijo po poplavah v Hotovlji.
Nekoliko so znižana sredstva proračuna EU, glede na uskladitve in dejanske zahtevke za investicije.
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ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA
V okviru proračunskega uporabnika 01 OBČINSKI SVET se spremenijo naslednja področja in
proračunske postavke:
Na področju 01 Politični sistem se spremenijo naslednje postavke:
003 – Občinski organi - OS
Sredstva se sorazmerno zmanjšajo glede na predviden plan sej občinskega sveta in delovnih teles.
904 – SLS
905 – Nsi
906 – SD
907 – SDS
908 – DESUS
915 – SMC
Zgoraj navedene postavke za financiranje političnih strank se z rebalansom proračuna za leto 2015
uskladijo glede na objavljene izračune primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave ter glede na
število glasov, ki jih je stranka pridobila na volitvah. Na p.p. 915 – SMC so vključena tudi sredstva, ki
stranki pripadajo za leto 2014.
901 – Volitve in referendumi
Občina je zavezana, na podlagi sprejetega Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve, organizatorjem volilne kampanje za Lokalne volitve 2014 povrniti stroške le-te. Ker so
bila poročila organizatorjev volilne kampanje predložena šele v letu 2015 se izplačilo teh stroškov
načrtuje takoj po sprejetju rebalansa proračuna za leto 2015.
Na področju 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se spremenijo
naslednje postavke:
902 – Obveščanje in promocija občine
Sredstva se nekoliko zmanjšujejo zaradi planiranih nižjih stroškov obveščanja in promocije.
Na področju 03 ŽUPAN se spremeni naslednja postavka:
006 – Občinski organi – župan, podžupana
Sredstva na postavki so zmanjšana, zaradi sorazmernega upoštevanja podžupana in zaradi
uskladitve plače župana glede na veljavno zakonodajo.
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 spremeni
naslednja postavki:
008 – Inv. vzdrž. zgradb in obnova posl. prostorov
Sredstva na postavki so bila povečana, zaradi predvidenega investicijskega vzdrževanja poslovnih
prostorov.
724 – Izdatki za poslovne prostore (RŽV)
Izdatki se zmanjšujejo zaradi manjših tekočih stroškov ogrevanja od predvidenih.
Na področju 06 Lokalna samouprava se spremenijo naslednje postavke:
0010 – Plače in dodatki in premija KDPZ
Sredstva za plače so zmanjšana glede na podaljšane varčevalne ukrepe po ZUJF-u, in to pri
premijah dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja (ZKDPZJU) in regresu za letni
dopust).
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002 – Izdatki za blago in storitve
Izdatki se nekoliko povečujejo zaradi večjih tekočih stroškov od predvidenih.
519 – Tekoče vzdrževanje opreme in vozil
Sredstva se zmanjšaj glede na padec cene goriva in na pretekle stroške vzdrževanja vozila Iveco.
Na področju 08 Notranje zadeve in varnost se spremeni naslednja postavka:
517 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sredstva se povečajo zaradi zagotovitve sejnin sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se spremeni naslednja postavka:
609 – Delovanje LAS-a pri RAS-u
Sredstva se povečajo za izdelavo Razvojne strategije LAS Loškega pogorja.
614- Sofinanciranje zavetišča za živali
Sredstva na postavki so povečana zaradi večjega števila veterinarskih storitev pri oskrbi zapuščenih
mačk v zavetišču.
Na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije se spremenijo naslednje
postavke:
412 – Urejanje javnih površin
Sredstva na postavki so povečana zaradi dodatnega vzdrževanja javnih površin z odprtjem
Gorenjevaške obvoznice. Zaradi daljše odsotnosti komunalnega delavca se poveča delo preko
študentskega servisa in posledično višji stroški.
535 – Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP
Sredstva se povečajo zaradi vključitve novih predlogov odkupov zemljišč za ureditev lastništva
kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti, kot so razvidni iz priloženega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja.
563 – Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi
Sredstva na postavki se povečajo zaradi dodatnega projektiranja opornika na levi strani reke Sore, ki
bil narejen v sklopu obvoznice Gorenja vas.
400 – Kolesarske steze
Sredstva se povečajo za potrebe odkupa manjšega zemljišča na trasi predvidene kolesarske poti
Hotavlje – Kopačnica.
511 – Cestni program – posebni razvojni problemi
Dodatna sredstva se namenijo za rekonstrukcijo spodnjega ustroja LC Trebija - Stara Oselica –
II.faza.
568 – Izgradnja ceste Zdravstveni dom
Sredstva se nekoliko povečajo zaradi povečanega stroška odkupov zemljišč.
112 – Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata
Sredstva se na postavki povečajo zaradi popravila poškodovane ograje pri nadstrešku Blata –
postaja za šolarje.
529 – Prometna ureditev pri OŠ Poljane
Sredstva se povečajo za potrebe dodatnih ureditev ograje mostu in pločnika pri gostilni Videm.
621 – Avtobusna postajališča in pločniki ob RC
Sredstva se povečajo zaradi vzdrževanja obstoječih avtobusnih postajališč.
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624 – Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas
Sredstva se povečajo zaradi dodatnih del v sklopu izgradnje parkirišč, pešpoti in igrišča.
744 – Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja – Predmost
Sredstva se povečajo zaradi planiranih dodatnih površin odkupa potrebnih zemljišč za gradnjo
pločnika.
562 – Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva se na postavki povečajo zaradi povečanega vzdrževanja na javni razsvetljavi Gorenja vas
zaradi odprtja obvoznice – povečanje plačila tokovine.
Na področju 14 Gospodarstvo se spremenijo naslednje postavke:
709 – Regionalni razvojni p. Gorenjske
Sredstva na postavki se povečajo za 55 evrov na osnovi pogodbe o izvajanju splošnih razvojnih
nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju Gorenjske v obdobju 2014-2020.
(podpisana v maju 2015).
700 – Rupnikova linija
Sredstva na postavki se povečajo zaradi nepredvidenih stroškov zamenjave vitrin na Golem vrhu, v
katerih je postavljena muzejska zbirka, in dodatne stropne zaščite zbirke. V utrdbi je izredno visoka
vlažnost, ki je že pričela razjedati lesene nosilne dele vitrin, zaradi napihnjenosti lesa so popokala
tudi stranska stekla.
752 – Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev
Občina je za prodajo zemljišč v na domačiji Topličar v Kopačnici izvedla nov razpis z zmanjšanim
obsegom zemljišč za prodajo. Kupnina, plačana po predhodnem razpisu, se na osnovi sporazumne
razveze že sklenjene kupoprodajne pogodbe kupcu vrne, zaradi česar se planira povečan obseg
sredstev na postavki.
753 – Smučišče STC Stari Vrh – investicijski izdatki
Sredstva se povečajo za potrebe poplačila revizije poslovanja STC Stari vrh, d.o.o., ki jo financirata
občini Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka.
Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine se spremeni naslednja postavka:
868 – Vzdrževanje vodotokov v občini
Sredstva se na postavki povečajo zaradi povečanega vzdrževanja vodotokov v občini. Sanacija po
poplavah v letu 2014.
Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se spremenijo
naslednje postavke:
551 - Urbanistična dokumentacija
Izdatki se povečujejo zaradi večjih tekočih stroškov dokumentacije od predvidenih.
554 – Občinski prostorski načrt
Izdatki se zmanjšujejo zaradi manjšega obsega potrebnih študij za izdelavo sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta od prvotno predvidenih.
606 – Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj
Sredstva se zmanjšujejo zaradi zmanjšanja obsega obnov stanovanj glede na prvotno predvidenega.
Na področju 17 Zdravstveno varstvo se spremenijo naslednje postavke:
304 – Zdravstveni dom Gorenja vas
Sredstva se zmanjšujejo zaradi nekoliko nižjih stroškov investicije od prvotno predvidenih.
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305 – Izdatki za tekoče vzdrževanje
Na postavki ni bilo planirano zadosti sredstev za plačilo izdatkov za tekoče vzdrževanje.
301 – Zdravstveno varstvo občanov
Sredstva na postavki so povečana, in sicer glede na realizacijo, število vlog in višino prispevka. V
prvih štirih mesecih leta 2015 je bilo povprečno 70 občanov, ki so bili upravičeni do plačila
obveznega zdravstvenega zavarovanja.
303 – Mrliško ogledna služba
Sredstva se zmanjšujejo zaradi manjših tekočih stroškov mrliško ogledne službe od predvidenih.
Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se spremenijo naslednje postavke:
211 – Šubičeva hiša
Sredstva na postavki se povečajo zaradi večjih stroškov nakupa opreme od predvidenih.
215 – Nakup solastniškega deleža (Visoko)
Sredstva na postavki se usklajujejo z vrednostjo deleža po maja 2015 izdelanem cenitvenem
poročilu, ki je osnova za sklenitev kupoprodajne pogodbe.
219 – Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi, spom.sobe)
Izdatki se zmanjšujejo zaradi manjših tekočih stroškov od predvidenih.
220 – Knjižnica Gorenja vas
Sredstva na postavki se povečajo za pogodbeno vrednost dokončanja gradbenih del predvidene
nove knjižnice v kulturnem domu Gorenja vas ter stroškov izdelave projektne in druge
dokumentacije.
222 - Dvorec Visoko
Sredstva na postavki se povečujejo za potrebne izvedbe nujnega investicijskega vzdrževanja
strešnih kritin, ki bo izvedena v primeru pridobitve dodatnih interventnih sredstev ministrstva za
vzdrževanje kulturne dediščine ter za tekoče stroške.
224 - Statična sanacija KD Gorenja vas
Sredstva na postavki se povečajo za pogodbeno vrednost dokončanja obnove kulturnega doma
Gorenja vas ter stroškov izdelave projektne in druge potrebne dokumentacije za pridobitev
uporabnega dovoljenja.
613 – Kulturni dom Lučine – tekoči izdatki
Odpre se nova postavka za zagotovitev sredstev za tekoče stroške kulturnega doma Lučine.
Na področju 19 Izobraževanje se spremenijo naslednje postavke:
113 – Invest. vzdrževanje in obnove – OŠ Poljane, PŠ Javorje
Sredstva na postavki so povečana za nakup športne opreme – dvižnih košev za telovadnico OŠ
Poljane.
125 - Telovadnica Gorenja vas- novogradnja
Zagotovijo se potrebna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ki je v fazi pridobivanja.
748 - Obnova PŠ Lučine
Zagotovijo se sredstva za PZI projekt zunanje ureditve okolice šole v Lučinah.
Na področju 20 Socialno varstvo se spremeni naslednja postavka:
267 – Srečanje rejniških družin
Sredstva se v celoti prenesejo na p.p. 258 Enkratne denarne pomoči.
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266 – Družinski pomočnik
Sredstva se zmanjšujejo zaradi manjših tekočih izdatkov za družinskega pomočnika od predvidenih.
258 – Enkratne denarne pomoči
Sredstva se prenesejo iz p.p. 267 in za 400,00 evrov se povečajo sredstva na tej postavki.
Na področju 22 Servisiranje javnega dolga se spremenita postavki:
916 - Plačila obresti od kreditov
Sredstva so zmanjšana glede na amortizacijske načrte, spremenila se je predvidena višina kredita
EKO sklada. Posledično bodo manjši tudi stroški obresti.
920 - Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)
Sredstva za odplačilo glavnic so zmanjšana glede na amortizacijske načrte, spremenjena je tudi
predvidena višina kredita EKO sklada. Posledično bo tudi manj stroškov odplačila glavnic.
Na področju 23 Intervencijski programi in obveznosti se spremenita postavki:
514 – Cestni program – plazenje, naravne nesreče
Sredstva se povečajo za namen sanacije odsekov cest po neurju november 2014.
524 – Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče
Sredstva se povečajo zaradi sanacije plazu Laze in sanacije LC Hotoveljska grapa (sofinanciranje
Ministrstva za okolje in prostor).
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 so zmanjšana glede na podaljšane varčevalne ukrepe po ZUJF-u.
Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine se spremenijo naslednje postavke:
404 – Zbirni center – vzdrževanje
Sredstva na postavki so zmanjšana, zaradi pričakovanih nižjih stroškov: nabava enega 34 m3 abrol
zabojnika za zbiranje embalaže ne bo potrebna.
462 – Komunalni odpadki – zbiranje, odvoz
Sredstva na postavki so povečana zaradi pričakovanih višjih stroškov zbiranja od načrtovanih v
proračunu 2015: stroški storitev zbiranja.
480 – Komunalni odpadki – deponiranje*
Sredstva na postavki so zmanjšana zaradi pričakovanih nižjih stroškov deponiranja od načrtovanih v
proračunu 2015: manjša količina odpadkov.
682 – Obdelava mešanih komunalnih odpadkov
Sredstva na postavki so zmanjšana zaradi pričakovanih nižjih stroškov obdelave mešanih
komunalnih odpadkov od načrtovanih v proračunu 2015: manjša količina odpadkov.
481 – Čiščenje odpadne vode (ČN)
Sredstva na postavki so povečana zaradi pričakovanih višjih stroškov čiščenja odpadne vode od
načrtovanih v proračunu 2015: večji obseg meritev na ČN Gorenja vas in ČN Poljane in predelava
telemetrije na ČN Poljane na skupen nadzoren sistem.
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493 – Porečje SORE (odvajanje in čiščenje odpad.voda)
Sredstva na postavki so se povečala, da bi dokončali dela povezna z izgradnjo novega primarnega
kanalizacijskega sistema Trebija-Gorenja vas, ki predstavljajo neupravičene stroške ter za izdelavo
potrebne projektne in druge dokumentacije.
759 – Čiščenje odpadnih voda – hišni priključki
Sredstva se zmanjšujejo glede na predvideni obseg realizacije izvedbe hišnih kanalizacijskih
priključkov, ki se bodo deloma izvajali še v letu 2016.
861 – Porečje SORE –ČN Gorenja vas
Sredstva na postavki se povečajo zaradi večjih stroškov povezanih s preverjanjem delovanja
Posodobljene in razširjene ČN Gorenja vas.
874 – Kanalizacija Javorje – kanali
Sredstva na postavki so povečana zaradi nenačrtovane potrebe po predelavi telemetrije na črpališčih
Javorje in Murave na skupen nadzoren sistem.
875 – Kanalizacija Javorje – ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan
Sredstva na postavki so povečana zaradi nenačrtovane potrebe po predelavi telemetrije na ČN
Dolenčice in ČN Četena Ravan na skupen nadzoren sistem.
877 – Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic
Sredstva na postavki so povečana zaradi uskladitve PP s pogodbenimi obveznostmi.
878 – Odvoz in obdelava mulja iz MKČN
Sredstva na postavki so povečana zaradi uskladitve PP s pogodbenimi obveznostmi.
Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se spremenijo
naslednje postavke:
418 – Prenos zasebnih vodovodov na občino
Sredstva se na postavki povečajo zaradi dodatnih stroškov pri prevezavi iz zasebnih na javni
vodovod Podvrh – Zapreval, odsek Kejžar – Porenta na Četeni Ravni.
479 - Porečje SORE – vodooskrba
Stroški na postavki se povečajo zaradi dokončanja del povezanih z izgradnjo novega vodovodnega
sistema, ki predstavljajo neupravičene stroške (potrebne prevezave na obstoječi sistem, obnova VH
Fužine,…), odkupe zemljišč na katerih so locirani novi objekti in dostopnih poti ter plačilo drugi
stroškov povezanih z zaključevanjem del ter poizkusnim obratovanjem sistema.
608 – Vodovodni sistem cona Todraž
Sredstva se na postavki povečajo zaradi vgradnje treh loput na območju cone Todraž, kjer se je
hidrantna voda ločila od pitne vode.
615 – Poslovilni objekt Stara Oselica – vzdrževanje
Sredstva na postavki so povečana zaradi potrebe po vgradnji novih Al žlebov in popravilo strelovoda
(odtujitev bakrenih žlebov in poškodba strelovoda pri tem).
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KRAJEVNE SKUPNOSTI
KS GORENJA VAS
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 je za 3.848,65 EUR večje kot je bilo načrtovano v
Proračunu 2015. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti, zato je v rebalansu za enak znesek
povečana postavka lastne dejavnosti 04911 Vzdrževanje pokopališč - lastna dejavnost, področje 16.
KS POLJANE
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 je za 15.171,07 EUR večje kot je bilo načrtovano v
Proračunu 2015. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti, zato so v rebalansu za enak znesek
povečane naslednje postavke lastne dejavnosti:
 postavka 01021 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost, področje 06, je povečana za
6.671,07 EUR,
 postavka 04521 Obnove cest (LC + JP) – lastna dejavnost je povečana za 6.000,00 EUR
(3.000,00 EUR za postavitev nove brvi za Koroško pot v Hotovlji, ki jo je odnesla poplava in
3.000,00 EUR za dodatno vzdrževanje ob poplavah poškodovanih cest v Hotoveljski grapi),
 postavka 08221 Kulturni dom Poljane – lastna dejavnost, področje 18, je povečana za 2.500,00
EUR (za pleskanje celotnega stopnišča v KD zaradi vlage).
KS JAVORJE
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 je za 12.035,08 EUR večje kot je bilo načrtovano v
Proračunu 2015. Ker gre za namenska sredstva (prispevek občanov za obnovo obzidja na
pokopališču, je v rebalansu v isti višini povečana postavka 04931Vzdrževanje pokopališča – lastna
dejavnost.
KS LUČINE
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 je za 9.929,08 EUR večje kot je bilo načrtovano v
Proračunu 2015. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti, zato so v rebalansu za enak znesek
povečane naslednje postavke lastne dejavnosti:
 dodana je postavka 04541 Obnove cest (LC+JP) – lastna dejavnost, področje 13, v višini
1.929,08 EUR za investicijsko vzdrževanje različnih odsekov cest,
 dodana je postavka 04543 Tekoče vzdrževanje LC+JP – lastna dejavnost, področje 13, v višini
1.500,00 EUR za vzdrževanje različnih odsekov cest,
 postavka 06341 Vzdrževanje drugih objektov (vodovod) – lastna dejavnost, področje 16, je
povečana za 2.000,00 EUR,
 postavka 08241 Kulturni dom – lastna dejavnost, področje 18, je povečana za 2.500,00 EUR (za
nakup zaščite za parket in miz),
 dodana je postavka 08243 Transfer cerkvi – lastna dejavnost, področje 18, v višini 2.000,00 EUR
(za nakup orgel).
KS TREBIJA

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 je za 1.692,25 EUR večje kot je bilo načrtovano v
Proračunu 2015. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti, zato so v rebalansu za enak znesek
povečane naslednje postavke lastne dejavnosti:
 postavka 01052 Izdatki za blago in storitve - lastna dejavnost, področje 06, je povečana za
1.300,00 EUR,
 postavka 04951 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost, področje 16, je povečana za 392,25
EUR.
KS SOVODENJ

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 je za 2.184,15 EUR večje kot je bilo načrtovano v
Proračunu 2015. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti, zato se v rebalansu za enak znesek
poveča postavka 01061 Izdatki za blago in storitve - lastna dejavnost, področje 06.
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Poleg tega je postavka 01061 Izdatki za blago in storitve - lastna dejavnost, področje 06, povečana
še za dodatnih 600,00 EUR zaradi prerazporeditve iz postavke 010061 Sofinanciranje društev s
področja socialnega varstva – lastna dejavnost.
III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2015 je
sprememba, in sicer na kontu 750401 – prejeta vračila danih posojil - vračilo sredstev kreditne
sheme RAS.
IV. RAČUN FINANCIRANJA
V okviru računa financiranja je v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2015 nekoliko zmanjšano
odplačilo dolga – glavnic, in sicer glede na sklenjene pogodbe in amortizacijske načrte.
V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
V okviru načrta razvojnih programov je priložen usklajen načrt razvojnih programov glede na
spremembe v I. rebalansu proračuna za leto 2015.

Predlagatelj:
Milan Janez Čadež, l.r.
župan
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