
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

CENTER 101

2393 ČRNA NA KOROŠKEM

                       POVZETEK PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2010 (PREDLOG POVEČANJ OZ.
       ZMANJŠANJ POSAMEZNIH VRST PRIHODKOV IN ODHODKOV V SPLOŠNEM IN POSEBNEM DELU PRORAČUNA 
                           IN NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013) S POJASNILI VEČJIH SPREMEMB

 
PRIHODKI

OPIS PRIHODKA POVEČANJE ZMANJŠANJE POJASNILO

Davki na premičnine 22

Davki na dediščine in darila 5.541

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 17.680

Drugi davki na uporabo blaga in storitev 67.223  Večji bodo prihodki iz naslova okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(poračun dajatve za leto 2009 in akontacije za leto
2010).

Prihodki od obresti 1.176

Upravne takse in pristojbine 192  

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 418.656 Prodaja zemljišč, ki je bila planirana v okviru Letnega
načrta razpologanja z nepremičnim premoženjem
Občine Črna na Koroškem za leto 2010, do konca leta ni
izvedljiva. To so zemljišča s parcelnimi številkami: 880/1,
882/2 (obe k.o. Javorje) ter 44, 45 in 46 (vse k.o. Žerjav).

Osnova za povečanje prihodkov je realizacija teh
prihodkov do konca meseca septembra 2010.
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Transferni prihodki (iz drugih javnofinančnih institucij in iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije)

176.130 * Zmanjšajo se planirana sredstva iz naslova prijav na 
javne razpise, v višini 150.000 €;
* Zmanjšajo se sredstva iz naslova Programa sanacije 
Zgornje Mežiške doline, ker je pogodba za leto 2010 
manjša za 43.000 € v primerjavi s planirano in znaša 
526.000 €;
* Za 9.374 € se povečajo sredstva iz naslova dodatnih 
sredstev za investicije v skladu z določili 23. člena ZFO-1 
(SVLRS);
* Iz naslova projekta "Karavanke@prihodnost.EU" se 
prihodki povečajo za 4.032 €.

Skupno povečanje prihodkov: 505.304
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ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

1000 - OBČINSKI SVET
01002 Stroški sej občinskega sveta  600
01006 Izvedba volitev svetnikov in župana 1.406
03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland" 51

04001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški s podelitvijo nagrad in priznanj)  1.347

04002 Objava občinskih predpisov 300  

04003 Vzdrževanje spletnih strani občine 319

04004 Prireditve ob občinskem prazniku  620

04005 Prireditve ob državnih praznikih 2.516

04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi" 6.574  

Skupaj: 7.961  

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

2000 - NADZORNI ODBOR
02001 Stroški nadzornega odbora 988  Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov

do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca leta.

Skupaj: 988  

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca leta.
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PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

3000 - ŽUPAN
01010 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana 1.823  Doda se nova proračunska postavka, ki predstavlja

odhodke za plačilo nadomestila županji za nepoklicno
opravljanje funkcije (v skladu z določili Zakona o lokalni
samoupravi).

04007 Pokroviteljstva občine 2.817 Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca leta.

Skupaj: 4.640  

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4000 - OBČINSKA UPRAVA
02002 Stroški plačilnega prometa  48
04009 Druge krajevne prireditve 3.996
04010 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 335
04026 Vzdrževanje hotela 3.400
06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost 18.512  Povečanje postavke zaradi podaljšanja zaposlitve enI

delavkI in večjega zneska za nadurno delo.

06005 Izdatki za blago in storitve 20.871 Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca leta.Večji od
planiranih so odhodki za: objave v Uradnem listu, odvoz
smeti, telefon, poštne storitve, vzdrževanje opreme,
popravilo avtomobilov.

06008 Nakup opreme 3.200

Postavka se zmanjša, ker ne bo nabavljena vsa  
programska oprema, ki je bila planirana v proračunu.
 
Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013:  
Vrednost projekta OB016-08-0001 se zmanjša za 3.200 
€ in tako za leto 2010 znaša 7.280 €.

Skupaj: 36.396  

 

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

Stran 4 od 15



PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10001 OŠ Črna-javna dela 500
10002 Javna dela-CUDV, Center za socialno delo Ravne, RK Ravne 1.956  
10005 Javna dela (Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec) 69
17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe 1.784
17006 Plačilo storitev mrliško ogledne službe 629
18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)  252
18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej  1.447 Obnova zunanjih eksponatov Rudarskega muzeja se ne

bo izvajala v letu 2010.
 
Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013:
Spremeni se dinamika financiranja projekta OB016-10-
0012, tako da se financiranje iz leta 2010 prestavi v leto
2011.

18010 Kulturni dom Črna 9.437  
18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"  169

03003 Projekt "Ureditev učno tematskih poti na območju parka Kralja Matjaža" 5.000 Projekt se v letu 2010 ne bo izvajal.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013: 
Spremeni se dinamika financiranja projekta OB016-10-
0011, tako da se financiranje iz leta 2010 prestavi v leto
2011.

18029 Ureditev drugih igrišč v občini  2.347 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.9. in predvidenih odhodkov do konca
leta 2010. 

18044 Ureditev igrišča v Rudarjevem 6.000 Ureditev igrišč v Rudarjevem se v letu 2010 ne bo
realiziralo.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013: 
Spremeni se dinamika financiranja projekta OB016-09-
0012 in sicer se financiranje prestavi iz leta 2010 v leto
2011.

19002 Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme 16.886  Za Vrtec Črna se zagotovijo dodatna sredstva za nabavo
opreme za kuhinjo.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013:
Spremeni se vrednost projekta OB016-07-0043 in tako
znaša za leto 2010 17.418 €.

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.9. in predvidenih odhodkov do konca leta 2010. 

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.09 in predvidenih odhodkov do konca leta.
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19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme 18.659  Tudi za OŠ Črna se planirajo dodatna sredstva, ki so
namenjena za nakup opreme. Dodatna sredstva se
namenijo za nakup opreme za knjižnico.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013 :
Spremeni se vrednost projekta OB016-07-0044 in tako
znaša za leto 2010 skupno 45.318 €.

19021 Adaptacija in novogradnja Osnovne šole s telovadnico  196.419 Postavka se zmanjša zaradi odloga plačila obveznosti do
izvajalca del v leto 2011. 

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013:
Pri projektu OB016-07-0004 se spremeni dinamika
financiranja, tako da se za leto 2010 financiranje iz
lastnih proračunskih sredstev zmanjša za 196.419 € in
za enako vrednost poveča v letu 2011.

19017 Regresiranje prevozov učencev 22.157
19018 Letovanje otrok  268
19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na
Koroškem

6.000

20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje 7.000  
20005 Financiranje družinskega pomočnika 744  

20011 Enkratne denarne pomoči 4.436 Postavka se poveča zaradi izplačila izrednih denarnih
pomoči delavkam iz Občine Črna, ki so ostale brez
zaposlitve ob stečaju podjetja Preventa Global, d.d.
Slovenj Gradec.

Skupaj:  138.351

 

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA
18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanja smučišča in tekaške proge 5.559  Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov

do 30.9. in predvidenih odhodkov do konca leta 2010. 

18060 Obnova vlečnice  8.000

18062 Podaljšanje smučišča 5.000

Skupaj:  7.441

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

Proračunski postavki v letu 2010 ne bosta realizirani.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013 :
Financiranje projektov OB016-10-0009 in OB016-10-
0018 se prestavi iz leta 2010 v leto 2011.

Stran 6 od 15



PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ   
03004 Projekt "Sožitje treh dolin"

 

3.951 Občina se je prijavila na javni razpis za pridobitev
sredstev, kjer pa vloga ni bila odobrena.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013:
Projekt OB016-10-0002 se ne bo financiral.

14003 Dejavnosti za promocijo občine, razvoj občine 1.577  
14004 Turistične prireditve 2.393  

14006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža" 1.318

Skupaj: 1.337

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA  

11004 Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah 28 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov za ta namen. 

11007 Izobraževanje kmetov 215
11013 Sredstva za elementarne nesreče 100

11014 Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo 369  
11015 Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah  2.437

11020 Zavetišče za živali 639 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov za ta namen. 

11021 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 1.212  Doda se nova proračunska postavka, ki je namenjena za
porabo namenskih prihodkov iz naslova koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva
prejmejo lovske družine na osnovi prijave na Javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo.

13016 Izvedba projekta postaviteve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)  388 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

Skupaj: 2.226  

Vrednost posameznih proračunskih postavk se 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 2010.

Proračunski postavki se uskladita z dejansko višino
sredstev, ki je bila dodeljena s sklepom Odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja.

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca leta.
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PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4006 - SOSVET  
08001 Sosvet 233 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih

odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

08003 Izdelava občinskega programa varnosti 1.300  Doda se nova proračunska postavka, ki je namenjena za
financiranje izdelave občinskega programa varnosti.

13038 Nabava in postavitev hitrostne opozorilne table 3.840  Z upoštevanjem sklepa Sosveta in SPVCP Črna na
Koroškem se v proračun doda nova proračunska
postavka, ki je namenjena za financiranje nabave in
postavitve hitrostne opozorilne table v Črni na Koroškem.
Nabavo te table delno sofinancirajo tudi nekatera
podjetja.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013 :
V NRP se doda nov projekt OB016-10-0023, katerega
viri financiranja so lastna sredstva občine v višini 1.940 €
in sredstva donacij podjetij v višini 1.900 €.

Skupaj: 4.907   

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4007 -  VAŠKE SKUPNOSTI  
04015 Pokroviteljstv a občine za prireditve 453
06010 Materialni stroški 453

Skupaj:    

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST
16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad 5.003 Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov

do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca leta.

Skupaj: 5.003

Proračunski postavki se uskladita na osnovi višine
dejanskih odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov
do konca leta.
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PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
16053 ECOA 12.825 Doda se nova proračunska postavka, ki je namenjena za

izvajanje projekta ECOA. Projekt je prijavljen v operativni
program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija
2007-2013.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013:                  
Projekt "ECOA-Envirnoment Academy for cities and
regions" je namenjen mestom, lokalnim skupnostim in
regijam, predvsem z namenom, da se pregledno zbere
in organizira znanje za okoljske projekte. Vrednost
projekta je 1.996.500 €. Partnerji v projektu so:
WATERPOOL Network of Competence GmbH Graz,
Občina Bad Radkersburg, Društvo "Energie: autark
Kotschch-Mauthen", Občina Bad Kleinkirchheim, Regija
Jennersdorf, MO Maribor, MO Ptuj, MO Velenje, Občina
Radlje ob Dravi, MO Kranj, Občina Jesenice in Občina
Črna na Koroškem. Delež Občine Črna na Koroškem
znaša 85.500 €. Občina Črna mora zagotoviti 15%
lastnih sredstev, 85% vrednosti projekta financira ESRR.
Občina Črna bo v času trajanja projekta (do leta 2012)
prispevala znanja na tematskih področjih, kot npr.:
gospodarjenje z odpadki, zaščita vodnih virov in
regionalno načrtovanje za rekonstrukcije.
Stroški projekta se pri Občini Črna nanašajo na: 
- stroške osebja (10.000 €), 
- stroške zunanjih izvajalcev (70.000 €) in
- administrativne stroške (5.500 €).
V NRP Občine se doda nov projekt pod šifro OB016-10-
0022.

15005 Projekt-Krajinski park Topla 963
16009 Prostorsko planiranje  2.132
16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)  2.276

Skupaj: 7.454  

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca leta.
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PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO
02004 Obračun komunalnih storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave
posebnih položnic

1.129  

10003 Javna dela 106  
11008 Letno vzdrževanje gozdnih cest 34.114  
11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest 8.634
13002 Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest 13.100
13004 Mostovi  3.693

13013 Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov) 60 Uskladitev postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov 
za izvedbo investicije.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013:
Zmanjša se vrednost projekta OB016-07-0014.

13014 Obnova lokalne ceste Razpotje-Mlinarsko-Najevska lipa 72  Uskladitev postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov 
za izvedbo investicije.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013:
Zmanjša se vrednost projekta OB016-07-0015.
Prav tako se spremenijo viri financiranja v letu 2010, in 
sicer celotno vrednost predvidenih odhodkov občina 
financira iz lastnih sredstev.

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

44.266 Za preplastitve površin je bilo planirano 423.000 €,
dejansko pa je za ta ukrep po Pogodbi o sofinanciranju v
skladu z letnim Programom ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2010
namenjeno 380.000 €.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013 :
Zmanjša se vrednost financiranja projekta OB016-08-
0031 v letu 2010 in sicer iz naslova sredstev iz
državnega proračuna.

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca leta.
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13031 Postavitev opornih zidov na lokalni cesti Šumel-Mejni prehod Luže v Koprivni 13.560 Uskladitev postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov 
za izvedbo investicije.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013 :
V NRP se poveča celotna vrednost projekta OB016-10-
0006 in sicer na 43.560 €. Viri financiranja se spremenijo 
tako, da se višina lastnih sredstev občine poveča iz 
5.000 € na 7.260 €, višina sredstev iz državnega 
proračuna (SVLRS) pa iz 25.000 € na 36.300 €.

13032 Razširitev cestišča in postavitev opornih zidov na cesti Rezman-Javorje-Ciganija-Sv. Vid 10.627 Uskladitev postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov 
za izvedbo investicije.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013 :
V NRP se poveča celotna vrednost projekta OB016-10-
00067 in sicer na 30.627 €. Viri financiranja se 
spremenijo tako, da se višina lastnih sredstev občine 
poveča iz 3.333 € na 5.104 €, višina sredstev iz 
državnega proračuna (SVLRS) pa iz 16.667 € na 25.523 
€.

13035 Cestna varnostna odbojna ograja na občinski cesti Hauzi Helena 3.100 Proračunska postavka ne bo realizirana v letu 2010.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013: 
Financiranje projekta OB016-10-0019 se prestavi v leto
2011.

13036 Izgradnja pločnika od "Faktorja" do odcepa za "Rožančevo žago" 5.000 Proračunska postavka ne bo realizirana v letu 2010.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013: 
Financiranje projekta OB016-10-0020 se prestavi v leto
2011.

13037 Sanacija asfaltne površine na javni poti v Rudarjevem (med. stan. blokoma Rudarjevo 31 in 32) 5.000 Proračunska postavka ne bo realizirana v letu 2010.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013: 
Financiranje projekta OB016-10-0021 se prestavi v leto
2011.

13039 Priprava osnutka novega odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje
katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS

4.682 Doda se nova proračunska postavka, ki je namenjena za
financiranje priprave novega odloka o kategorizaciji
občinskih cest, ureditve občinske banke cestnih
podatkov ter posredovanja digitalnega sloja občinskih
cest v kataster GJI in GURS.
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15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG) 3.960
15009 Odvoz smeti (spomladansko čiščenje) 4.109
15010 Odvoz smeti ("Ekološki otoki") 2.735
15011 Analiza odpadnih vod 1.617
15012 Tokovina-čistilna naprava 2.654
15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod 37  
15014 Vzdrževanje čistilne naprave 1.521  
15015 Redno vzdrževanje kanalizacije 3.130  
15034 Izdelava projekta za sanacijo potoka na Pristavi 5.000 Proračunska postavka ne bo realizirana v letu 2010.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013: 
Financiranje projekta OB016-09-0006 se prestavi v leto
2011.

15041 Interventna dela na "Mornovnem grabnu" v Žerjavu 5.000 Doda se nova proračunska postavka, ki je namenjena za
sofinanciranje intervencijskih del v Žerjavu ("Mornov
graben").

16014 Tokovina-črpališče "Amerika" 824  
16016 Redno vzdrževanje vodovoda 11.325  
16017 Kontrola kvalitete vode 1.000  
16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika")  57.908 Uskaditev postavke na osnovi aneksa k pogodbi, ki je bil

sklenjen z izvajalcem del NIVO, d.d.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013:
V NRP se zmanjša vrednost projekta OB016-07-0018 in
sicer na 2.535.487 €. 
V letu 2010 se spremenijo viri financiranja, tako da se
financiranje iz državnega proračuna (MOP) zmanjša iz
737.877 € na 618.446 € ter doda sofinanciranje iz
naslova dodatnih sredstev za investicije v skladu z
določili 23. člena ZFO-1 (SVLRS) v višini 32.982 €.
Znesek lastnih sredstev občine se iz 63.031 € poveča na
91.572 €.

16031 Vodna povračila 1.042
16022 Vzdrževanje pokopališč 840

16034 Ureditev mrliške veže (nadstrešek) 8.726 Uskladitev postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov 
za izvedbo investicije.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013:
V NRP se poveča vrednost projekta OB016-07-0003 na 
116.388 €.

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

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

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca leta.  
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16025 Vzdrževanje parkov in zelenic 897 Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013:
Projekt OB016-08-0035 se poveča za 580 € in sicer 
zaradi nabave opreme za vzdrževanje parkov in zelenic.

16052 Izvedba komunalne ureditve zemljišč v Javorju 60.800 Proračunska postavka ne bo realizirana v letu 2010.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013: 
Financiranje projekta OB016-10-0014 se prestavI v leto
2011.

Skupaj:  77.432

 

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI
22004 Plačilo obresti-kratkoročni kredit  2.310
22010 Plačilo obresti (Deželna banka)  492
22012 Plačilo obresti (A BANKA VIPA) 998  

22017 Plačilo obresti (Banka Celje)  364

22007 Stroški odobritve kredita 310  
22009 Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita 22
Skupaj:  1.836

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.9. in predvidenih odhodkov do konca leta.
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PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV  

02006 Stroški plačilnega prometa 2
04017 Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom) 8
04022 Druge prireditve v krajevni skupnosti 1.544  
04019 Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu 3.300  
04029 Vzdrževanje Delavskega doma 5.332
06013 Materialni stroški 295
13010 Javna razsvetljva 351
15040 Izvedba komunalne ureditve zemljišča v Žerjavu 20.000 Proračunska postavka ne bo realizirana v letu 2010.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013: 
Financiranje projekta OB016-10-0015 se prestavI v leto
2011.

16027 Obnova vodovoda v Žerjavu 10.000 Uskladitev postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov 
za izvedbo investicije.

Navezava na Načrt razvojnih programov 2010-2013 :
V NRP se poveča celotna vrednost projekta OB016-10-
0006 in sicer na 43.560 €. Viri financiranja se v letu 2010 
spremenijo tako, da se višina lastnih sredstev občine 
poveča iz 3.333 € na 5.000 €, višina sredstev iz 
državnega proračuna (SVLRS) pa iz 20.000 € na 30.000 
€.

16032 Vzdrževanje parkov in zelenic 2.464 Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca leta.

Skupaj: 3.296

Skupno zmanjšanje odhodkov:  155.304

Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov
do 30.9. in predvidenih odhodkov do konca leta.
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ZADOLŽEVANJE

Zaradi manjših prihodkov se bo povečal proračunski primanjklaj, ki ga občina namerava pokriti z najemom dolgoročnega kredita v višini 350.000 €, s predvideno

dobo odplačila 15 let.  V skladu z drugim odstavkom 10. b člena ZFO-1 največji možni obseg možnega zadolževanja občine (obresti in obroki) znaša 

245.058 €. Upoštevaje že realizirano zadolžitev v letu 2010 (104.000 €) in prejšnjo zadolžitev (do leta 2010), odplačila obresti in obrokov znašajo 195.882 €, 

tako da občina še ne presega največjega obsega možnega zadolževanja. To pomeni, da bi lahko dodatne skupne anuitete v posameznem letu

znašale še 49.176 €.

Datum: 08.11.2010

Županja:

mag. Romana LESJAK
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