
KS GORENJA VAS 
 
Spremembe prihodkov: 
Večji bodo prihodki lastne dejavnosti zaradi prispevka občana (Jana Trdič) za cesto Todraž – 
Bačne v višini 8.500 €.  
Manjši bodo prihodki iz občinskega proračuna za sofinanciranje investicij v vodovode za 
2.500 €.  
 
Stanje sredstev na računu konec 31.12.2011 je bilo za 2.643 € večje kot je bilo načrtovano 
v Proračunu 2012, zato so v Rebalansu 1/2012 za enak znesek povečane postavke lastne 
dejavnosti (01011,  04511, 04911). 
 
Spremembe odhodkov: 
 
Na novo je odprta postavka 04511 Obnove LC, JP + cestne infrastrukture  - lastna dejavnost, 
področje 13, v višini 9.500 €, in to: 

 8.500 iz prispevka občana,   

 1.000 iz stanja sredstev na računu konec leta. 
 

Postavka 01011 izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost je povečana za 1.143 €, 
področje  06  (iz stanja na računu).   
 
Postavka 04911 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost, področje 16,  je povečana za 
500 € (iz stanja na računu). 
 
Postavka 4601 Investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov, področje 16,  je zmanjšana 
za 2.500 €, ker se ne bo izvajala obnova vodovoda v Gorenji vasi, odcep Ulica ob jezu.  
 
KS POLJANE  
 
Stanje sredstev na računu konec 31.12.2011 je bilo za 13.244 € večje kot je bilo 
načrtovano v Proračunu 2012, zato je v Rebalansu 1/2012 za enak znesek odprta nova  
postavka lastne dejavnosti 04521 Obnove cest (LC+JP) lastna dejavnost v višini 13.244 €. 
 
Spremembe odhodkov: 
 
Sredstva na postavki 00421 Izdatki za blago in storitve v višini 800 € se  prerazporedijo na 
postavko 45122 Tekoče vzdrževanje drugih objektov za plačilo stroškov tekočega 
vzdrževanja.  
 
Postavka 06321 Vzdrževanje drugih objektov in vodovodov – lastna dejavnost je zmanjšana 
za 1.000 €. Za isti znesek je povečana postavka 08221 Kulturni dom Poljane – lastna 
dejavnost. 
 

KS JAVORJE  
 
Stanje sredstev na računu konec 31.12.2011 je bilo za 661 € večje kot je bilo načrtovano v 
Proračunu 2012, zato je v Rebalansu 1/2012 povečana postavka 01031 Izdatki za blago in 
storitve - lastna dejavnost v isti višini. 
 

 

 



 

 

 
KS LUČINE  
 
Spremembe prihodkov: 
Večji bodo prihodki iz naslova vodarine v višini 1.000 €. 
 
Stanje sredstev na računu konec 31.12.2011 je bilo za 2.582 € večje kot je bilo načrtovano 
v Proračunu 2012, zato je v Rebalansu 1/2012 povečana postavka 06341  Vzdrževanje 
drugih objektov (vodovod) – lastna dejavnost.  
 
Spremembe odhodkov: 
Poveča se postavka 06341  Vzdrževanje drugih objektov (vodovod) – lastna dejavnost v 
skupni višini 3.582 € (2.582 € iz stanja na računu,  1.000 € iz naslova vodarine). 
 
Sredstva na postavki 5364 Tekoče vzdrževanje LC+JP v višini 3.500 € se  prerazporedijo na 
postavko 5374 Obnova LC +JP (invest.) za asfaltiranje cest v KS.  
 
 

KS TREBIJA 

Stanje sredstev na računu konec 31.12.2011 je bilo za 223 € manjše kot je bilo načrtovano 
v Proračunu 2012, zato se v Rebalansu 1/2012 zmanjša postavka 01052 Izdatki za blago in 
storitve lastna dejavnost v isti višini. 
 
Spremembe odhodkov: 
 
Sredstva na postavki 00451 Izdatki za blago in storitve v višini 600 € se  prerazporedijo na 
postavko 45152 Tekoče vzdrževanje drugih objektov za plačilo stroškov tekočega 
vzdrževanja.  
 
Postavka 4605 Investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov je povečana za 980 € 
(popravilo zasebnega vodovoda Oblak G.) 
 
Za poplačilo že izvedenih del na cestah se sredstva v višini 550,95 € prenesejo iz postavke 
5365 Tekoče vzdrževanje LC+JP na postavko 5375 Obnova LC + JP. 
 

 

KS SOVODENJ 

Spremembe prihodkov: 
Večji bodo prihodki lastne dejavnosti  iz naslova samoprispevka v višini 3.000 €, 500 € iz 
naslova donacij, 1.500 € bo dodatnih sredstev iz občine za tekoče vzdrževanje igrišča 
Sovodenj. 
Manjši bodo prihodki iz občinskega proračuna za sofinanciranje investicij v vodovode za 
1.980 €.  
 
Stanje sredstev na računu konec 31.12.2011 je bilo za 3.803 € večje kot je bilo načrtovano 
v proračunu 2012, zato se v Rebalansu 1/2012 za enak znesek povečajo postavke lastne 
dejavnosti. 



 
 
Spremembe odhodkov: 
 
Na novo je odprta postavka 01062 Stroški praznovanj - lastna dejavnost v višini 500 € (iz 

naslova donacij). 

Postavka 04561 Obnove cest LC+JP - lastna dejavnost je povečana za 3.000 € (dodatna 
dela na JP Špiček). 
 
Povečajo se sredstva na postavki 45162 Tekoče vzdrževanje drugih objektov za vzdrževanje 
novega igrišča na Sovodnju (za plačilo električne energije, plačilo gospodarja.  
 
Postavka 4606 Investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov se zmanjša za 1.980 € 
(manjši obseg del). 
 
Postavka 04961 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost je povečana za 1.440 € za 
nabavo voza za prevoz cvetja na pokopališču.  
 
Poveča se postavka 08261 Kulturni dom – lastna dejavnost za nabavo in montažo 
kalorimetrov za 2.563 €. 
 
Črta se postavka 09261 -Transfer šolam v višini 200 €. 
 


