
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

CENTER 101

2393 ČRNA NA KOROŠKEM

                       POVZETEK PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2008 (PREDLOG POVEČANJ OZ.
       ZMANJŠANJ POSAMEZNIH VRST PRIHODKOV IN ODHODKOV V SPLOŠNEM IN POSEBNEM DELU PRORAČUNA 
                                         IN NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008-2011) S POJASNILI

PRIHODKI

OPIS PRIHODKA POVEČANJE ZMANJŠANJE POJASNILO

Davki na premičnine 613  V proračunu ni bil planiran davek na posest plovnih
objektov.

Davki na posebne storitve 2.288 Večji bodo prihodki iz naslova davka na dobitke od iger
na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev 15.474  Večji bodo prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje
gozdnih cest (plačilo dolga iz leta 2007).

Prihodki od obresti 144 Prihodki iz naslova obresti od sredstev na vpogled in
vezanih depozitov bodo večji od planiranih.

Prihodki od premoženja 13.477 Večji bodo prihodki iz naslova podeljenih koncesij.

Globe in denarne kazni 704  

Drugi nedavčni prihodki 113.032 * Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov bodo
predvidoma večji od planiranih za 16.390 €;
* V rebalansu so dodatno predvideni prihodki iz naslova
nepovratnih sredstev v višini 25.000 € s strani Evropske
banke za obnovo in razvoj (EBRD), in sicer za tehnično
pomoč pri financiranju projektov, za katere je občina
najela dolgoročni kredit;
* Dodatno so planirani prihodki iz naslova vračanja
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v vrednosti
64.778 € (opomba: to je le delni oz. nedokončni znesek,
ki naj bi iz naslova poravnav predvidoma pripadal
občini).
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Prihodki od prodaje zgradb in prostorov  148.694 * V proračunu za leto 2008 je bila načrtovana tudi 
prodaja Hotela Krnes, v vrednosti 295.000 €. Izklicna  
prodajna vrednost znaša 275.000 €, in je manjša za                   
20.000 € od planirane.                                                                   
* Planirana vrednost kupnin od prodaje stanovanj je 
znašala 173.694 €, ker pa bo predvidoma realizirana le  
prodaja enega stanovanja in poravnava terjatve iz leta 
2007, se prihodki zmanjšajo za 108.694 €.
* Prav tako predvidoma ne bo realizirana prodaja 
poslovnega prostora v vrednosti 20.000 €.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 33.033 Prihodki se zmanjšajo, ker ne bo možno realizirati
prodaje vseh zemljišč, ki so bila planirana za prodajo.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 43.687  * Dodajo se prihodki iz naslova sofinanciranja investicije
"Obnova LC v okviru turističnega projekta Peca" , v
višini 42.886 € (prihodki v proračunu niso bili planirani,
prav tako so bili na strani odhodkov planirani le odhodki
lastne udeležbe, zato se uskladi tudi višina odhodkov na
proračunski postavki "13017-Obnova LC v okviru
turističnega projekta Peca");
* Zmanjšajo se prihodki iz naslova sofinanciranja
investicije obnove OŠ Črna, in sicer za 3.060 € ter
programa sanacije Zgornje Mežiške doline v znesku
1.000 €;
* Dodajo se prihodki v višini 4.861 €, in sicer iz naslova
dodatnih sredstev za družinskega pomočnika, ki so bila
plačana iz proračuna občine v letu 2007 nad 0,35 %
primerne porabe (44. člen Zakona o financiranju občin).
Dodatna sredstva zagotavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.

Skupno povečanje prihodkov: 7.692  
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ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

1000 - OBČINSKI SVET
04002 Objava občinskih predpisov 1.215  

04004 Prireditve ob občinskem prazniku 414  

04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi" 7.248  

06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS) 27
18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske cajtnge" 424
Skupaj: 9.328  

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

2000 - NADZORNI ODBOR
02005 Stroški notranjega revidiranja 42 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih

odhodkov v letu 2008.

Skupaj: 42

Povečanje 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
01007 Plača župana  3.751 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih

odhodkov v letu 2008.

01008 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov 2.073  
01009 Stroški reprezentance 1.337  

04007 Pokroviteljstva občine  640 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

Skupaj:  981

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4000 - OBČINSKA UPRAVA
04026 Vzdrževanje hotela 4.270 Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih

odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost  9.320 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

Skupaj:  5.050

Povečanje 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

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10006 Sofinanciranje projektov zaposlitvenih programov neprofitnih delodajalcev  1.687 Proračunska postavka ne bo realizirana.
17002 Nakup avtomobila za zdravstveni dom v Črni 5
17013 Sofinanciranje investicije "Ureditev prostorov Sterilizacije in dopolnitev opreme Diagnostičnega
laboratorija"

8.555 Proračunska postavka se doda na osnovi sklepa 3.
izredne seje občinskega sveta Občine Črna na
Koroškem, z dne 02.06.2003, kjer občinski svet soglaša
z investicijo v Zdravstvenem domu Ravne in kriteriji
sofinanciranja. Investicija se vključi v Načrt razvojnih
programov 2008-2011 (Šifra projekta: OB016-08-0029).

17012 Sodelovanje pri humanitarni akciji zbiranja sredstev za nakup RTG aparata za Splošno
bolnišnico v Slovenj Gradcu

486 Osnova za sofinanciranje je sprejet dogovor na Svetu
županov Koroške regij, z dne 19.12.2007.

17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe 1.466 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

17006 Nakup avtomatskega defibrilatorja v Črni 47 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih
programov 2008-2011.

18005 Koroška osrednja knjižnica-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške 802 Postavka se poveča zaradi uveljavitve Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju.

18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej 2.796  
18010 Kulturni dom Črna 8.090
18044 Ureditev igrišča v Rudarjevem 1.000 Proračunska postavka ne bo realizirana.
18054 Postavitev tribun v telovadnici Osnovne šole v Črni na Koroškem  384 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih

odhodkov. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih
programov 2008-2011.

18056 Ureditev otroškega igrišča na Pristavi  5.000 Proračunska postavka ne bo realizirana. 
18057 Posodobitev kegljišča v Črni  152 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih

odhodkov. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih
programov 2008-2011.

19027 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Čiščenje podstrešja vrtcev Črna in Žerjav 1.000 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih
programov 2008-2011.

19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme 32.787 Sredstva se prenesejo na proračunsko postavko 19021 -
Adaptacija in novogradnja Osnovne šole Črna s
telovadnico in so namenjena za nakup opreme za
učilnice. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih
programov 2008-2011.

19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo 30 Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

Povečanje postavk na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca 
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19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec 442 Doda se pororačunska postavka, ki je namenjena za
financiranje materialnih stroškov za enega učenca, ki
obiskuje Tretjo OŠ Slovenj Gradec.

19021 Adaptacija in novogradnja Osnovne šole Črna na Koroškem s telovadnico 83.318  Postavka se poveča na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta. V letu 2008 mora občina zagotoviti 143.793 EUR,
Ministrstvo za šolstvo in šport bo predvidoma nakazalo
sredstva v višini 483.610 €, Fundacija za šport pa
41.800 €. Podjetje TAB, d.d. Mežica je prispevalo
donacijo v višini 66.000 EUR. Sprememba dinamike in
strukture virov financiranja je upoštevana v Načrtu
razvojnih programov 2008-2011.

19012 Drugi odhodki za srednje in poklicno šolstvo  118 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta. 

19016 Regresiranje šolske prehrane 376 Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

19018 Letovanje otrok  351 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov. 

19019 Sofinanciranje projekta "Štipendijska shema za Koroško" 71
20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence 1.942
20005 Financiranje družinskega pomočnika 701  
20006 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše 1.422  
20020 Izdelava idejnega projekta za izgradnjo doma starejših v Črni 5.000 Proračunska postavka ne bo realizirana. Sprememba se

upošteva v Načrtu razvojnih programov 2008-2011.

Skupaj: 60.044  

 

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA
18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanja smučišča in tekaške proge 14.498  Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih

odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta. 

18058 Stopnice-vlečnica Črna 16.008  Doda se proračunska postavka, ki je namenjena za
izgradnjo in namestitev jeklene konstukcije stopnic na
vlečnico Črna (lokacija: od stan. Objekta Center 71 b do
smučišča). Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih
programov 2008-2011 (Šifra projekta: OB016-08-0030).

Skupaj: 30.506  

Povečanje 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

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ  

14009 Sofinanciranje regijskega projekta: Ponatis kataloga "Koroška…barvitost dolin"
 

19 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov.

14004 Turistične prireditve 18.021  Postavka se poveča predvsem zaradi pokritja odhodkov
za prireditev "8. svetovnega festivala praženega
krompirja".  

14006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža" 608  Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov, namenjenih za prireditev.

16040 Ureditev Centra v Črni (obnova komunalnih vodov za potrebe gospodarstva: kabelska
kanalizacija)

 5.426 Postavka se uskladi z določili Pogodbe o sofinaciranju
Ureditve Centra v Črni (Gradbena dela - 2. etapa) med
Občino Črna na Koroškem. Direkcijo RS za ceste in
izvajalcem (CPM, d.d. Maribor). Sprememba se
upošteva v Načrtu razvojnih programov 2008-2011.

Skupaj: 13.184

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA  

11004 Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah 44

11007 Izobraževanje kmetov 326  

11011 Drugi odhodki na področju kmetijstva 786  

11014 Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo 9.693

11015 Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah  11.543

11017 Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu  289
18053 Sofinanciranje namestitve opreme TOTAL TV 983

Skupaj: 0 0

Za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja se v
primerjavi s proračunom, v predlogu rebalansa skupna
višina odhodkov ne spremeni, ampak se spremeni le
vrednost posameznih proračunskih postavk (glede na
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 2008).
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PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4006 - SOSVET
08001 Sosvet 308  Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih

odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta. 

Skupaj: 308  

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4007 - VAŠKE SKUPNOSTI
06010 Materialni stroški 127  Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih

odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta. 

Skupaj: 127  

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST
16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj 13

16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad 8.325
16039 Nakup stanovanja (Rudarjevo 32)  63 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih

odhodkov. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih
programov 2008-2011.

16006 Upravljanje stanovanj 1.915 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju 1.821 Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta. 

Skupaj:  8.495

Zmanjšanje 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

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki 0 0 V Načrt razvojnih programov 2008-2011 se vključi

projekt "Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške-
KOCEROD, in sicer zaradi oddaje Vloge za pridobitev
sredstev iz KOHEZIJE pri Službi Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko (Šifra projekta:
OB0016-08-0036). 

15005 Projekt-Krajinski park Topla 8.969  Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta. Sprememba vrednosti postavke se upošteva v
Načrtu razvojnih programov 2008-2011.

16009 Prostorsko planiranje 7.500 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

16045 Projekt-regijski prostorski GIS (geografski informacijski sistem)-1. faza 3   
Skupaj: 1.472  

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

744  

04016 Obračun komunal.storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem 120  
04027 Nakup treh garaž pri objektu Center 107 ("Kohlenbrandt") 16.294 Realiziran bo nakup ene garaže, zato se postavka

zmanjša. Sprememba vrednosti postavke se upošteva v
Načrtu razvojnih programov 2008-2011.

10003 Javna dela 1.254 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest 5.616  Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta. 

13013 Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov) 64.830 Postavka se uskladi z določili Pogodbe o sofinaciranju
Ureditve Centra v Črni (Gradbena dela - 2. etapa) med
Občino Črna na Koroškem. Direkcijo RS za ceste in
izvajalcem (CPM, d.d. Maribor). Sprememba se
upošteva v Načrtu razvojnih programov 2008-2011.

Povečanje postavk na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta. 
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13017 Obnova LC v okviru turističnega projekta Peca 42.886 Ker je bila v proračunu planirana le lastna udeležba pri
financiranju investicije, se poveča vrednost proračunske
postavke v višini 42.886 € (enak znesek je dodan tudi
na strani prihodkov). Sprememba vrednosti postavke in
struktura virov financiranja se upošteva v Načrtu
razvojnih programov 2008-2011.

13019 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dokončanje asfaltiranja obč. makadam. ceste in
utrjenih površin (območje stan. obj. Stara gozdna uprava-Rezman-JP 60, 61, 63-2.del)

 90.000

13020 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje utrjenih površin na območju stan. obj.
Lampreče 38-JP 28

 84.000

13021 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje obč. makadam. ceste, odsek stan. obj.
Pristava 3, 4, 5, 16-JP 38

 60.000

13022 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje makadam. utrjenih površin (območje
stan. obj. Center 73, 75, 77,  78 in obč. ceste JP 12)

50.000

13023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje makadam. utrjenih površin (območje
stan. obj. Rudarjevo 5 in 7 makadam. Ceste do KČN Črna JP 47)

50.000

13024 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje makadam. Ceste JP 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59-Žerjav, Jazbina

110.000

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

444.000  

13025 Varnostna odbojna ograja (Lampreče)  43 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih
programov 2008-2011.

13009 Javna razsvetljava 2.000 Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih
programov 2008-2011.

15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG) 3.476  
15009 Odvoz smeti (spomladansko čiščenje) 155  
15010 Odvoz smeti ("Ekološki otoki") 1.095  
15011 Analiza odpadnih vod 1.439
15015 Redno vzdrževanje kanalizacije  5.365 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih

odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

Doda se nova (skupna) proračunska postavka: 13026,
ki je seštevek postavk iz sprejetega proračuna in se
nanaša na ukrep "Preplastitev javnih površin, po katerih
se gibljejo in zadržujejo otroci" iz programa sanacije
Zgornje Mežiške doline. Sprememba se upošteva v
Načrtu razvnojnih programov 2008-2011 (Šifra projekta:
OB016-08-0031).

Povečanje postavk na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.
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15026 Obnova kanalizacije v Centru Črne  10.000 Postavka se uskladi z določili Pogodbe o sofinaciranju
Ureditve Centra v Črni (Gradbena dela - 2. etapa) med
Občino Črna na Koroškem. Direkcijo RS za ceste in
izvajalcem (CPM, d.d. Maribor). Sprememba se
upošteva v Načrtu razvojnih programov 2008-2011.

15027 Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za
občine Mežiške doline"

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

15030 Priključitev stanovanjskih objektov Rudarjevo 8 in 9 na javno kanalizacijo 13.000 Postavka ne bo realizirana. Sprememba se upošteva v
Načrtu razvojnih programov 2008-2011.

16037 Ureditev Centra v Črni (obnova vodoovoda) 14.705 Postavka se uskladi z določili Pogodbe o sofinaciranju
Ureditve Centra v Črni (Gradbena dela - 2. etapa) med
Občino Črna na Koroškem. Direkcijo RS za ceste in
izvajalcem (CPM, d.d. Maribor). Sprememba se
upošteva v Načrtu razvojnih programov 2008-2011.

16041 Pokopališče v Javorju (položitev tlakovcev)  4.000 Postavka ne bo realizirana. 
Skupaj: 39.533

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI
22002 Plačilo obresti (Probanka) 150  
22003 Plačilo obresti (Banka Koper) 292  Postavka se poveča zaradi zvišanja obrestne mere

(EURIBOR-a).
22004 Plačilo obresti-kratkoročni kredit 4.000  Doda se postavka zaradi odplačila obresti za najet

kratkoročni kredit v mesecu avprilu.
22010 Plačilo obresti (Deželna banka) 962 Postavka se poveča zaradi zvišanja obrestne mere

(EURIBOR-a).
22012 Plačilo obresti (A BANKA VIPA) 7.202 Postavka se poveča zaradi zvišanja obrestne mere

(EURIBOR-a) in plačila obresti za najet dolgoročni
kredit v mesecu septembru 2008.

22013 Plačilo obresti (EKOSKLAD) 286 Postavka se poveča zaradi zvišanja obrestne mere
(EURIBOR-a).

22007 Stroški odobritve kredita  227 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

Skupaj: 12.665  
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PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

4012 - REZERVE
23002 Tekoča proračunska rezerva  1.339 Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih

odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

Skupaj:  1.339

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA

POVEČANJE 

POSTAVKE

ZMANJŠANJE 

POSTAVKE
POJASNILO

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV  

04017 Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom) 320
04022 Druge prireditve v krajevni skupnosti 1.418  
04019 Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu 2.040
04020 Nakup Delavskega doma  60.000 Nakup ne bo realiziran zaradi previsoke cene

ponudnika.
06013 Materialni stroški 196
06015 Drugi odhodki za KS Žerjav 342  

16027 Obnova vodovoda 9.278 Postavka se zmanjša, ker so obnovo delno
sofinancirala podjetja: TAB, d.d., MPI, d.o.o. in
Stanovanjsko podjetje RM, d.o.o.

16032 Vzdrževanje parkov in zelenic 380  Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih
odhodkov do 30.09. in predvidenih odhodkov do konca
leta.

Skupaj:  64.582

Skupno povečanje odhodkov: 7.612  

Datum: 28.10.2008

Župan:

Janez ŠVAB, inž.

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

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