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OBRAZLOŢITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2011

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 21.12.2010 sprejel Odlok o
proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011 (objavljen v Uradnem listu RS, št.
106/2010) z dne 27.12.2010.
Razlogi za pripravo prvega 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 uravnoteţenje proračuna z ţe 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 890.663,00 EUR
Spremembe po posameznih skupinah prihodkov pa so naslednje:
NEDAVČNI PRIHODKI
Nedavčni prihodki so povečani v višini 63.532,00 EUR.
Spremembe po posameznih skupinah so naslednje:
- Prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 11.500,00 EUR.
- Prihodki od upravnih taks v višini 2.500,00 EUR.
- Prihodki od prodaje materiala in odpadkov v višini 6.500,00 EUR.
- Drugi nedavčni prihodki (fakturiranje KS) v višini 2.439,00 EUR.
- Prihodki od komunalnih prispevkov so povečani v višini 30.000,00 EUR.
- Prihodki iz naslova prisp. občanov za izvajanje določenih programov v višini 500,00 EUR
- Prihodki od prispevkov občanov za ceste so povečani v višini 1.061,00 EUR.
- Prihodki iz naslova krajevnih samoprispevkov za veţice v višini 1.000,00 EUR.
- Prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora (renta) so povečani v višini
8.032,00 EUR glede na izdano odločbo.
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KAPITALSKI PRIHODKI so povečani v višini 393.170,00 EUR.
Pričakuje se nekaj več prihodkov od menjav zemljišč in povečanje prihodkov od prodaje
zemljišč v Gospodarski coni Dobje. Prihodki od prodaje zemljišča v GC Dobje so bili planirani
ţe v letu 2010, vendar do realizacije prodaje ni prišlo, zato bodo prihodki realizirani v letu
2011.
Zmanjšani so prihodki od prodaje stanovanj, ker so trenutno vsa stanovanja zasedena z
najemniki.
PREJETE DONACIJE so povečane v višini 46.628,00 EUR.
Donacije od RŢV Todraţa so bile planirane v lanskem proračunu, vendar do realizacije ni
prišlo v letu 2010 ampak v začetku leta 2011, zato je potrebno popraviti oz. povečati
prihodke za leto 2011.
TRANSFERNI PRIHODKI so povečani v višini 387.334,00 EUR.
Od tega je:
- povečanje sredstev iz naslova naravnih nesreč v višini 6.345,49 EUR na podlagi
podpisane pogodbe o sofinanciranju sanacije ceste Volča – Lom z Ministrstvom za okolje
in prostor,
- povečanje sredstev za vodovodni sistem Podvrh - Zapreval iz sredstev Vlade v višini
108.300,00 EUR,
- zmanjšanje drţavnih sredstev za projekt kanalizacija Javorje v višini 187.463,00 EURprenos v naslednje leto,
- povečanje sredstev za projekt CULTHEX, BREZMEJNA DOŢIVETJA KULTURNE
DEDIŠČINE iz sredstev vlade v višini 47.486,00 EUR,
- povečanje sredstev za panoramsko cesto iz sredstev vlade v višini 8.083,85 EUR,
- zmanjšanje sredstev Vlade RS iz EU sredstev za športno igrišče na Sovodnju v višini
37.925,66 EUR,
- povečanje sredstev s strani Vlade RS iz EU sredstev za projekt obnovljivi viri energije v
višini 419.042,00 EUR (zamenjava energenta iz olja na biomaso, zamenjava oken,
fotovoltaika na OŠ Poljane),
- povečanje sredstev s strani MKGP iz EU za otroško igrišče na Hotavljah, v višini
23.464,96, za katerega je bil prihodek planiran v letu 2010, sredstva pa smo dobili v letu
2011.
ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA
Na področju proračunskega uporabnika 01 Občinski svet se spremenijo postavke
političnih strank
V sprejetem proračunu za leto 2011 so bili upoštevani novi izračuni financiranja političnih
strank glede na število glasov, prejetih na lokalnih volitvah, niso pa bili upoštevani poračuni
za obdobje od volitev do konca leta 2010. V letu 2011 so poračune opravljeni, zato je bilo
potrebno ustrezno uskladiti tudi sredstva na posameznih postavkah.
Na področju 06 lokalna samouprava se spremeni naslednja postavka:
954 Medobčinski inšpektorat
Glede na realizacijo se postavka zmanjša.
Proračunski uporabnik 03 Župan
Na področju 01 politični sistem je povečana naslednja postavka:
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006 Občinski organi - ţupan, podţupan
Povečani so stroški reprezentance iz katere se plačuje tudi stroške za končni izlet
odličnjakov osnovnih šol in simbolično obdarovanje le-teh ob zaključku šolskega leta – knjige
in priznanja.
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 službe se spremenita
naslednji postavki:
601 Tekoči izdatki za poslovne prostore
Sredstva na postavki se povečajo zaradi dodatnih povečanih stroškov poslovnih prostorov.
724 Tekoči izdatki za poslovne prostore
Sredstva na postavki se povečajo zaradi dodatnih obratovalnih stroškov v poslovnih prostorih
RŢV zaradi selitve RŢV na novo lokacijo.
Na področju 06 lokalne samouprave se spremenita naslednji postavki:
0010 Plače in dodatki in premije KDPZ
Sredstva so zmanjšana na kontu odpravnine zaradi prenosa na reţijski obrat.
953 Nesorazmerja med plačami
Sredstva so zmanjšana, saj tovrstnih izplačil v letu 2011 ni predvidenih glede na trenutno
situacijo v Sloveniji.
0050 Nakup opreme
Sredstva se povečajo za nakup novega računalniškega streţnika za delovanje občinske
uprave.
060 Obnovljivi viri energije projekt REAAL – EU
Sredstva se namenijo zamenjavi kotla na plin s kotlom na polena oz. sekance, delno
zamenjavi oken in vgradnji fotovoltaike na osnovi podpisane pogodbe o partnerstvu in
izvedbi projekta med BSC, Poslovno podpornim centrom Kranj in občino Gorenja vas –
Poljane na osnovi slovensko švicarskega programa sodelovanja za obdobje 2008-2012.
Na področju 13 prometne infrastrukture in komunikacije se spremenijo naslednje
postavke:
452 Zimska sluţba
Sredstva so povečana zaradi povečanih stroškov izvajanja zimske sluţbe.
482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika - ceste
Sredstva se zniţajo glede na trenutno realizacijo in predvideno porabo do konca leta.
624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas
Sredstva so povečana, ker bo, za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2011, potrebno
pridobiti zemljišča za ureditev parkirišč ob obvoznici.
562 Tekoče vzdrţevanje cestne razsvetljave
Sredstva na postavki se povečajo zaradi večjih vzdrţevalnih del ter obnovi dela javne
razsvetljave v gospodarski coni Todraţ.
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Na področju 14 gospodarstva se spremenijo naslednje postavke:
727 Projekti, študije na področju turizma
Sredstva na postavki se povečajo zaradi predvidenih novih projektov, ki jih bomo pripravili
(občinski kolesarski krog, pot domačih dobrot, virtualni ogled občine). Sredstva se povečajo
tudi na račun Mednarodne tekme v gorskih tekih za mladince.
758 Pospeševanje razvoja turizma
Sredstva so povečana glede na podpisano pogodbo z Razvojno agencijo Sora.
Na področju 16 prostorsko planiranje in komunalna dejavnost se spremenita naslednji
postavki:
606 Pridobitev, nakup, prenova občinskih stanovanj
Sredstva na postavki se povečajo zaradi nujne zamenjave delilnikov toplote skladno s
Pravilnikom o učinkoviti rabi energije in zamenjavi oken v občinskih stanovanjih.
Na področju 17 zdravstva so spremenjene naslednje postavke:
303 Mrliško ogledna sluţba
Sredstva na postavki se povečajo, ker so se nepredvideno povečali stroški.
Na področju 18 kulture in nevladne organizacije se spremenijo naslednje postavke:
208 Knjiţnica Ivana Tavčarja Šk. Loka - dejavnost
Sredstva na postavki je bilo treba povečati zaradi povečanih stroškov delovanja.
217 Rojstna hiša slikarjev Šubicev
Sredstva se zniţajo, ker je bila vloga, vloţena za dodelitev nepovratnih sredstev s strani
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja, zavrnjena. Občina bo ponovno kandidirala
za sredstva za obnovo Štefanove hiše na naslednjem razpisu.
220 Knjiţnica Gorenja vas
Sredstva se povečajo zaradi povečanega obsega obdelave okolice objekta v projektni
dokumentaciji.
150 Športno prireditveni prostor Hotavlje
Gre za zmanjšanje sredstev zaradi varčevalnih ukrepov, dela pa se prenesejo v naslednje
leto.
157 Športno igrišče Sovodenj
Sredstva na postavki so povečana :
- zaradi izdane odločbe Ministrstva na podlagi prijave na javni razpis, s katero je bilo
dodeljenih manj sredstev kot je bilo planirano s prijavo na javni razpis.
- Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je izdalo sklep s katerim je predviden
zaključek investicije ţe v septembru 2011. Dodatna sredstva se namenijo za pokritje
stroškov izvedbe geodetskega posnetka izvedenega stanja, za stroške tehničnega pregleda
ter potrebne odprave morebitnih pomanjkljivosti na objektu ugotovljenih s tehničnim
pregledom objekta po končani izvedbi gradbenih del.
- zaradi nepredvidenih dogodkov do katerih je prišlo dne 13.5.2011. Prišlo je do plazenja
terena, za kar je bila potrebna nujna sanacija.
740 Športno igrišče Dobrava
Sredstva na postavki so zmanjšana, saj v letošnjem letu izdelava nadaljnje potrebne
projektne dokumentacije ni predvidena.
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Na področju 19 izobraževanja se spremenijo postavke:
053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini
Sredstva na postavki so zniţana glede na trenutno in predvideno realizacijo.
057 Nakup opreme
Povečanje sredstev je bilo potrebno zaradi ureditve dodatnega oddelka vrtca in večjega
števila sprejetih otrok v vrtec (nakup omar, miz, stolov, leţalnikov,…).
Na področju 20 socialnega varstva se spremenijo naslednje postavke:
266 Druţinski pomočnik
Sredstva so povečana zaradi novih odločb, izdanih s strani Centra za socialno delo ter zaradi
zakonskega povečanja višine nadomestila.
250 Dom za starejše občane
Sredstva so povečana zaradi potrebnih menjav zemljišč za zagotovitev zemljišča za
predvideno lokacijo za Dom starejših občanov.
262 Pomoč na domu
Sredstva na postavki so zniţana glede na trenutno in predvideno realizacijo.
264 Varna hiša – dejavnost
Povečanje sredstev je posledica odprtja materinskega doma januarja 2011.
Na področju 22 servisiranje javnega dolga se spremeni postavka:
916 Plačila obresti od kreditov
Sredstva so zmanjšana zaradi planiranega najetja kredit šele proti koncu leta, v kolikor bo to
potrebno. Posledično bodo tudi manjši stroški obresti.
920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)
Sredstva za odplačilo glavnic so zmanjšana zaradi planiranega najetja kredit šele proti koncu
leta, v kolikor bo to potrebno. Posledično bo tudi manj stroškov odplačila glavnic.
Na področju 23 intervencijski programi in obveznosti se spremeni postavka:
514 Cestni program – plazenje, naravne nesreče
Sredstva so povečana z namenom sanacije dveh plazov nastalih v letu 2011 (plaz Pustnik,
plaz Lom) in sanacije opornega zidu ob igrišču Sovodenj.
524 Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče
Sredstva na postavki se povečajo zaradi nepredvidenih dodatnih gradbenih del (kamnitobetonska zloţba, večje dolţine potrebnih drenaţ, sanacije dodatnih plazov….), katerih
izvedba je nujno potrebna za uspešno dokončanje investicije.
V okviru proračunskega uporabnika 05 Režijski obrat se spreminjajo naslednja
področja in proračunske postavke:
Na področju 06 lokalne samouprave se spremenita naslednji postavki:
0015 Plače, dodatki in premije KDPZ – RO
Del stroškov za odpravnine je iz občinske uprave prenesen na reţijski obrat.
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Na področju 12 pridobivanja in distribucije energetskih surovin se spremenijo
naslednje postavke:
713 Gospodarska cona Todraţ II. Faza – kabel. + el. sistem
Sredstva je potrebno zagotoviti zaradi prestavitve telekom vodov za nova investitorja v GC
Todraţ.
718 Gospodarska cona Todraţ II. Faza toplovod
Sredstva na postavki so povečana zaradi investicije izgradnje novega priključka toplovoda.
Na področju 13 prometa, prometne infrastrukture se spremenijo naslednje postavke:
747 GC Dobje – dodatni stroški
Sredstva na postavki se namenijo za poplačilo nepredvidenih stroškov za dokončno ureditev
GC Dobje.
Na področju 15 varovanje okolja in naravne dediščine se spremenijo naslednje
postavke:
462 Komunalni odpadki, zbiranje in odvoz
Zaradi interesa in ţelja občanov po nakupu zabojnikov za odpadke se v letu 2011 namerava
kupiti potrebno število zabojnikov, zato se znesek sredstev poveča.
681 Prevoz komunalnih odpadkov
Ministrstvo za okolje in prostor je pojasnilo, da med javno sluţbo prevoza komunalnih
odpadkov spadajo le prevozi ostanka komunalnih odpadkov iz zbirnega centra na deponijo,
zato bodo tudi stroški manjši.
682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov se še ni pričela izvajati, zato se znesek sredstev
zmanjšuje.
464 Tekoče vzdrţevanje odvajanje odpadne vode
Znesek sredstev se povečuje zaradi višjih stroškov vzdrţevanja (čiščenje črpališč, vdori tuje
vode) nekaj draţja od pričakovanj je tudi posodobitev črpališča pri Ločivnici v Poljanah.
497 Kanalizacija in ČN Javorje EU
Zneske sredstev se poveča zaradi večjih zneskov predračunov od pričakovanih.
711 Gosp. Cona Todraţ II. Faza – kanalizacija
Sredstva je potrebno zagotoviti zaradi prestavitve kanalizacije za nova investitorja v GC
Todraţ.
734 Porečje Sore-kanalizacija-sekundarni vodi
Znesek sredstev se zmanjšuje zaradi niţje pričakovane realizacije.
Na področju 16 prostorsko planiranje se spremenijo naslednje postavke:
406 Obnova vodovodov Gorenja vas
Sredstva na postavki se povečajo zaradi izgradnje dela vodovoda pod Neškovo brvjo v strugi
reke Sore v Gorenji vasi. Investicija bo izvedena istočasno z adaptacijo Neškove brvi v
Gorenji vasi.
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407 Vodovodni sistem Delnice - Podpreval
Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečanja investicije pri izvedbi predpriprave pitne
vode z postavitvijo UV dezinfekcije na vodovodu Delnice – Podpreval.
415 Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - projekt občina GVP-EU
Znesek sredstev se povečuje zaradi spremembe projektne dokumentacije (novi pogoji za
pridobitev sredstev).
416 Vodovodni sistem Podvrh – Zapreval - neupravičeni stroški
Zniţanje sredstev zaradi pričakovanih niţjih stroškov.
418 Prenos zasebnih vodovodov na občino
Postavko smo povečali zaradi višjih stroškov prenosa zasebnih vodovodov na občino.
419 Vodovodni sistem Lučine
Sredstva se nameni za pripravo dokumentacije.
479 Porečje SORE – vodooskrba
Povečanje sredstev je potrebno za pripravo novo vloge, študij investicijskega programa in
spremembe idejnih projektov.
495 Vodovod Poljane
Sredstva na postavki so zniţana, ker se v letošnjem letu ne predvideva nobene obnova dela
vodovoda v Poljanah.
737 Vodovod Trebija – Gorenja vas – Todraţ
Sredstva na postavki so povečana zaradi večjih vzdrţevalnih del na vodovodu Trebija
(okvara na vodovodu).
623 Poslovilni objekt Lučine
S projektom se v letu 2011 še ne začne. Glede na potrebe ima prednost oskrba s pitno vodo.
V okviru proračunskih uporabnikov 11,12,13,14,15,16 – KS so naslednje spremembe:
KS GORENJA VAS
Spremembe prihodkov:
Načrtuje se povečanje lastnih prihodkov zaradi prodaje zemljišča pri pokopališču Gorenja
vas v višini 4.000 €.
Večje je tudi stanje sredstev na računu po bilanci 31.12.2010, in to za 11.379 €, kar je
razporejeno na postavke lastne dejavnosti.
Prihodki iz občinskega proračuna so manjši za 63 € (postavka 5361).
Spremembe odhodkov:
Postavka 04911 Vzdrţevanje pokopališč – lastna dejavnost, področje 16, se poveča za
5.400 € (4.000 € iz prihodka od prodaje zemljišča in 1.400 € iz ostanka sredstev na računu).
Preostali ostanek sredstev na računu iz preteklih let se razporedi na naslednje postavke:
 450 € na postavko 01012 Stroški praznovanj - lastna dejavnost, področje 04,
 2.529 € na postavko 01011 Izdatki za blago in storitve - lastna dejavnost, področje 06,
 1.000 € na postavko 06311 Vzdrţevanje drugih objektov (vodovodi) - lastna dejavnost,
področje 16,
 6.000 € na postavko 04511 Obnove LC in JP - lastna dejavnost, področje 13.
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Postavka 5361 Tekoče vzdrţevanje LC+JP, področje 13, je zmanjšana za 63 € v skladu z
novo kategorizacijo občinskih cest po odloku 2009 (Ur.l. RS 49/2009). Za enak znesek bodo
manjši prihodki iz občinskega proračuna.
KS POLJANE
Spremembe so naslednje:
Stanje sredstev na računu po bilanci 31.12.2010 je za 13.877 € večje kot je bilo načrtovano
v proračunu 2011. Z rebalansom se ta sredstva razporedijo na naslednje postavke lastne
dejavnosti:
 5.637 € na postavko 01021 Izdatki za blago in storitve - lastna dejavnost, področje 06,
 940 € na postavka 03021 Protipoţarna varnost - lastna dejavnost, področje 07,
 4.000 € na postavko 04521 Obnove cest (LC+JP) - lastna dejavnost, področje 13,
 2.350 € na postavko 04921 Vzdrţevanje pokopališča - lastna dejavnost, področje 16,
 950 € na postavko 08221 Kulturni dom Poljane - lastna dejavnost, področje 18.
Postavka 5362 Tekoče vzdrţevanje LC + JP, področje 13, se poveča za 1.255 € v skladu z
novo kategorizacijo občinskih cest po odloku 2009 (Ur.l. RS 49/2009). Za enak znesek bodo
večji prihodki iz občinskega proračuna.
KS JAVORJE
Spremembe so naslednje:
Stanje sredstev na računu po bilanci 31.12.2010 je za 690 € večje kot je bilo načrtovano v
proračunu 2011, za kar se poveča postavko 01031 Izdatki za blago in storitve – lastna
dejavnost, področje 06.
Postavka 5363 Tekoče vzdrţevanje LC + JP, področje 13, je povečana za 3.128 € v skladu z
novo kategorizacijo občinskih cest po odloku 2009 (Ur.l. RS 49/2009). Za enak znesek bodo
večji prihodki iz občinskega proračuna.
KS LUČINE
Spremembe so naslednje
Načrtovano je povečanje sredstev iz naslova vodarine v višini 3.500 €, ki se v celoti
razporedijo na postavko 06341 Vzdrţevanje drugih objektov (vodovod) – lastna dejavnost.
Stanje sredstev na računu po bilanci 31.12.2010 je za 5.532,74 € večje kot je bilo
načrtovano v proračunu 2011. Z rebalansom se ta sredstva razporedijo na naslednje
postavke lastne dejavnosti:
 2.000 € na postavko 01041 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost, področje 06.
Sredstva bomo porabili delno za zaloţniške in tiskarske storitve ter za izplačila
predsedniku in tajnici KS, ker sredstva za delovanje KS na postavki 0044 ne zadostujejo.
 1.000 € na postavko 04542 Gradnja, vzdrţevanje in obnova infrastrukture – lastna
dejavnost, področje 13 (zamenjava robnikov ob parkirišču pri domu),
 2.532,74 € na postavko 08244 Nakup, gradnja, vzdrţevanje kulturnih objektov – lastna
dejavnost, področje 18. Obnovili bomo črke na spomeniku svetovne vojne in adaptirali
kapelico Sv. Vida.
Postavka 5364 Tekoče vzdrţevanje LC + JP je zmanjšana za 795 € v skladu z novo
kategorizacijo občinskih cest po odloku 2009 (Ur.l. RS 49/2009). Za enak znesek bodo
manjši prihodki iz občinskega proračuna.
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KS TREBIJA
Spremembe so naslednje:
Stanje sredstev na računu po bilanci 31.12.2010 je za 1.409 € večje kot je bilo načrtovano v
proračunu 2011. Ta sredstva se razporedijo na naslednje postavke lastne dejavnosti:



za 509 € povečujemo postavko 06151 Dom pod Planino – lastna dejavnost, področje 04,
za 900 € povečujemo postavko 01052 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost,
področje 06.

Postavka 5364 Tekoče vzdrţevanje LC + JP je zmanjšana za 1.612 € v skladu z novo
kategorizacijo občinskih cest po odloku 2009 (Ur.l. RS 49/2009). Za enak znesek bodo
manjši prihodki iz občinskega proračuna.
Postavka 5375 Obnove LC + JP, področje 13, je zmanjšana za 6.861,83 €.
Za ta znesek se poveča postavko 45851 Vzdrţevanje in obnova infrastrukture (JR), področje
13, sredstva pa bodo porabljena za javno razsvetljavo v Podgori.
KS SOVODENJ
Spremembe so naslednje:
Stanje sredstev na računu po bilanci 31.12.2010 je za 323 € večje kot je bilo načrtovano v
proračunu 2011. Ta sredstva se razporedijo na postavko 08261 Kulturni dom - lastna
dejavnost, področje 18.
Postavka 5366 Tekoče vzdrţevanje LC + JP je zmanjšana za 1.913 € v skladu z novo
kategorizacijo občinskih cest po odloku 2009 (Ur.l. RS 49/2009). Za enak znesek bodo
manjši prihodki iz občinskega proračuna.
Na postavko 5376 Obnova LC in JP, področje 13, je prerazporejeno 5.400 € (iz postavke
45862), ker prvotna sredstva za obnovo cest ne zadoščajo.
Postavka 45862 Investicijsko vzdrţevanje in obnova infrastrukture (pokopališče), področje
16, je zmanjšana za 9.000 € zaradi prenosa na postavki 45865 in 5376.
Postavka 06361 Vzdrţevanje drugih objektov (vodovod) – lastna dejavnost, področje 16, je
zmanjšana za 577 €, ki se prenesejo na postavko 08261.
Postavka 08261 Kulturni dom – lastna dejavnost, področje 18, je povečana za 900 € zaradi
nakupa kurilnega olja.
Na novo odprto postavko 45865 Nakup, gradnja, vzdrţevanje kulturnih objektov, področje
18, je razporejenih 3.600 € iz postavke 5376. Sredstva bodo porabljena za menjavo oken,
popravilo stropa, menjavo in brušenje parketa v mali kulturni dvorani in garderobi.
III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB
V računu finančnih terjatev in naloţb ni sprememb.
IV. RAČUN FINANCIRANJA
V okviru računa financiranja je zmanjšano zadolţevanje iz 2.000.000,00 EUR na
1.700.000,00 EUR in odplačilo dolga iz 206.800,00 EUR na 136.614,00 EUR.
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V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
V okviru načrta razvojnih programov je priloţen usklajen načrt razvojnih programov glede na
spremembe v rebalansu I. proračuna za leto 2011.

Pripravila:
Branka Srša
Predlagatelj – ţupan
Milan Čadeţ
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