
 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI ČATEŽ ZA LETO 2021 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2021 – II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SPLOŠNI DEL 
 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prejemki proračuna krajevne skupnosti Čatež se s predlogom rebalansa proračuna za 

leto 2021 – II v skupnem znesku spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 – II se prav tako spremenijo. 

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2021 v višini 97.314,79 EUR sestavljajo prihodki iz bilance 

prihodkov in odhodkov v višini 97.314,79 EUR.  

 

V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna – II 

spreminjajo. 

 

 

73 – PREJETE DONACIJE  

730 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se s predlogom rebalansa 

proračuna – II zvišujejo, glede na sprejeti proračun, in sicer: 

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb so s predlogom rebalansa 

proračuna – načrtovana v višini 147.314,79 EUR, kar pomeni zvišanje za 50.000,00 

EUR glede na sprejeti proračun.  

 

 

 



 

Odhodki proračuna  

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna – II, skupaj 

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 147.314,79 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Čatež v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 

147.314,79 EUR.  

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa 

proračuna – II spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini 31.946,03 EUR. 

41 – tekoči transferi so se povečali in so načrtovani v višini 3.250,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se povečali in so načrtovani v višini 112.118,76 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. POSEBNI DEL 
 

A – Bilanca odhodkov 
 

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na 

spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 

proračunskih postavkah, ki se spremenijo, glede na veljavni proračun.  

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, 

prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov proračuna. 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 – Administracija občinske uprave 

 

906001 – Del. ožjih del.lok.skup. – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 906001 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 9.990,00 EUR. 

Sredstva se zmanjšujejo na kontih: izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in 
storitve, ter na drugi operativni odhodki.  

  

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

 

906029 - Najemnine upravnih prostorov – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 906029 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 210,00 EUR. 

 

 



11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 

 

11029002 – Razvoj in prileganje podeželskih območij 

 

911001 Obnova vasi, CRPOV – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 911001 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 88.500,00 EUR. Sredstva se povečujejo 
zaradi nakupa objekta na Čatežu za potrebe športne dvorane. 

 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913003 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov – KS Čatež 

S predlogom rebalansa proračuna – II se odpre NOVA POSTAVKA. 

Sredstva se na postavki 913003 s predlogom rebalansa proračuna – II planirajo šele 
sedaj in se zvišujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 16.000,00 EUR. 

 

 

 

 

 

 



16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039004 – Praznično urejanje naselij 

 

916003 Praznična okrasitev naselij in izobešanja zastav. – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 916003 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.500,00 EUR. 

 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1803 – Programi v kulturi 

 

18039005 – Drugi programi v kulturi 

 

918036 Inv.in invest.vzdrž.kult.domov in več.c. – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 918036 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 4.618,76 EUR. 

 

918038 Uprav. in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 918038 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.000,00 EUR. 

 

 

19 – IZOBRAŽEVANJE 

 



1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

 

19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

 

919013 – Sofinanciranje nakupa otroških igral v KS _ KS Čatež 

Sredstva se na postavki 919013 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.000,00 EUR. 

 

919016 Obdaritev predšolskih otrok v KS – KS Čatež 

 

S predlogom rebalansa proračuna – II se odpre NOVA POSTAVKA. 

Sredstva se na postavki 919016 s predlogom rebalansa proračuna – II planirajo šele 
sedaj in se zvišujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 1.000,00 EUR. 

 

 

20 – SOCIALNO VARSTVO 

 

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva 

 

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

 

92001– Sodel.z nevlad.org. na pod.soc.var. - KS Čatež 

Sredstva se na postavki 92001 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 250,00 EUR. 

 

 

 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI DOLENJA NEMŠKA VAS ZA 
LETO 2021 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2021 – II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prejemki proračuna krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas se s predlogom rebalansa 

proračuna za leto 2021 – II v skupnem znesku  ne spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 – II ostajajo v skupni višini 

nespremenjeni 179.570,06 EUR. 

 

 

 

 

Odhodki proračuna  

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna – II, skupaj 

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 179.570,06 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas v bilanci prihodkov in 

odhodkov v višini 179.570,06 EUR.  

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa 

proračuna – II spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  122.031,95  EUR. 

42 – investicijski odhodki so se povečali in so načrtovani v višini 54.538,11 EUR.  

 

 

 

 

 



 

2. POSEBNI DEL 
 

A – Bilanca odhodkov 
 

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na 

spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 

proračunskih postavkah, ki se spremenijo, glede na veljavni proračun.  

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, 

prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov proračuna. 

 
 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

913010 Rekonstrukcije in adaptacije – inv.vzdrž. JP – KS Dolenja Nemška vas 

Sredstva se na postavki 913010 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko znižajo 

glede na veljavni plan, in sicer na 49.038,11 EUR. Sredstva se znižajo zaradi potrebe 

dodatnih sredstev na cestni razsvetljavi.  

 

 

 

 



13029004– Cestna razsvetljava 

 

913011 Uprav. in tek.vzdrž. javne razsvetljave– KS Dolenja Nemška vas 

Sredstva se na postavki 913011 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko znižajo 

glede na veljavni plan, in sicer na 3.500,00 EUR. Sredstva se zmanjšajo na kontu 

40259915. 

 

913051 Cestna razsvetljava– KS Dolenja Nemška vas 

S predlogom rebalansa proračuna II se odpre NOVA POSTAVKA. 

Sredstva se na postavki 913051 s predlogom rebalansa proračuna – II planirajo šele 

sedaj in se zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 36.500,00 EUR. 

 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI KNEŽJA VAS ZA LETO 
2021 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2021 – II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prejemki proračuna krajevne skupnosti Knežja vas se s predlogom rebalansa 

proračuna za leto 2021 – II v skupnem znesku  ne spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 – II ostajajo v skupni višini 

nespremenjeni 70.092,62 EUR. 

 

 

 

 

Odhodki proračuna  

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna – II, skupaj 

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 70.092,62 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Knežja vas v bilanci prihodkov in odhodkov v 

višini 70.092,62 EUR.  

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa 

proračuna – II spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  33.283,62  EUR. 

41 – tekoči transferi so se znižali in so načrtovani v višini 1.300,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se zvišali in so načrtovani v višini 35.509,00 EUR.  

 

 

 

 



 

 

2. POSEBNI DEL 
 

A – Bilanca odhodkov 
 

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na 

spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 

proračunskih postavkah, ki se spremenijo, glede na veljavni proračun.  

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, 

prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov proračuna. 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 – Administracija občinske uprave 

 

906007 – Del. ožjih del.lok.skup. – KS Knežja vas 

Sredstva se na postavki 906007 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 11.586,62 EUR. 

Sredstva se spremenijo na kontu 40299955 drugi operativni odhodki.   

  

 

 

 

 

 

 



13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913013 – Upr.in tek.vzdrž. JP ter Invest.in inv.vzdrž. JP  

Sredstva se na postavki 913013 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 28.509,00 EUR. Sredstva se zvišujejo na 
kontu 42050015. 

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039001 – Oskrba z vodo 

 

916038 Vzdrževanje hidrantov – KS Knežja vas 

Sredstva na postavki 916038 s predlogom rebalansa proračuna – II znižujejo glede na 
veljavni plan, in sicer na 0,00 EUR.  

 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 

 



18029001 – Nepremična kulturna dediščina  

 

918053 Ohranjanje kulturne dediščine – KS Knežja vas 

Sredstva se na postavki 918053 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.900,00 EUR. 

 

 

1804 – Podpora posebnim skupinam 

 

18049004 – Programi drugih posebnih skupin  

 

918010 Sofin. Programov drugih pos.sk. – KS Knežja vas 

Sredstva se na postavki 918010 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 500,00 EUR. 

 

 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI RAČJE SELO ZA LETO 
2021 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2021 – II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prejemki proračuna krajevne skupnosti Račje selo se s predlogom rebalansa 

proračuna za leto 2021 – II v skupnem znesku  ne spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 – II ostajajo v skupni višini 

nespremenjeni 109.233,48 EUR. 

 

 

 

 

Odhodki proračuna  

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna – II, skupaj 

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 109.233,48 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Račje selo v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 

109.233,48 EUR.  

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa 

proračuna – II spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  22.745,00  EUR. 

41 – tekoči transferi so se povečali in so načrtovani v višini 50.000,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se povečali in so načrtovani v višini 36.488,48 EUR.  

 

 

 

 



 

 

2. POSEBNI DEL 
 

A – Bilanca odhodkov 
 

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na 

spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 

proračunskih postavkah, ki se spremenijo, glede na veljavni proračun.  

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, 

prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov proračuna. 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 – Administracija občinske uprave 

 

906010 – Del. ožjih del.lok.skup. – KS Račje selo 

Sredstva se na postavki 906010 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 2.950,00 EUR. 

Sredstva se spremenijo na kontih: pisarniški material, izdatki za reprezentanco, 
telefon, sejnine, ter drugi operativni odhodki.    

  

 

 

 

 

 



07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

907008 – Dejavnost gasilskih društev – KS Račje selo 

Sredstva se na postavki 907008 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.000,00 EUR. 

 

 

 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

913018 – Upr.in tek.vzdrž. JP ter trgov – KS Račje selo 

Sredstva se na postavki 913018 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 15.000,00 EUR. 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913019 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov – KS Račje 
selo 

Sredstva se na postavki 913019 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 34.388,48 EUR. 



13029004 – Cestna razsvetljava 

 

913020 – Uprav.in teh.vzdrž.javne razsvet. – KS Račje selo 

Sredstva se na postavki 913020 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 4.750,00 EUR in sicer se povečuje konto 
drugi izdatki za vzdrževanje. 

 

913047 – Invest.in invest.vzdrž.jav.razsvet.. – KS Račje selo 

Sredstva se na postavki 913047 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 2.100,00 EUR. 

 

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039001 – Oskrba z vodo 

 

916017 Inv.in inv.vzdrž.vod.sist. – KS Račje selo 

Sredstva na postavki 916017 s predlogom rebalansa proračuna – II ostanejo 
nespremenjena. Sredstva se prestavijo na konto 411999. 

 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1804 – Podpora posebnim skupinam 

 

18049004 – Programi drugih posebnih skupin  



 

918018 Sofin.progr. drugih posebnih skupin – KS Račje selo 

Sredstva se na postavki 918018 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
zvišujejoglede na veljavni plan, in sicer na 2.500,00 EUR. 

 

 

 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI SELA PRI ŠUMBERKU ZA 
LETO 2021 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2021 – II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prejemki proračuna krajevne skupnosti Sela pri Šumberku se s predlogom rebalansa 

proračuna za leto 2021 – II v skupnem znesku  ne spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 – II ostajajo v skupni višini 

nespremenjeni 48.598,40 EUR. 

 

 

 

 

Odhodki proračuna  

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna – II, skupaj 

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 48.598,40 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Sela pri Šumberku v bilanci prihodkov in 

odhodkov v višini 48.598,40 EUR.  

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa 

proračuna – II spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se zvišali in so  načrtovani v višini  18.490,00  EUR. 

41 – tekoči transferi so se zvišali in so načrtovani v višini 1.540,19 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se znižali in so načrtovani v višini 28.568,21 EUR.  

 

 

 

 



 

 

2. POSEBNI DEL 
 

A – Bilanca odhodkov 
 

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na 

spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 

proračunskih postavkah, ki se spremenijo, glede na veljavni proračun.  

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, 

prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov proračuna. 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 – Administracija občinske uprave 

 

906012– Del. ožjih del.lok.skup. – KS Sela pri Šumberku 

Sredstva se na postavki 906012 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.650,00 EUR. 

Sredstva se spremenijo na vseh kontih. 

  

 

 

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

 



906031– Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov – KS Sela pri Šumberku 

Sredstva se na postavki 906031 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 700,00 EUR. 

Sredstva se spremenijo na kontu zavarovalne premije. 

  

 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

913021– Upr.in tek.vzdrž. JP ter trgov – KS Sela pri Šumberku 

Sredstva se na postavki 913021 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 15.800,00 EUR. 

 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913022– Invest.in invest.vzdrž. JP – KS Sela pri Šumberku 

Sredstva se na postavki 913022 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 23.863,58 EUR. 

 

 

 

 

 



13029004 – Cestna razsvetljava 

 

913053– Invest.in invest.vzdrževanje javne razsvetljave– KS Sela pri Šumberku 

Sredstva se na postavki 913053 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 4.704,63 EUR. 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1804 – Podpora posebnim skupinam 

 

18049004 – Programi drugih posebnih skupin  

 

918019 Sofin. Programov drug.pos.skupin – KS Sela pri Šumberku 

Sredstva se na postavki 918019 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.290,19 EUR.  

 

 

 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI SVETINJA ZA LETO 2021 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2021 – II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SPLOŠNI DEL 
 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prejemki proračuna krajevne skupnosti Svetinja se s predlogom rebalansa proračuna 

za leto 2021 – II v skupnem znesku  ne spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 – II ostajajo v skupni višini 

nespremenjeni 43.583,90 EUR. 

 

 

 

 

Odhodki proračuna  

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna – II, skupaj 

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 43.583,90 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Svetinja v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 

43.583,90 EUR.  

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa 

proračuna – II spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se zvišali in so  načrtovani v višini  16.904,59  EUR. 

41 – tekoči transferi so se znižali in so načrtovani v višini 378,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se znižali in so načrtovani v višini 26.301,31 EUR.  

 

 

 

 

 



 

2. POSEBNI DEL 
 

A – Bilanca odhodkov 
 

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na 

spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 

proračunskih postavkah, ki se spremenijo, glede na veljavni proračun.  

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, 

prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov proračuna. 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 – Administracija občinske uprave 

 

906013– Del. ožjih del.lok.skup. – KS Svetinja 

Sredstva se na postavki 906013 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.879,36 EUR. 

Sredstva se spremenijo na vseh kontih. 

  

 

 

 

 

 

 



13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

913023– Upr.in tek.vzdrž. JP ter trgov – KS Svetinja 

Sredstva se na postavki 913023 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 14.120,23 EUR. 

 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913024– Invest.in invest.vzdrž. JP – KS Svetinja 

Sredstva se na postavki 913024 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 26.301,31 EUR. 

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039001 – Oskrba z vodo 

 

916045 Inv. in inv. vzdrž.vodovod. sistemov– KS Svetinja 

Sredstva na postavki 916045 s predlogom rebalansa proračuna – II znižujejo glede na 

veljavni plan, in sicer na 0,00 EUR.  



 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1804 – Podpora posebnim skupinam 

 

18049004 – Programi drugih posebnih skupin  

 

918020 Sofin. Programov drug.pos.skupin – KS Svetinja 

Sredstva se na postavki 918020 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.478,00 EUR. Sredstva se spreminjajo na 

vseh kontih.  

 

 

 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTLOVRENC ZA LETO 
2021 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2021 – II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prejemki proračuna krajevne skupnosti Šentlovrenc se s predlogom rebalansa 

proračuna za leto 2021 – II v skupnem znesku  ne spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 – II ostajajo v skupni višini 

nespremenjeni 66.444,96 EUR. 

 

 

 

 

Odhodki proračuna  

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna – II, skupaj 

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 66.444,96 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Šentlovrenc v bilanci prihodkov in odhodkov v 

višini 66.444,96 EUR.  

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa 

proračuna – II spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  26.259,33  EUR. 

42 – investicijski odhodki so se povečali in so načrtovani v višini 38.785,63 EUR.  

 

 

 

 

 



 

2. POSEBNI DEL 
 

A – Bilanca odhodkov 
 

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na 

spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 

proračunskih postavkah, ki se spremenijo, glede na veljavni proračun.  

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, 

prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov proračuna. 

 
 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1803 – Programi v kulturi 

 

18039005 – Drugi programi v kulturi 

 

918039 Uprav. in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – KS Šentlovrenc 

Sredstva se na postavki 918039 s predlogom rebalansa proračuna – II ostanejo 
nespremenjena v višini 5.000,00 EUR. Doda se konto 420402  na katerega se prestavi 
4.000,00 EUR. 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠTEFAN ZA LETO 2021 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2021 – II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SPLOŠNI DEL 
 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prejemki proračuna krajevne skupnosti Štefan se s predlogom rebalansa proračuna 

za leto 2021 – II v skupnem znesku  ne spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 – II ostajajo v skupni višini 

nespremenjeni 153.440,03 EUR. 

 

 

Odhodki proračuna  

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna – II, skupaj 

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 153.440,03 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Štefan v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 

153.440,03 EUR.  

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa 

proračuna – II spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  49.974,00  EUR. 

42 – investicijski odhodki so se znižali in so načrtovani v višini 101.966,03 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. POSEBNI DEL 
 

A – Bilanca odhodkov 
 

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na 

spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 

proračunskih postavkah, ki se spremenijo, glede na veljavni proračun.  

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, 

prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov proračuna. 

 

04 – SKUPNE ADMINISTARTIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

0403– Druge skupne administrativne službe 

 

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

904005 – Pokroviteljstva (KS) društvom – KS Štefan 

Sredstva se na postavki 904005 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 100,00 EUR. 

 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 – Administracija občinske uprave 

 



906015– Del. ožjih del.lok.skup. – KS Štefan 

Sredstva se na postavki 906015 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 11.600,00 EUR. 

Sredstva se spremenijo na kontih 40200009, 40200909, 40209907, ter 402999967. 

  

 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913027 – Invest.in inv.vzdrž. JP ter trgov – KS Štefan 

Sredstva se na postavki 913027 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 98.966,03 EUR. Sredstva se povečujejo 
na kontu 42080430. 

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039004 – Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav 

 

916041 Praz. Okrasitev naselij in izobešanje zas. – KS Štefan 

Sredstva na postavki 916041 s predlogom rebalansa proračuna – II zvišuje glede na 
veljavni plan, in sicer na 3.000,00 EUR.  

 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI TREBNJE ZA LETO 2021 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2021 – II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SPLOŠNI DEL 
 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prejemki proračuna krajevne skupnosti Trebnje se s predlogom rebalansa proračuna 

za leto 2021 – II v skupnem znesku  ne spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 – II ostajajo v skupni višini 

nespremenjeni 416.262,57 EUR. 

 

 

 

 

Odhodki proračuna  

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna – II, skupaj 

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 416.262,57 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Trebnje v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 

416.262,57 EUR.  

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa 

proračuna – II spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  341.743,00  EUR. 

41 -  tekoči transferi so se zvišali in so načrtovani v višini 19.000,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se znižali in so načrtovani v višini 55.519,57 EUR.  

 

 

 

 

 



 

2. POSEBNI DEL 
 

A – Bilanca odhodkov 
 

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na 

spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 

proračunskih postavkah, ki se spremenijo, glede na veljavni proračun.  

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, 

prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov proračuna. 

 

 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

0403 – Druge skupne administrativne službe 

 

04039001– Obveščanje domače in tuje javnosti 

 

904008– Izdelav in urejanje spletne strani – KS Trebnje 

 

S predlogom rebalansa proračuna -II se odpre NOVA POSTAVKA.  

Sredstva se na postavki 904008 s predlogom rebalansa proračuna – II se planirajo 

šele sedaj in se zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 2.300,00 EUR. 

 
 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 



0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 – Administracija občinske uprave 

 

906016– Del. ožjih del.lok.skup. – KS Trebnje 

Sredstva se na postavki 906016 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 53.950,00 EUR. 

Sredstva se znižujejo na kontih 40200910, ter 40299969.   

 

 

 

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 

 

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

 

911008– Javno dobro vaške skupnosti Dol – KS Trebnje 

Sredstva na postavki 911008 s predlogom rebalansa proračuna – II ostanejo 

nespremenjena. Sredstva se prestavijo na konto 411999. 

 

911009– Javno dobro vaške skupnosti Medvedje selo– KS Trebnje 

Sredstva na postavki 911009 s predlogom rebalansa proračuna – II ostanejo 

nespremenjena. Sredstva se prestavijo na konto 411999. 

 

 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 



 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913031 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov – KS 
Trebnje 

Sredstva se na postavki 913031 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 6.319,57 EUR. 

 

 

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039003– Objekti za rekreacijo 

 

916043 Objekti za rekreacijo (parki, zelenice..) – KS  Trebnje 

Sredstva se na postavki 916043 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 31.670,00 EUR. 

 

 

 

 

 

 



16039005– Druge komunalne dejavnosti 

 

916046 Vzdrževanje javnih površin – KS  Trebnje 

S predlogom rebalansa proračuna -II se odpre NOVA POSTAVKA.  

 

Sredstva se na postavki 916046 s predlogom rebalansa proračuna – II se planirajo 

šele sedaj in se zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 10.000,00 EUR. Sredstva 

se planirajo za urejanje in čiščenje javnih površin.  

 

 

 

 

16039004– Praznično urejanje naselij 

 

916025 Prazn.okrasitev naselij in izob.zastav – KS  Trebnje 

Sredstva se na postavki 916025 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 16.530,00 EUR. Odpreti je potrebno nov 

konto 42 za izdelavo jaslic. 

 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1804 – Podpora posebnim skupinam  

 

18049004– Programi drugih posebnih skupin 

 

918027 Sofin. Programov drugih posebnih skupin – KS Trebnje 

Sredstva se na postavki 918027 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 9.000,00 EUR. 



 

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti  

 

18059001– Programi športa 

 

918046 Športne prireditve – KS Trebnje 

Sredstva se na postavki 918046 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 3.000,00 EUR. 

 

918059 Promocija športa v KS – KS Trebnje 

S predlogom rebalansa proračuna -II se odpre NOVA POSTAVKA.  

 

Sredstva se na postavki 918059 s predlogom rebalansa proračuna – II se planirajo 

šele sedaj in se zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.000,00 EUR. Sredstva 

se planirajo za nakup športne opreme, ki bo namenjena promociji športa.  

 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKA LOKA ZA LETO 
2021 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2021 – II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prejemki proračuna krajevne skupnosti Velika Loka se s predlogom rebalansa 

proračuna za leto 2021 – II v skupnem znesku  ne spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 – II ostajajo v skupni višini 

nespremenjeni 61.104,89 EUR. 

 

 

 

 

Odhodki proračuna  

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna – II, skupaj 

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 61.104,89 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Velika Loka v bilanci prihodkov in odhodkov v 

višini 61.104,89 EUR.  

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa 

proračuna – II spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se zvišali in so  načrtovani v višini  33.535,40 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se znižali in so načrtovani v višini 27.569,49 EUR.  

 

 

 

 

 



 

2. POSEBNI DEL 
 

A – Bilanca odhodkov 
 

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na 

spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 

proračunskih postavkah, ki se spremenijo, glede na veljavni proračun.  

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, 

prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov proračuna. 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 – Administracija občinske uprave 

 

906027– Del. ožjih del.lok.skup. – KS Velika Loka 

Sredstva se na postavki 906027 s predlogom rebalansa proračuna – II ostajajo enaka 

glede na veljavni plan, in sicer na 6.893,99 EUR. Spremeni se dinamika med kontoma 

40290205 in 40299968. 

 

 

 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 



1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029004 – Cestna razsvetljava 

 

913038– Uprav. in tekoč.vzdrž. javne razsvetljave – KS Velika Loka 

Sredstva se na postavki 913038 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 6.000,00 EUR. 

 

913039– Invest.in invest.vzdrž.jav.razsv. v KS – KS Velika Loka 

Sredstva se na postavki 913039 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 760,33 EUR. 

 

 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

 

18059001 – Programi športa  

 

918055 Investicije na področju športa – izgradnja Trim steze – KS Velika Loka 

Sredstva se na postavki 918055 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 3.000,00 EUR.  

 

 

918058 Investicije na področju športa – KS Velika Loka 

Sredstva se na postavki 918058 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 13.000,00 EUR.  



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKI GABER ZA LETO 
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1. SPLOŠNI DEL 
 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prejemki proračuna krajevne skupnosti Veliki Gaber se s predlogom rebalansa 

proračuna za leto 2021 – II v skupnem znesku  ne spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 – II ostajajo v skupni višini 

nespremenjeni 146.982,98 EUR. 

 

 

 

 

Odhodki proračuna  

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna – II, skupaj 

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 146.982,98 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Veliki Gaber v bilanci prihodkov in odhodkov v 

višini 146.982,98 EUR.  

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa 

proračuna – II spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  51.740,00  EUR. 

41 -  tekoči transferi so se zvišali in so načrtovani v višini 8.300,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se znižali in so načrtovani v višini 86.942,98 EUR.  

 

 

 

 



 

 

2. POSEBNI DEL 
 

A – Bilanca odhodkov 
 

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na 

spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 

proračunskih postavkah, ki se spremenijo, glede na veljavni proračun.  

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, 

prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov proračuna. 

 
 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 – Administracija občinske uprave 

 

906023– Del. ožjih del.lok.skup. – KS Veliki Gaber 

Sredstva se na postavki 906023 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 8.942,00 EUR. 

Sredstva se zvišujejo na kontu poštnina in kurirske storitve.   

 

06039002– Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

 

906024– Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov – KS Veliki Gaber 



Sredstva se na postavki 906024 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 11.680,00 EUR. Poveča se konto 40259939 

drugi izdatki za tekoče vzdrževanje.  

Sredstva se zvišujejo na kontu poštnina in kurirske storitve.   

 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913041 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov – KS Veliki 
Gaber 

Sredstva se na postavki 913041 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 57.442,98 EUR. 

 

13029004 – Cestna razsvetljava 

 

913044 – Invest. in invest.vzdrž.jav.razs. – KS Veliki Gaber 

Sredstva se na postavki 913044 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 19.500,00 EUR. Sredstva se povečajo na 

kontu 42040168. 

 

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 



 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039002– Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

916030 Invest.in invest. pokop. In mrliške vežice – KS  Veliki Gaber 

Sredstva se na postavki 916030 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 10.000,00 EUR. 

 

 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1804 – Podpora posebnim skupinam  

 

18049004– Programi drugih posebnih skupin 

 

918032 Sofin. Programov drugih posebnih skupin – KS Veliki Gaber 

Sredstva se na postavki 918032 s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 2.500,00 EUR. 

 


