OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
CENTER 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM

POVZETEK PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2011 (PREDLOG POVEČANJ OZ.
ZMANJŠANJ POSAMEZNIH VRST PRIHODKOV IN ODHODKOV V SPLOŠNEM IN POSEBNEM DELU PRORAČUNA
IN NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2011-2014) S POJASNILI VEČJIH SPREMEMB

PRIHODKI
OPIS PRIHODKA
Davki na nepremičnine

Davek na premičnine

Davki na dediščine in darila

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POJASNILO

282

21

26.749
Osnova za povečanje prihodkov je realizacija teh
prihodkov do konca meseca septembra 2011.

Davki na posebne storitve

Prihodki od obresti

Prihodki od premoženja

Upravne takse in pristojbine
Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.344

170

6.913

Večji bodo prihodki iz naslova podeljenih koncesij.

409
32.171

Stran 1 od 13

Osnova za povečanje prihodkov je realizacija teh
prihodkov do konca meseca septembra 2011.

Transferni prihodki (iz drugih javnofinančnih institucij in iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije)

Skupno zmanjšanje prihodkov:

367.733 * Zarada spremenjene dinamike financiranja s strani
Ministrstva za kulturo, se planirana nepovratna sredstva
za obnovo Kulturnega doma v celoti (v vrednosti
183.882 €) prestavijo v leto 2012.
* Prav tako se zaradi spremenjene dinamike
financiranja Programa sanacije Zgornje Mežiške doline
za leto 2011 s strani Ministrstva za okolje in prostor, del
sredstev (274.073 €) prenese v leto 2012.
* Za 25.575 € se zmanjšajo planirana sredstva za
obnovo Plečnikovega spomenika, ker vloga za
pridobitev nepovratnih sredstev ni bila odobrena.
* Za odpravo posledic neurij v letu 2010 se povečajo
nepovratna sredstva za 129.339 €.

299.674

Stran 2 od 13

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA
1000 - OBČINSKI SVET
01001 Stroški svetnikov, odborov in komisij
01002 Stroški sej občinskega sveta
01004 Financiranje političnih strank
04002 Objava občinskih predpisov
04004 Prireditve ob občinskem prazniku

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE

4.573
756
390
1.000
1.160

04005 Prireditve ob državnih praznikih

1.845

04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"

5.247

06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)

1.000

18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske cajtnge"

3.494

Skupaj:

POJASNILO

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca leta.

13.455

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA
4000 - OBČINSKA UPRAVA
04008 Novoletne prireditve
04009 Druge krajevne prireditve
04010 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov
04026 Vzdrževanje hotela
06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost
06005 Izdatki za blago in storitve

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE
13
387
35

2.500
4.531

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.
Povečanje postavke zaradi izplačila odpravnine delavki
ob upokojitvi.

16.739

06018 Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške

POJASNILO

Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.
854

06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Zmanjšanje postavk na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
2.000 leta.

06008 Nakup opreme

2.000

Postavka se zmanjša, ker ne bo nabavljena vsa
oprema, ki je bila planirana v proračunu.
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Vrednost projekta OB016-08-0001 se zmanjša za 2.000
€ in tako za leto 2011 znaša 3.155 €.

16001 Novoletna okrasitev kraja
Skupaj:

1.000
20.281

Stran 3 od 13

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA
4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10001 OŠ Črna-javna dela
10007 Javna dela (Dom starejših na Fari)
10009 Javna dela (pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov)
17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe
17006 Plačilo storitev mrliško ogledne službe

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE

POJASNILO

Uskladitev postavk na osnovi financiranja dejanskega
števila udeležencev v programih javnih del do konca
leta 2011.
Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09 in predvidenih odhodkov do konca
leta.
30.088 Postavka se zmanjša, ker je bila zavrnjena vloga za
pridobitev nepovratnih sredstev in se zato obnova v letu
2011 ne bo izvajala.
Navezava Načrt razvojnih programov 2011-2013:
Spremeni se dinamika financiranja projekta OB016-110003 tako, da se financiranje iz leta 2011 prestavi v leto
2012.
4.000
2.957
5.582
2.361

131

18064 Konzervatorski in rezervatorski posegi za spomenik žrtvam fašizma v Črni na Koroškem

18070 Sofinanciranje operativnega projekta "Biseri naše kulturne krajine"

335

18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)
18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej
18010 Kulturni dom Črna
18065 Sanacija kulturnega doma v Črni na Koroškem

699
3.698

Doda se nova proračunska postavka in je namenjena za
sofinanciranje projekta, katerega cilj je evidentirati in
dokumentirati male spomenike in kulturno dediščino ter
njihove "življenjske zgodbe". Projekt izvaja Koroški
Pokrajinski muzej skupaj s partnerji.
Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih
1.381 odhodkov do 30.09 in predvidenih odhodkov do konca
leta.
225.714 Ker je Ministrstvo za kulturo spremenilo dinamiko
sofinanciranja iz leta 2011 v leto 2012, se bo tudi
obnova izvajala v letu 2012. V letu 2011 so planirana
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Spremeni se dinamika financiranja projekta OB016-110002 tako, da se financiranje obnove Kulturnega doma
iz leta 2011 v znesku 245.176 € prestavi v leto 2012.

18029 Ureditev drugih igrišč v občini
18044 Ureditev igrišča v Rudarjevem

915
420
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Spremeni se znesek financiranja projekta OB016-090012 in sicer se odhodki uskladijo z dejansko
realiziranimi in se povečajo za 420 €.

19001 Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev

26.090

19023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih v
Rudarjevem, vrtcev Črna in Žerjav

Za Vrtec Črna se zaradi dodatnih stroškov, ki so nastali
zaradi odprtja dveh novih oddelkov v vrtcu od
septembra 2011 dalje, zagotovijo dodatna sredstva.
120

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.
19017 Regresiranje prevozov učencev
19018 Letovanje otrok

6.000
20
Stran 4 od 13

19023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne
prehrane otrok v Občini Črna

13.869 Postavka se zmanjša, ker je Ministrstvo za okolje in
prostor določilo dinamiko financiranja, po kateri se del
sredstev prenese v leto 2012.
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Spremeni se dinamika izvedbe projekta št. OB016-090015, tako da se sredstva v višini 10.000 € prestavijo v
leto 2012.

19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na
Koroškem
20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje
20005 Financiranje družinskega pomočnika
20006 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše
20013 Subvencioniranje najemnin za stanovanja

3.208
6.100
14

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
3.000 leta.

4.942

Skupaj:

238.330

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE

4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA
18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanja smučišča in tekaške proge

4.105

Skupaj:

4.105

Stran 5 od 13

POJASNILO
Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.9. in predvidenih odhodkov do konca
leta 2011.

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ
10008 Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)

14003 Dejavnosti za promocijo občine, razvoj občine
14004 Turistične prireditve
14006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"

1.809 Uskladitev postavke na osnovi financiranja dejanskega
števila udeležencev v programu javnih del do konca leta
2011.
1.856
2.167
Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

760

14013 Turistično informacijski center v Topli
14016 Sofinanciranje projekta "Regionalna destinacijska organizacija Koroška"

POJASNILO

2.993
1.561

16040 Kabelska kanalizacija Črna

Doda se nova proračunska postavka, ki predstavlja
sofinanciranje skupnega projekta na osnovi sprejetega
sklepa Sveta Koroške regije.
Predmet projekta je sofinanciranje programa aktivnosti
za vzpostavitev operativnih, razvojnih, distribucijskih in
promocijskih funkcij na področju turizma v regiji za
obdobje naslednjih treh let.
Glede na delež prebivalcev je do leta 2015 skupna
obveznost Občine Črna 10.299,63 €.
7.111 Financiranje izvedbe kabelske kanalizacije se prestavi v
leto 2012.
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Spremeni se dinamika financiranja projekta, tako da se
za 7.111 € prestavi v leto 2012.
12.000 Postavka predvidoma ne bo realizirana.
17.569

14002 Garancijska shema
Skupaj:

Stran 6 od 13

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA
4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
11004 Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE
72

11007 Izobraževanje kmetov
11014 Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo
11015 Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

11020 Zavetišče za živali

POJASNILO

72
687

Vrednost posameznih proračunskih postavk se
2.437 spremeni v skladu z višino sredstev, ki so bila odobrena
na podlagi Javnega razpisa za dodelitev finančnih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Črna na Koroškem v letu 2011.

41

11021 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

1.086

Proračunska postavka, ki je namenjena za porabo
namenskih prihodkov iz naslova koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo, se uskladi z
dejanskim prihodkom iz tega naslova.

13016 Izvedba projekta postaviteve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)

7.600

Postavka se poveča, ker je podjetje A.L.P. Peca, d.o.o.
nadgradilo javne e-točke z namenom, da se zagotovi
dostop do brezžičnega interneta večjemu številu
uporabnikov v zaselkih Koprivna in Javorje.

Skupaj:

6.977

Stran 7 od 13

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA
4005 - CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST
07007 Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE

1.470

07011 Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)

Skupaj:

POJASNILO
Postavka se poveča z namenom, da se porabijo
namenska sredstva požarne takse.
Doda se nova proračunska postavka, ki je namenjena
za zagotovitev sredstev za zdravniške preglede
gasilcev.

837

2.307

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA
4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST
16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj
16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad
16005 Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS
16006 Upravljanje stanovanj
16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju
16030 Stroški obročnih odkupov
16050 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Sofinanciranje ureditve fasad na stanovanjskih hišah
na območju Občine Črna

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE

4.483
1.048
18
693
479
6
24.044

POJASNILO

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

Postavka se poveča v skladu s pogodbo za leto 2011, s
tem, da je Ministrstvo za okolje in prostor določilo
dinamiko financiranja, po kateri pa se del sredstev
prenese še v leto 2012.
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Spremeni se dinamika financiranja in višina projekta št.
OB016-09-0015, tako da se povečajo sredstva v letu
2011 za 24.044 €, v letu 2012 pa se bodo porabila
preostala odobrena sredstva v višini 10.000 €.

Skupaj:

29.813

Stran 8 od 13

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE

POJASNILO

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin
Postavke se uskladijo v skladu s pogodbo za leto 2011
in dinamiko črpanja sredstev, ki jo je določilo
Ministrstvo za okolje in prostor.

3.470
15033 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje
15038 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi
prevlekami
16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)

Skupaj:

Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014 :
Uskladijo se projekti s šiframi: OB016-09-0003, OB0163.002 09-0004 in OB016-10-0016.

18.500
2.033

16.935

Stran 9 od 13

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA
4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO
02004 Obračun komunalnih storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave
posebnih položnic
10003 Javna dela
11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest
13002 Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest
13003 Zimsko vzdrževanje občinskih cest
13013 Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov)

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE

POJASNILO

584

1.193

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
9.010 leta.
317
17.883
27.025 Uskladitev postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov za izvedbo investicije v letu 2011.
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Zmanjša se vrednost projekta OB016-07-0014 v letu
2011 in poveča v letu 2012.

13026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in
zadržujejo otroci

333.361

Postavka se zmanjša v skladu z dinamiko črpanja
sredstev v letu 2011.
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Spremeni se dinamika in višina projekta št. OB016-080031, tako da se zmanjšajo sredstva v letu 2011 za
333.361 € v letu 2012 pa se bodo porabila preostala
odobrena sredstva v višini 251.041 €.

13031 Postavitev opornih zidov na lokalni cesti Šumel-Mejni prehod Luže v Koprivni
13040 Rekonstrukcija ceste LC Pristava

13041 Sanacija mostu čez potok Bistra na lokalni cesti LC 052011

30
9.624

17.234

Doda se nova proračunska postavka in je v letu 2011
namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Doda se financiranje projekta OB016-11-0010 v leto
2011.
Proračunska postavka se poveča zaradi večje vrednosti
izvedenih del.
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Poveča se vrednost projekta pod šifro OB016-11-0009.

13044 Odmera lokalne ceste Razpotje-Mlinarsko in Razpotje-Visoki most v Bistri

4.936 Proračunska postavka se zmanjša glede na dejansko
vrednost realiziranih odhodkov za ta namen v letu 2011.
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Uskladi se vrednost projekta pod šifro OB016-11-0019.

Stran 10 od 13

13009 Javna razsvetljava
15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)
15009 Odvoz smeti (spomladansko čiščenje)
15010 Odvoz smeti ("Ekološki otoki")
15012 Tokovina-čistilna naprava
15014 Vzdrževanje čistilne naprave
15015 Redno vzdrževanje kanalizacije
15026 Obnova kanalizacije v Centru Črne

1.593
6.000

1.845
709

2.000
Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih
1.182
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.
20

85.212

Uskladitev postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov za izvedbo investicije v letu 2011. Postavka
se poveča predvsem zaradi dodatnih zemeljskih del.
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Poveča se vrednost projekta OB016-07-0016.

16014 Tokovina-črpališče "Amerika"
16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"
16016 Redno vzdrževanje vodovoda
16017 Kontrola kvalitete vode
16018 Popis vodomerov
16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika")

339
41
500
499
12.198

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih
103 odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.
Uskaditev postavke na osnovi dodatnih stroškov pri
izdelavi projektne dokumentacije (ESOTECH).
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
V NRP se poveča vrednost projekta OB016-07-0018 .

16037 Obnova vodovoda v centru Črne na Koroškem

44.986 Uskladitev postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov za izvedbo investicije v letu 2011. .
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Spremeni se dinamika financiranja projekta OB016-070020.
3.500 Sredstva za ta namen se ne bodo porabila v letu 2011.

16055 Zamenjava in montaža vodomerov

Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Financiranje projekta se prestavi v leto 2012.
16057 Razbremenilnik (vodovod iz Tople)

500

16022 Vzdrževanje pokopališč

Doda se nova proračunska postavka in je v letu 2011
namenjena za plačilo porabe elekrične energije.
9.863
Postavka se zmanjša, ker so bila sredstva za menjavo
tlakovcev na pokopališču zagotovljena iz drugih virov.
Navezava na Načrt razvojnih programov 2011-2014:
Uskladi se projekt OB016-11-0013.

16025 Vzdrževanje parkov in zelenic

23003 do 23027 (Odprava posledic neurij v letu 2010)

3.349

Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.9. in predvidenih odhodkov do konca
leta 2011.
Uskladitev postavk v skladu s Pogodbama in aneksom
z Ministrstvom za okolje in prostor o sofinanciranju
izvedbe sanacijskih ukrepov na objektih, ki so bili
poškodovani ob neurjih v letu 2010.

129.339

Skupaj:

183.457

Stran 11 od 13

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA
4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI
22003 Plačilo obresti (Banka Koper)
22010 Plačilo obresti (Deželna banka)
22012 Plačilo obresti (A BANKA VIPA)

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE

2.347
2.050
4.000

22013 Plačilo obresti (EKOSKLAD)

45

22017 Plačilo obresti (Banka Celje)

579

22007 Stroški odobritve kredita
22009 Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita
22015 Vračilo dolgoročenega kredita (Deželna banka)

Skupaj:

POJASNILO

Povečanje postavk zaradi zvišanja obrestnih mer
(EURIBOR).

284
33
2.222

Postavka se poveča za plačilo dveh obrokov
dolgoročenga kredita, ki ga je Občina Črna najela v
mesecu oktobru 2011.

10.992

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE

4012 REZERVE
23001 Oblikovanje proračunske rezerve

29.760

Skupaj:

29.760
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POJASNILO
Postavka se poveča, ker mora Občina oblikovati svojo
proračunsko rezervo za financiranje odprave posledic
naravnih nesreč v višini 1,5 % prihodkov, da lahko črpa
sredstva iz državnega proračuna.

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA
5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV
04018 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti
04022 Druge prireditve v krajevni skupnosti
04019 Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu
04029 Vzdrževanje Delavskega doma
06012 Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)
06013 Materialni stroški
13010 Javna razsvetljva
16027 Obnova vodovoda v Žerjavu

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

POSTAVKE

POSTAVKE

POJASNILO

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih
3.000 odhodkov do 30.9. in predvidenih odhodkov do konca
1.800 leta.
Postavka se poveča zaradi nabave novih zaves za
Delavski dom.
Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.9. in predvidenih odhodkov do konca
leta.
408 Uskladitev postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov za izvedbo investicije.

2.000

8.000
93
158
637

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013 :
V NRP se spremeni vrednost in naziv projekta OB01610-0006.
16032 Vzdrževanje parkov in zelenic
Skupaj:

Skupno zmanjšanje odhodkov:

623
5.057

299.674

Datum: 05.12.2011
Županja:
mag. Romana LESJAK
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