
 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI ČATEŽ ZA LETO 2022 
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1. SPLOŠNI DEL 
 

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

leto 2022 – III v skupnem znesku spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 – III se prav tako spremenijo. 

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2022 v višini 94.033,64 EUR sestavljajo prihodki iz bilance 

prihodkov in odhodkov v višini 94.033,64 EUR.  

 

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

spreminjajo. 

71 – NEDAVČNI PRIHODKI  

710– Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Prihodki od drugih najemnin se s predlogom rebalansa proračuna – III zvišujejo, glede 

na sprejeti proračun, in sicer: 

7103 – Prihodki od premoženja so s predlogom rebalansa proračuna – načrtovana v 

višini 3.600,00 EUR, kar pomeni zvišanje za 3.000,00 EUR glede na sprejeti proračun. 

Krajevna skupnost Čatež ima v lasti prireditveni šotor, ki ga daje v najem in s tem 

pridobiva prihodke od drugih najemnin.  

 

 

 

 



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 – III zvišujejo, glede na sprejeti proračun, in sicer: 

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

proračuna – načrtovana v višini 30.000,00 EUR, kar pomeni zvišanje za 20.000,00 

EUR glede na sprejeti proračun.  

 

 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI  

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Višina prejetih sredstev iz občinskih proračunov se s predlogom rebalansa proračuna 

– III zvišujejo, glede na sprejeti proračun, in sicer: 

740 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se spremenijo iz 58.300,00 EUR na 

59.110,00 EUR, kar pomeni zvišanje za 810,00 EUR glede na sprejeti proračun.  

 

 

 

Odhodki proračuna  

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

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 94.033,64 EUR se zagotavlja pokrivanje 

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

94.033,64 EUR.  

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

proračuna – III spremenijo. 



 
40 – tekoči odhodki so se povečali in so  načrtovani v višini 33.083,64 EUR. 

41 – tekoči transferi so se znižali in so načrtovani v višini 2.950,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se znižali in so načrtovani v višini 58.000,00 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. 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

0202– Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

902001 – Stroški plačilnega prometa – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 902001 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 10,00 EUR. Razlika sredstev se prestavi 
na proračunsko postavko 906038 Nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja.   

 

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 – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 10.123,64 EUR. 



Sredstva se povečajo na kontih: pisarniški material, stroški oglaševalskih storitev, ter 
sejnine in pripadajoča povračila stroškov.   

Sredstva se zmanjšujejo na kontih: izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in 
storitve, električna energija, poraba goriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne 
storitve ter na drugi operativni odhodki.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 906038 Nakup in vzdrževanje 
stvarnega premoženja.   

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

 

906038 – Nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja v KS – KS Čatež 

S predlogom rebalansa proračuna – III se odpre NOVA POSTAVKA. 

Sredstva se na postavki 906038 s predlogom rebalansa proračuna – III planirajo šele 
sedaj in se zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 3.600,00 EUR. Krajevna 
skupnost Čatež ima planirane prihodke od drugih najemnin, kar pomeni, da so to 
namenski prihodki in jih je potrebno porabiti samo za določen namen – nakup in 
vzdrževanje stvarnega premoženja.  

 

 

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 – III nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 29.400,00 EUR. Sredstva se povečujejo 
zaradi obnove gospodarskega poslopja Lesjak in projekt za hišo ʺ Gostilna Lesjakʺ. 
Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 
proračunu za leto 2022 v višini 68.900,00 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 
leto 2022 v višini 94.033,64 EUR, ter iz proračunske postavke 918036 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov. Sredstva se bodo 
porabila za adaptacijo gospodarskega poslopja Lesjak.  

 



 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

913001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 913001 s predlogom rebalansa proračuna – III znižujejo  glede 
na veljavni plan, in sicer na 16.000,00 EUR. Sredstva se planirajo glede na realizacijo 
preteklih let. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913050 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v KS, ter na proračunsko postavko 919015 
Sofinanciranje izgradnje vrtca na Čatežu.  Sredstva se bodo porabila za redno 
vzdrževanje cest, ki so v krajevni skupnosti Čatež.  

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

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

Sredstva se na postavki 913003 s predlogom rebalansa proračuna – III znižujejo  glede 
na veljavni plan, in sicer na 8.000,00 EUR.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 919015 Sofinanciranje 
izgradnje vrtca na Čatežu. Sredstva se bodo porabila za asfaltiranje cest v krajevni 
skupnosti Čatež.  

 

 

13029004 – Cestna razsvetljava 

 

913050 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 913050 s predlogom rebalansa proračuna – III zvišujejo glede 
na veljavni plan, in sicer na 1.500,00 EUR. Odpre se nov konto za električno energijo 
JR. Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 913001 Upravljanje in tekoče 



vzdrževanje javnih poti ter trgov.  Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov 
električne energije javne razsvetljave.  

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

1502– Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 

915001 Odvoz kosovnih odpadkov – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 915001 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 150,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 919015 Sofinanciranje 
izgradnje vrtca na Čatežu.  

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

916002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 916002 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 500,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 916003 Praznična okrasitev 
naselij in izobešanje zastav. Sredstva se bodo porabila za tekoča vzdrževalna dela 
pokopališč in mrliških vežic. 

 

 

 



16039004 – Praznično urejanje naselij 

 

916003 Praznična okrasitev naselij in izobešanja zastav. – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 916003 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 2.500,00 EUR. 

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 916002 Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.  Sredstva se bodo porabila za praznično 
okrasitev krajeven skupnosti Čatež.  

 

 

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

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 906038 Nakup in vzdrževanje 
stvarnega premoženja, ter na proračunsko postavko  919013 Sofinanciranje nakupa 
otroških igral v KS, ter na proračunsko postavko 919016 Obdaritev predšolskih otrok 
v KS. Sredstva se bodo porabila za investicijsko vzdrževanje v kulturne domove in 
večnamenske centre.  

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

 

18059001– Programi športa 

 

918002 Promocijske športne prireditve – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 918002 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 700,00 EUR. 



Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 920001 Sodelovanje z 
nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva. Sredstva se bodo porabila 
za promocijo športnih prireditev, ki jih bo organizirala krajevna skupnost Čatež.  

 

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 – III nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.000,00 EUR. Sredstva se prenesejo iz 
proračunske postavke 918036 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov 
in večnamenskih centrov. Sredstva se bodo porabila za nakup otroških igral.  

919015 – Sofinanciranje izgradnje vrtca na Čatežu -  KS Čatež 

Sredstva se na postavki 919015 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 13.000,00 EUR. 

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 
proračunu za leto 2022 v višini 68.900,00 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 
leto 2022 v višini 94.033,64 EUR, ter iz proračunskih postavk 913001, 913003 ter 
915001. Sredstva se bodo porabila za projekt za vrtec, športno dvorano in kulturni 
dom.  

 

919016 Obdaritev predšolskih otrok v KS – KS Čatež 

Sredstva se na postavki 919016 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
zvišujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 1.000,00 EUR. Sredstva se prenesejo iz 
proračunske postavke 918036 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov 
in večnamenskih centrov. Sredstva se bodo porabila za nakup daril za obdarovanje 
vseh otrok v krajevni skupnosti Čatež.  

 

 

 

 



20 – SOCIALNO VARSTVO 

 

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva 

 

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

 

920001– Sodel.z nevlad.org. na pod.soc.var. - KS Čatež 

Sredstva se na postavki 920001 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 250,00 EUR. Sredstva se prenesejo iz 
proračunske postavke 918002 Promocijske športne prireditve.  

 

 

 

 

        Predsednica KS Čatež 

                                                                 Mija Benedičič 

      l.r. 
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SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 
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(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
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1. SPLOŠNI DEL 
 

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

za leto 2022 – III v skupnem znesku spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 – III se prav tako spremenijo. 

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2022 v višini 125.631,43 EUR sestavljajo prihodki iz 

bilance prihodkov in odhodkov v višini 125.631,43 EUR.  

 

Odhodki proračuna  

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

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 125.631,43 EUR se zagotavlja pokrivanje 

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

125.631,43 EUR.  

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

proračuna – III spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini 49.592,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se zvišali in so načrtovani v višini 76.039,43 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. 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

0202– Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

902002 – Stroški plačilnega prometa – KS Dobrnič 

Sredstva se na postavki 902002 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 10,00 EUR.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 906039 Nakup in vzdrževanje 

stvarnega premoženja.    

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 – Administracija občinske uprave 

 

906003 – Del. ožjih del.lok.skup. – KS Dobrnič 



Sredstva se na postavki 906003 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 10.650,00 EUR. 

Sredstva se povečajo na kontu drugi splošni material in storitev. 

Sredstva se zmanjšujejo na kontih: pisarniški material, izdatki za reprezentanco, 

poštnina in kurirske storitve, plačila po podjemnih pogodbah ter sejnine in pripadajoča 

povračila.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 906039 Nakup in vzdrževanje 

stvarnega premoženja.   

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

 

906035 – Odmera NUSZ v KS – KS Dobrnič 

Sredstva se na postavki 906035 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 432,00 EUR.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 906039 Nakup in vzdrževanje 

stvarnega premoženja.   

Sredstva se bodo porabila za plačilo nadomestila za uporabo stavnega zemljišča.  

 

906039 – Nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja v KS – KS Dobrnič 

S predlogom rebalansa proračuna – III se odpre NOVA POSTAVKA. 

Sredstva se na postavki 906039 s predlogom rebalansa proračuna – III planirajo šele 

sedaj in se zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.200,00 EUR. Krajevna 

skupnost Dobrnič ima planirane prihodke od najemnin za poslovne prostore, kar 

pomeni, da so to namenski prihodki in jih je potrebno porabiti samo za določen namen 

– nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja.  

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 

proračunu za leto 2022 v višini 124.631,43 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 

leto 2022 v višini 125.631,43 EUR, ter iz proračunskih postavk 902002, 906003 in 

906035. 



 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

913005 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti – KS Dobrnič 

Sredstva se na postavki 913005 s predlogom rebalansa proračuna – III znižujejo  glede 

na veljavni plan, in sicer na 15.000,00 EUR. Sredstva se planirajo glede na realizacijo 

preteklih let. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913006 Investicije in 

investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov. 

Sredstva se bodo porabila za redno vzdrževanje cest, ki so v krajevni skupnosti 

Dobrnič.  

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913006 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov – KS Dobrnič 

Sredstva se na postavki 913006 s predlogom rebalansa proračuna – III zvišujejo  glede 

na veljavni plan, in sicer na 64.839,43 EUR.  

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 

proračunu za leto 2022 v višini 124.631,43 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 

leto 2022 v višini 125.631,43 EUR, ter iz proračunske postavke 913005 in 916004. 

Sredstva se bodo porabila za asfaltiranje cest, ki so v krajevni skupnosti Dobrnič.  

 

13029004 – Cestna razsvetljava 



 

913007 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave – KS Dobrnič 

Sredstva se na postavki 913007 s predlogom rebalansa proračuna – III zvišujejo glede 

na veljavni plan, in sicer na 9.500,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 913008 Investicije in investicijsko 

vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov 

električne energije javne razsvetljave, ter za tekoča vzdrževalna dela.  

 

913008 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – KS Dobrnič 

Sredstva se na postavki 913008 s predlogom rebalansa proračuna – III znižujejo glede 

na veljavni plan, in sicer na 5.000,00 EUR.  

Razlika sredstev se prenese na proračunsko postavko 913007 in 918004.  

Sredstva se bodo porabila za investicijsko vzdrževanja javne razsvetljave.   

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

916004 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic – KS 
Dobrnič 

Sredstva se na postavki 916004 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

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

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913006 in 918004.  

Sredstva se bodo porabila za tekoča vzdrževalna dela pokopališč in mrliških vežic. 

 



 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1803 – Programi v kulturi 

 

18039005 – Drugi programi v kulturi 

 

918004 Vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih sredstev – KS Dobrnič 

Sredstva se na postavki 918004 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 9.500,00 EUR. 

Razlika sredstev se prenese iz proračunske postavke 913008, 916004, 919008 in 

920002. 

Sredstva se bodo porabila za redna vzdrževalna dela ter za nakup opreme.  

 

 

19 – IZOBRAŽEVANJE 

 

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

 

19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

 

919008 – Obdaritev predšolskih otrok - KS Dobrnič 

Sredstva se na postavki 919008 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.200,00 EUR.  

Razlika sredstev se prenese na proračunsko postavko 918004 Vzdrževanje kulturnih 

domov in večnamenskih centrov.  



Sredstva se bodo porabila za nakup daril za obdarovanje vseh otrok v krajevni 

skupnosti Dobrnič. 

 

 

 

 

20 – SOCIALNO VARSTVO 

 

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva 

 

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

 

920002– Sodel.z nevlad.org. na pod.soc.var. - KS Dobrnič 

Sredstva se na postavki 920002 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.600,00 EUR.  

Razlika sredstev se prenese na proračunsko postavko 918004 Vzdrževanje kulturnih 

domov in večnamenskih centrov.  

Sredstva se bodo porabila za obdaritev starejših krajanov.  

 

 

 

 

        Predsednik KS Dobrnič 

                                                              Boštjan Pekolj 

      l.r. 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI DOLENJA NEMŠKA VAS ZA 
LETO 2022 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2022 – III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

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

proračuna za leto 2022 – III v skupnem znesku spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 – III se prav tako spremenijo. 

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2022 v višini 178.149,93 EUR sestavljajo prihodki iz 

bilance prihodkov in odhodkov v višini 178.149,93 EUR.  

 

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

spreminjajo. 

 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI  

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Višina prejetih sredstev iz občinskih proračunov se s predlogom rebalansa proračuna 

– III zvišujejo, glede na sprejeti proračun, in sicer: 

740 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se spremenijo iz 136.399,00 EUR na 

138.439,00 EUR, kar pomeni zvišanje za 2.040,00 EUR glede na sprejeti proračun.  

 

 

 



Odhodki proračuna  

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

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 178.149,93 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas v bilanci prihodkov in 

odhodkov v višini 178.149,93 EUR.  

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

proračuna – III spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  71.110,00  EUR. 

42 – investicijski odhodki so se povečali in so načrtovani v višini 104.039,93 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. 

 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

0202– Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

902003 – Stroški plačilnega prometa – KS Dolenja Nemška vas 

Sredstva se na postavki 902003 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 10,00 EUR.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913051 Cestna razsvetljava.    

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov plačilnega prometa.  

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 – Administracija občinske uprave 



 

906004 – Del. ožjih del.lok.skup. – KS Dolenja Nemška vas 

Sredstva se na postavki 906004 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 6.500,00 EUR. 

Sredstva se zmanjšujejo na kontih: pisarniški material, računovodske, revizorske in 

svetovalne storitve, drugi splošni material in storitve, ter sejnine in pripadajoča 

povračila stroškov.   

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913051 Cestna razsvetljava.    

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov plačilnega prometa.  

 

 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

907003 – Dejavnost gasilskih društev – KS Dolenja Nemška vas 

Sredstva se na postavki 907003 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.000,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913051 Cestna razsvetljava.    

Sredstva se bodo porabila za nakup gasilske opreme.  

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 



 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

913009 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov – KS Dolenja 
Nemška vas 

Sredstva se na postavki 913009 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 51.100,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 918008 Promocijske športne 

prireditve.    

Sredstva se bodo porabila za redno vzdrževanje cest v krajevni skupnosti Dolenja 

Nemška vas.  

 

 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

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

Sredstva se na postavki 913010 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižajo glede na veljavni plan, in sicer na 62.539,93 EUR. Odpre se nov konto Načrti 

in druga projektna dokumentacija.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913051 Cestna razsvetljava.    

Sredstva se bodo porabila za asfaltiranje cest v krajevni skupnosti Dolenja Nemška 

vas.  

 

 

 

 

 



13029004– Cestna razsvetljava 

 

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

Sredstva se na postavki 913011 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižajo glede na veljavni plan, in sicer na 2.000,00 EUR.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913051 Cestna razsvetljava.    

Sredstva se bodo porabila za redna vzdrževalna dela na javni razsvetljavi.  

 

 

913051 Cestna razsvetljava– KS Dolenja Nemška vas 

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

sedaj in se zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 30.000,00 EUR. 

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 

proračunu za leto 2022 v višini 173.529,74 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 

leto 2022 v višini 178.149,93 EUR, ter iz proračunskih postavk 902003, 906004, 

907003, 913010, 916009, 916040 in 918049.  

Sredstva se bodo porabila za gradnjo nove javne razsvetljave ob pločniku Ponikve.   

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

 

16009 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic – KS 
Dolenja Nemška vas 



Sredstva se na postavki 916009 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 5.000,00 EUR. Odpre se nov investicijski 

konto.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913051 Cestna razsvetljava.    

Sredstva se bodo porabila za postavitev novih kovinskih vrat na pokopališču Grm.  

 

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči  

 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 

 

916040 Drugi stroški urejanja zemljišč – KS Dolenja Nemška vas 

Sredstva se na postavki 916040 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.500,00 EUR.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913051 Cestna razsvetljava.    

Sredstva se bodo porabila za urejanje zemljišč, geodetske posnetke.  

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1803 – Programi v kulturi 

 

18039003 – Ljubiteljska kultura 

 

918049 Materialni stroški za izvedbo prireditev na področju kulture – KS Dolenja 
Nemška vas 

Sredstva se na postavki 918049 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 0,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913051 Cestna razsvetljava.    



 

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

 

18059001– Programi športa 

 

918008 Promocijske športne prireditve – KS Dolenja Nemška vas 

Sredstva se na postavki 918008 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 500,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913051 Cestna razsvetljava.    

Sredstva se bodo porabila za promocijo športnih prireditev, ki jih bo organizirala 

krajevna skupnost Dolenja Nemška vas. 

 

 

 

 

 

       Predsednik KS Dolenja Nemška vas 

              Miha Sever 

         l.r. 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI KNEŽJA VAS ZA LETO 
2022 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2022 – III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

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

proračuna za leto 2022 – III v skupnem znesku  spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 – III se prav tako spremenijo.  

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2022 v višini 72.314,45 EUR sestavljajo prihodki iz bilance 

prihodkov in odhodkov v višini 72.314,45 EUR.  

 

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

spreminjajo. 

 

71 – NEDAVČNI PRIHODKI  

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Drugi prihodki od prodaje se s predlogom rebalansa proračuna – III zvišujejo, glede na 

sprejeti proračun, in sicer: 

7130 – Drugi prihodki od prodaje so s predlogom rebalansa proračuna – načrtovana v 

višini 3.000,00 EUR, kar pomeni zvišanje za 3.000,00 EUR glede na sprejeti proračun. 

Krajevna skupnost Knežja vas pridobiva druge prihodke od prodaje s prodajo vstopnic 

za ogled Jurijeve domačije.   

 

 



74 – TRANSFERNI PRIHODKI  

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Višina prejetih sredstev iz občinskih proračunov se s predlogom rebalansa proračuna 

– III zvišujejo, glede na sprejeti proračun, in sicer: 

740 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se spremenijo iz 58.796,00 EUR na 

67.674,00 EUR, kar pomeni zvišanje za 8.878,00 EUR glede na sprejeti proračun.  

 

Odhodki proračuna  

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

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 72.314,45 EUR se zagotavlja pokrivanje 

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

višini 72.314,45 EUR.  

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

proračuna – III spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  30.914,45  EUR. 

41 – tekoči transferi so se znižali in so načrtovani v višini 1.000,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se zvišali in so načrtovani v višini 40.400,00 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. 

 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

0202– Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

902004– Stroški plačilnega prometa – KS Knežja vas 

Sredstva se na postavki 902004 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 10,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913057 Investicije in 

investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.    

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov plačilnega prometa.  

  

 

 

 

 



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 – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 8.840,45 EUR. 

Sredstva se zmanjšujejo na kontih: stroški oglaševalskih storitev, sejnine in 

pripadajoča povračila stroškov ter na drugi operativni odhodki.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913057 Investicije in 

investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.    

  

 

 

 

 

 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029001– Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

913012 – Upr.in tek.vzdrž. JP ter trgov – KS Knežja vas  



Sredstva se na postavki 913012 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 15.317,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 916038 Vzdrževanje hidrantov. 

Sredstva se bodo porabila za redno vzdrževanje cest, ki so v krajevni skupnosti Knežja 

vas. 

 

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 – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 30.000,00 EUR.  

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 

proračunu za leto 2022 v višini 68.796,00 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 

leto 2022 v višini 72.314,45 EUR. 

Sredstva se bodo porabila za preplastitve cest v krajevni skupnosti Knežja vas.  

 

13029004 – Cestna razsvetljava 

 

913057– Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – KS Knežja 
vas  

Sredstva se na postavki 913057 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

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

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 

proračunu za leto 2022 v višini 68.796,00 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 

leto 2022 v višini 72.314,45 EUR, ter iz proračunske postavke 906007, 918052, 

918053 in 918010. 

Sredstva se bodo porabila za investicije v javno razsvetljavo v krajevni skupnosti 

Knežja vas.  

 



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 – III znižujejo glede 

na veljavni plan, in sicer na 400,00 EUR.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913012 in 919003. 

Sredstva se bodo porabila za nakup novih hidrantov. 

   

 

 

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 – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 4.000,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913057 Investicije in 

investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.  

Sredstva se bod porabila za ohranjanje Jurijeve domačije.  



   

1803 – Programi v kulturi 

 

18039005 – Drugi programi v kulturi  

 

918052 Vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov – KS Knežja vas 

Sredstva se na postavki 918052 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

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

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913057 Investicije in 

investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.  

Sredstva se bodo porabila za redna vzdrževalna dela pri Jurijevi domačiji. 

 

 

 

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 – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 500,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913057 Investicije in 

investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.  

Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.  

 

 

 

 

 



19 – IZOBRAŽEVANJE 

 

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

 

19029001 – Vrtci  

 

919003 Obdaritev otrok v KS – KS Knežja vas 

Sredstva se na postavki 919003 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 500,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913057 Investicije in 

investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.  

Sredstva se bodo porabila za nakup daril za obdaritev vseh otrok v KS Knežja vas. 

 

 

         

 

 

          Predsednik KS Knežja vas 

            Alojz Špec 

                    l.r 

 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI RAČJE SELO ZA LETO 
2022 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2022 – III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

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

proračuna za leto 2022 – III v skupnem znesku spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 – III se prav tako spremenijo.  

 

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2022 v višini 71.253,75 EUR sestavljajo prihodki iz 
bilance prihodkov in odhodkov v višini 71.253,75 EUR.  

 

 

Odhodki proračuna  

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

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 71.253,75 EUR se zagotavlja pokrivanje 

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

71.253,75 EUR.  

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

proračuna – III spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  15.785,00  EUR. 

41 – tekoči transferi so se zvišali in so načrtovani v višini 20.646,75 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se zvišali in so načrtovani v višini 34.822,00 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. 

 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

902006 – Stroški plačilnega prometa – KS Račje selo 

Sredstva se na postavki 902006 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 10,00 EUR. Razlika sredstev se prestavi 
na proračunsko postavko 913019 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter 
trgov. Sredstva se bodo porabila za stroške plačilnega prometa.  

 

 

 



 

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 – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 3.100,00 EUR. 

Sredstva se znižujejo na kontu izdatki za reprezentanco, sejnine in pripadajoča 
povračila stroškov, ter drugi operativni odhodki. 

Sredstva se povečujejo na kontu telefon, faks,.. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913019 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov. 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 8.000,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913019 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov. Sredstva so planirana glede na 
realizacijo preteklih let in se bodo porabila za redno vzdrževanje cest, ki so v krajevni 
skupnosti Račje selo.  

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913019 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov – KS Račje selo 

Sredstva se na postavki 913019s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 32.022,00 EUR. 

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 902006, 906010, 913018, 913020, ter 
postavke 918018. 

Sredstva se bodo porabila za asfaltiranje cest v krajevni skupnosti Račje selo.  

 

 13029004 – Cestna razsvetljava 

 

913020 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave – KS Račje selo 

Sredstva se na postavki 913020 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 4.500,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913019 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov. 

Sredstva se bodo porabila za stroške električne energije javne razsvetljave.  

 

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 



16039001 – Oskrba z vodo  

 

916017 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov – KS 
Račje selo 

Sredstva se na postavki 916017 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 17.646,75 EUR. Sredstva na postavki se 
zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem proračunu za leto 2022 
v višini 69.607,00 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za leto 2022 v višini 
71.253,75 EUR. Sredstva na postavki so namenska sredstva in se financirajo iz letnih 
rent, ki jih prejme krajevna skupnost Račje selo za prebivalce vasi Hudeje.  

Sredstva se prestavijo iz obstoječega konta 42050024 na nov konto 41199935. 

 

 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1804 – Podpora posebnim skupinam 

 

18049004 – Programi drugih posebnih skupin  

 

918018 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin – KS Račje selo 

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

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913019 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov. 

Sredstva se bodo porabila za nakup daril za obdaritev vseh otrok v krajevni skupnosti 
Račje selo.  

 

 

        Predsednik KS Račje selo  

         Vojko Makovec 

          l.r. 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI SELA PRI ŠUMBERKU ZA 
LETO 2022 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2022 – III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

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

proračuna za leto 2022 – III v skupnem znesku  spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 – III se prav tako spremenijo. 

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2022 v višini 48.076,90 EUR sestavljajo prihodki iz bilance 

prihodkov in odhodkov v višini 48.076,90 EUR.  

 

 

 

Odhodki proračuna  

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

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 48.076,90 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Sela pri Šumberku v bilanci prihodkov in 

odhodkov v višini 48.076,90 EUR.  

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

proračuna – III spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se zvišali in so  načrtovani v višini  17.885,00  EUR. 

41 – tekoči transferi so se zvišali in so načrtovani v višini 1.100,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se znižali in so načrtovani v višini 29.091,90 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. 

 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

902007– Stroški plačilnega prometa – KS Sela pri Šumberku 

Sredstva se na postavki 902007 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 5,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 906012 Delovanje ožjih delov 

lokalne skupnosti.  

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov plačilnega prometa.  

 



 

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 – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 2.700,00 EUR. 

Sredstva se povečajo na kontih: sejnine in pripadajoča povračila stroškov.   

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

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 902007 Stroški plačilnega prometa ter 
913022 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov.   

 

 

 

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 – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 850,00 EUR. 

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 913022 Investicije in investicijsko 

vzdrževanje javnih poti ter trgov.  

Sredstva se bodo porabila za plačilo zavarovanj upravnih prostorov.   

 

 



13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

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 – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 25.955,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 913022 Investicije in investicijsko 

vzdrževanje javnih poti ter trgov, konto 42080456.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 906012, 906031, 913056, 

913053, 916018 ter na 918019. 

Sredstva se bodo porabila za preplastitve cest v krajevni skupnosti Sela pri Šumberku. 

 

13029003 – Urejanje cestnega prometa 

 

913056– Invest.in invest.vzdrž. parkirišč, avtobusnih postajališč.. – KS Sela pri 
Šumberku 

Sredstva se na postavki 913056 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 600,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 913022 Investicije in investicijsko 

vzdrževanje javnih poti ter trgov.  

Sredstva se bodo porabila za barvanje talnih bus označb in informativnih kozolčkov. 

 

 

 

 



 

 

13029004 – Cestna razsvetljava 

 

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

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

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 536,90 EUR. 

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 913022 Investicije in investicijsko 

vzdrževanje javnih poti ter trgov.  

Sredstva se bodo porabila za investicije v javno razsvetljavo.  

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

 

916018 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic – KS 
Sela pri Šumberku 

Sredstva se na postavki 916018 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 2.000,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 913022 Investicije in investicijsko 

vzdrževanje javnih poti ter trgov.  

Sredstva se bodo porabila za nakup vozička za pokojne.  

 

 

 

 

 



 

 

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 – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 850,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 913022 Investicije in investicijsko 

vzdrževanje javnih poti ter trgov.  

Sredstva se bodo porabila za obdaritev starejših občanov, ter za nakup daril za 

obdarovanje vseh otrok v krajevni skupnosti Sela pri Šumberku.  

 

 

       Predsednik KS Sela pri Šumberku 

         Damjan Golob 

          l.r. 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI SVETINJA ZA LETO 2022 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2022 – III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SPLOŠNI DEL 
 

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

za leto 2022 – III v skupnem znesku  spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 – III se prav tako spremenijo. 

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2022 v višini 48.295,79 EUR sestavljajo prihodki iz bilance 

prihodkov in odhodkov v višini 48.295,79 EUR.  

 

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

spreminjajo. 

 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI  

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Višina prejetih sredstev iz občinskih proračunov se s predlogom rebalansa proračuna 

– III zvišujejo, glede na sprejeti proračun, in sicer: 

740 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se spremenijo iz 42.859,00 EUR na 

47.760,00 EUR, kar pomeni zvišanje za 4.901,00 EUR glede na sprejeti proračun.  

 

 

 

 

 



Odhodki proračuna  

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

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 48.295,79 EUR se zagotavlja pokrivanje 

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

48.295,79 EUR.  

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

proračuna – III spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  12.205,79  EUR. 

41 – tekoči transferi so se zvišali in so načrtovani v višini 450,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se zvišali in so načrtovani v višini 35.640,00 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 

 

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

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

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 2.700,79EUR. 

Sredstva se spremenijo na vseh kontih, razen konto stroški oglaševalskih storitev 

ostaja višina nespremenjena.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913024 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, ter na postavko 918020  Sofinanciranje 
programov drugih posebnih skupin. 

  

 

 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

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

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

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 35.640,00 EUR. 



Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 

proračunu za leto 2022 v višini 42.859,00 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 

leto 2022 v višini 48.295,79 EUR, ter iz proračunske postavke 906013 in 916045. 

Sredstva se bodo porabila za asfaltiranje cest v krajevni skupnosti Svetinja. 

 

 

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 – III znižujejo glede 

na veljavni plan, in sicer na 0,00 EUR.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913024 Investicije in 

investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov 

 

 

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 – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 950,00 EUR. Sredstva se prenesejo iz 

proračunske postavke 906013 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. 

Sredstva se bodo porabila za nakup daril za obdarovanje vseh otrok v krajevni 

skupnosti Svetinja, ter za pogostitev in obdaritev starejših.  

 

 

        Predsednik KS Svetinja 

                Silvo Zupančič 

          l.r. 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTLOVRENC ZA LETO 
2022 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2022 – III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

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

proračuna za leto 2022 – III v skupnem znesku  spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 – III se prav tako spremenijo. 

 

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2022 v višini 67.375,96 EUR sestavljajo prihodki iz bilance 

prihodkov in odhodkov v višini 67.375,96 EUR.  

 

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

spreminjajo. 

 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI  

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Višina prejetih sredstev iz občinskih proračunov se s predlogom rebalansa proračuna 

– III zvišujejo, glede na sprejeti proračun, in sicer: 

740 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se spremenijo iz 65.884,00 EUR na 

66.815,00 EUR, kar pomeni zvišanje za 931,00 EUR glede na sprejeti proračun.  

 

 

 



Odhodki proračuna  

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

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 67.375,96 EUR se zagotavlja pokrivanje 

potreb proračuna krajevne skupnosti Šentlovrenc v bilanci prihodkov in odhodkov v 

višini 67.375,96 EUR.  

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

proračuna – III spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  21.710,00  EUR. 

41 – tekoči transferi so se zvišali in so načrtovani v višini 2.000,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se zvišali in so načrtovani v višini 43.665,96 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. 

 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

0202– Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

902009 – Stroški plačilnega prometa – KS Šentlovrenc 

Sredstva se na postavki 902009 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 10,00 EUR.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913025 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov. 

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov plačilnega prometa.  

   

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 – Administracija občinske uprave 

 



906014 – Del. ožjih del.lok.skup. – KS Šentlovrenc 

Sredstva se na postavki 906001 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 7.700,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913025 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov. 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

913034 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti – KS Šentlovrenc 

Sredstva se na postavki 913034 s predlogom rebalansa proračuna – III znižujejo  glede 
na veljavni plan, in sicer na 13.000,00 EUR. Sredstva se planirajo glede na realizacijo 
preteklih let. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913025 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov. 

Sredstva se bodo porabila za redno vzdrževanje cest, ki so v krajevni skupnosti 
Šentlovrenc.  

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913025 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov – KS 
Šentlovrenc 

Sredstva se na postavki 913025s predlogom rebalansa proračuna – III zvišujejo  glede 
na veljavni plan, in sicer na 16.565,96 EUR.  

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 
proračunu za leto 2022 v višini 65.884,00 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 
leto 2022 v višini 67.375,96 EUR, ter iz proračunskih postavk 902009, 906014 ter 
913034.  

Sredstva se bodo porabila za asfaltiranje cest v krajevni skupnosti Šentlovrenc.  

 



13029004 – Cestna razsvetljava 

 

913035 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – KS 
Šentlovrenc 

Sredstva se na postavki 913035 s predlogom rebalansa proračuna – III zvišujejo glede 
na veljavni plan, in sicer na 16.000,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 916026 Investicije in investicijsko 
vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.  

Sredstva se bodo porabila za rekonstrukcije in adaptacije javne razsvetljave v krajevni 
skupnosti Šentlovrenc.   

 

913048 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave – KS Šentlovrenc 

Sredstva se na postavki 913048 s predlogom rebalansa proračuna – III zvišujejo glede 
na veljavni plan, in sicer na 6.000,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 918044 Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje športnih objektov.  

Sredstva se bodo porabila za vzdrževalna dela na  javni razsvetljavi v krajevni 
skupnosti Šentlovrenc.   

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039001 – Oskrba z vodo  

 

916044 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov – KS 
Šentlovrenc 

Sredstva se na postavki 916044 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 300,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913035 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave,  

Sredstva se bodo porabila za nakup novih hidrantov.  

 



16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

 

916026 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic – KS 
Šentlovrenc 

Sredstva se na postavki 916026 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 300,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913035 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. 

Sredstva se bodo porabila za nakup novih hidrantov.  

 

 

 

 

 

 

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 – III nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 5.500,00 EUR. Odpre se nov konto 
Rekonstrukcije in adaptacije.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 918043 Sofinanciranje 
programov drugih posebnih skupin. 

Sredstva se bodo porabila za investicijska vlaganja v kulturni dom.    

 

 

 



1804 – Podpora posebnim skupinam 

 

18049004 – Programi drugih posebnih skupin 

 

918043 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin  – KS Šentlovrenc 

Sredstva se na postavki 918043 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 2.000,00 EUR.  

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 
proračunu za leto 2022 v višini 65.884,00 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 
leto 2022 v višini 67.375,96 EUR.  

Sredstva se bodo porabila za obdaritev vseh otrok v krajevni skupnosti Šentlovrenc in 
sicer miklavževo obdarovanje ter obdarovanje za dedka mraza.     

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

 

18059001– Programi športa 

 

918044 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov  – KS Šentlovrenc 

Sredstva se na postavki 918044 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 
znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 0,00 EUR.  

Sredstva se prestavi na proračunsko postavko 913048 Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje javne razsvetljave.  

 

 

 

        Predsednik KS Šentlovrenc 

         Tomaž Špendal 

          l.r. 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠTEFAN ZA LETO 2022 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2022 – III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SPLOŠNI DEL 
 

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

za leto 2022 – III v skupnem znesku spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 – III se prav tako spremenijo. 

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2022 v višini 151.460,37 EUR sestavljajo prihodki iz 

bilance prihodkov in odhodkov v višini 151.460,37 EUR.  

 

 

71 – NEDAVČNI PRIHODKI  

714 – Drugi nedavčni prihodki 

Drugi nedavčni prihodki se s predlogom rebalansa proračuna – III znižujejo, glede na 

sprejeti proračun, in sicer: 

7141 – Drugi izredni nedavčni prihodki so s predlogom rebalansa proračuna – III 
načrtovani v višini 0,00 EUR. 

Odhodki proračuna  

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

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 151.460,37 EUR se zagotavlja pokrivanje 

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

151.460,37 EUR.  

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

proračuna – III spremenijo. 

 



 
40 – tekoči odhodki so se zvišali in so  načrtovani v višini 54.960,37 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se zvišali in so načrtovani v višini 95.000,0 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 

 

913026 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov – KS Štefan 

Sredstva se na postavki 913026 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 18.000,00 EUR.  

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 

proračunu za leto 2022 v višini 146.774,00 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 

leto 2022 v višini 151.460,37 EUR.  

Sredstva se bodo porabila za redno vzdrževanje cest, ki so v krajevni skupnosti Štefan.   

 

 

 



 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913029 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – KS Štefan 

Sredstva se na postavki 913029 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 5.000,00 EUR.  

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 

proračunu za leto 2022 v višini 146.774,00 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 

leto 2022 v višini 151.460,37 EUR, ter iz proračunske postavke 923003.  

Sredstva se bodo porabila za investicije v javno razsvetljavo.  

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039001 – Oskrba z vodo 

 

916041 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav – KS Štefan 

Sredstva se na postavki 916041 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

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

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 923003 Posebni programi pomoči v 

primerih nesreč. 

Sredstva se bodo porabila za praznično okraševanje krajevne skupnosti Štefan, ter za 

stroške izobešanja zastav. 

 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 



 

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

 

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

 

923003 Posebni programi pomoči v primerih nesreč – KS Štefan 

Sredstva se na postavki 923003 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.360,37 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 916041 in 913029.  

 

 

         Predsednik KS Štefan 

         Dean Verbič 

         l.r. 

 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI TREBNJE ZA LETO 2022 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2022 – III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SPLOŠNI DEL 
 

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

za leto 2022 – III v skupnem znesku spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 – III se prav tako spremenijo.  

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2022 v višini 424.486,79 EUR sestavljajo prihodki iz 

bilance prihodkov in odhodkov v višini 424.486,79 EUR.  

 

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

spreminjajo. 

 

 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI  

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Višina prejetih sredstev iz občinskih proračunov se s predlogom rebalansa proračuna 

– III znižujejo, glede na sprejeti proračun, in sicer: 

740 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se spremenijo iz 398.699,00 EUR na 

380.359,00 EUR, kar pomeni znižanje za 18.340,00 EUR glede na sprejeti proračun.  

 

 

 



Odhodki proračuna  

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

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 424.486,79 EUR se zagotavlja pokrivanje 

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

424.486,79 EUR.  

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

proračuna – III spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  313.103,00  EUR. 

41 -  tekoči transferi so se zvišali in so načrtovani v višini 41.927,79 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se znižali in so načrtovani v višini 69.456,00 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. 

 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

0202– Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

902011 – Stroški plačilnega prometa – KS Trebnje 

Sredstva se na postavki 902011 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 30,00 EUR.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 916046 Vzdrževanje javnih 

površin.  

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov plačilnega prometa.    

 

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 

 

Sredstva se na postavki 904008 s predlogom rebalansa proračuna – III planirajo šele 

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

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 906016 Delovanje ožjih delov lokalne 

skupnosti. 

Sredstva se bodo porabila za stroške vzdrževanja spletne strani.  

 
 

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 – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 44.900,00 EUR. 

Sredstva se znižujejo na kontih: drugi splošni material in storitve, sejnine in pripadajoča 

povračila stroškov, ter drugi operativni odhodki. 

Sredstva se zvišujejo na kontih: čistilni material in storitve, stroški oglaševalskih 

storitev in stroški objav, ter izdatki za reprezentanco. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 916046 Vzdrževanje javnih 
površin.  

 



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

 

906017– Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov – KS Trebnje 

Sredstva se na postavki 906017 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 3.830,00 EUR. 

Sredstva se znižujejo na kontih: tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, drugi 

izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ter nakup druge opreme in napeljav.  

Sredstva se zvišujejo na kontih: zavarovalne premije za objekte.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 916046 Vzdrževanje javnih 
površin.  

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, ter nakup 
opreme.  

 

 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

907012 – Ureditev hidrantnih omaric – KS Trebnje 

Sredstva na postavki 907012 se s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 1.500,00 EUR. 

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 918056  Upravljanje in tekoče 

vzdrževanje športnih objektov. 

Sredstva se bodo porabila za nakup hidrantnih omaric.  

 



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 se na postavki 911008 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 16.463,90 EUR. Sredstva se prestavi iz 

investicijskih kontov na nov konto.  

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 

proračunu za leto 2022 v višini 409.899,00 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 

leto 2022 v višini 424.486,79 EUR, ter iz proračunske postavke 913030 Upravljanje in 

tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov.  

Sredstva na postavki so namenska sredstva in se financirajo iz letnih rent, ki jih prejme 

krajevna skupnost Trebnje za prebivalce vasi Dol.  

 

911009– Javno dobro vaške skupnosti Medvedje selo– KS Trebnje 

Sredstva se na postavki 911009 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 16.463,89 EUR. Sredstva se prestavi iz 

investicijskih kontov na nov konto. 

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 913030 Upravljanje in tekoče 

vzdrževanje javnih poti ter trgov. 

Sredstva na postavki so namenska sredstva in se financirajo iz letnih rent, ki jih prejme 

krajevna skupnost Trebnje za prebivalce vasi Dol. 

 

 

 

 



13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029001– Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

913030 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov – KS Trebnje 

Sredstva se na postavki 913030 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 73.080,00 EUR. Sredstva se planirajo 

glede na realizacijo preteklih let.  

Razlika sredstev se prenese na proračunske postavke 911008, 911009 in 916046.  

Sredstva se bodo porabila za redno vzdrževanje cest, ki so v krajevni skupnosti 

Trebnje.  

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029004 – Cestna razsvetljava 

 

913032 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS  – KS Trebnje 

Sredstva se na postavki 913032 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 72.000,00 EUR. 

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 918026 Programi kulturnih društev. 

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov električne energije, ter za redna 

vzdrževalna dela na javni razsvetljavi.  

 

 



16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

 

16039003– Objekti za rekreacijo 

 

916024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo – KS  Trebnje 

Sredstva na postavki 916024 s predlogom rebalansa proračuna – III ostanejo 

nespremenjena, spremeni se samo višina sredstev med konti. Sredstva na kontu 

tekoče vzdrževanje objektov se znižujejo na 3.000,00 EUR, sredstva na kontu drugi 

izdatki za tekoče vzdrževanje pa se zvišujejo na 12.000,00 EUR.  

Sredstva se bodo porabila za vzdrževalna dela na športnih objektih.  

 

16039004– Praznično urejanje naselij 

 

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

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

zvišujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 14.000,00 EUR. 

Sredstva na postavki se prenesejo iz proračunske postavke 918026 Programi kulturnih 

društev. 

Sredstva se bodo porabila za praznično urejanje krajevne skupnosti, ter za plačilo 

stroška izobešanja zastav.  

 

 

 

 

 

 



16039005– Druge komunalne dejavnosti 

 

916046 Vzdrževanje javnih površin v KS – KS  Trebnje 

Sredstva se na postavki 916046 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 70.000,00 EUR. Sredstva se načrtujejo 

šele sedaj.  

Sredstva na postavki se prenesejo iz proračunske postavke 902011, 916016, 906017, 

913030, 918026,  

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v  

krajevni skupnosti Trebnje.  

 

 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

 

1803 – Programi v kulturi  

 

18039003– Ljubiteljska kultura 

 

918026 Sofin. Programi kulturnih društev – KS Trebnje 

Sredstva se na postavki 918026 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 18.000,00 EUR. Sredstva se planirajo 

glede na realizacijo preteklih let.  

Razlika sredstev se prenese na proračunske postavke 913032, 916025 in 916046.  

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov prireditev, ki se bodo izvedle v krajevni 

skupnosti Trebnje.   

 



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 – III nekoliko 

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

Sredstva na postavki se prenesejo iz proračunske postavke 918056 Upravljanje in 

tekoče vzdrževanje športnih objektov.   

Sredstva se bodo porabila za nakup daril za obdaritev otrok v krajevni skupnosti 

Trebnje.   

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti  

 

18059001– Programi športa 

 

918046 Športne prireditve – KS Trebnje 

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

znižujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 3.500,00 EUR.  

Razlika sredstev se prenese na proračunsko postavko 916046 Vzdrževanje javnih 

površin v KS.   

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov športnih prireditev, ki se bodo izvedle v 

krajevni skupnosti Trebnje.   

 

 

918056 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov v KS – KS Trebnje 

Sredstva se na postavki 918056 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

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



Razlika sredstev se prenese na proračunsko postavko 916046 Vzdrževanje javnih 

površin v KS.   

Sredstva se bodo porabila za redna vzdrževalna dela na športnih objektih.    

 

 

 

 

         Predsednik KS Trebnje 

               Dejan Smuk 

             l.r. 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKA LOKA ZA LETO 
2022 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2022 – III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

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

proračuna za leto 2022 – III v skupnem znesku spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 – III se prav tako spremenijo.  

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2022 v višini 61.600,21 EUR sestavljajo prihodki iz bilance 

prihodkov in odhodkov v višini 61.600,21 EUR.  

 

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

spreminjajo. 

 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI  

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Višina prejetih sredstev iz občinskih proračunov se s predlogom rebalansa proračuna 

– III zvišujejo, glede na sprejeti proračun, in sicer: 

740 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se spremenijo iz 44.984,00 EUR na 

45.062,00 EUR, kar pomeni zvišanje za 78,00 EUR glede na sprejeti proračun.  

 

 

 



Odhodki proračuna  

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

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 61.600,21 EUR se zagotavlja pokrivanje 

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

višini 61.600,21 EUR.  

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

proračuna – III spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se zvišali in so  načrtovani v višini  35.891,01 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se znižali in so načrtovani v višini 24.709,20 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 – III se nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 7.550,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 918055 Investicije na področju športa 

– izgradnja Trim steze.  

 

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

 

906021– Nakup opreme – KS Velika Loka 

Sredstva se na postavki 906021 s predlogom rebalansa proračuna – III se nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 0,00 EUR.  



Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913037 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov.  

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

913037– Investicije in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov– KS Velika Loka 

Sredstva se na postavki 913037 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 12.709,20 EUR. 

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 906021 in 918055. 

Sredstva se bodo porabila za preplastitve cest v krajevni skupnosti Velika Loka.   

 

 

 

13029004 – Cestna razsvetljava 

 

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

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

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 4.800,00 EUR. 

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 918055 Investicije na področju športa- 

izgradnja Trim steze. 

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov električne energije.  

 

 

 



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

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

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 2.000,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 918030 Investicije in 

investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov.  

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov električne energije.  

 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 

1803 – Programi v kulturi 

 

18039005 – Drugi programi v kulturi  

 

918029 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – KS Velika Loka 

Sredstva se na postavki 918029 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 3.275,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 918055 Investicije na področju športa- 

izgradnja Trim steze. 

Sredstva se bodo porabila za redne vzdrževalne stroške kulturnih objektov.  

 

918030 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih 
centrov – KS Velika Loka 

Sredstva se na postavki 918030 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 5.000,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 913039 Investicije in investicijsko 

vzdrževanje javne razsvetljave.  

Sredstva se bodo porabila za ureditev etažne lastnine Kulturnega doma.   



 

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 – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 0,00 EUR.  

Sredstva se prestavi na proračunske postavke 906027, 913037, 913038, 918029 in 

918058.  

 

 

918058 Investicije na področju športa – KS Velika Loka 

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

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 5.000,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 918055 Investicije na področju športa- 

izgradnja Trim steze. 

 

 

 

        Predsednik KS Velika Loka 

          Sašo Barle 

          l.r. 



 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKI GABER ZA LETO 
2022 

 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZA LETO 2022 – III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SPLOŠNI DEL 
 

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

proračuna za leto 2022 – III v skupnem znesku spremenijo. 

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 – III se prav tako spremenijo.  

 

Prihodki proračuna  

Prejemke proračuna za leto 2022 v višini 151.420,24 EUR sestavljajo prihodki iz 

bilance prihodkov in odhodkov v višini 151.420,24 EUR.  

 

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

spreminjajo. 

 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI  

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Višina prejetih sredstev iz občinskih proračunov se s predlogom rebalansa proračuna 

– III zvišujejo, glede na sprejeti proračun, in sicer: 

740 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se spremenijo iz 113.367,00 EUR na 

113.935,00 EUR, kar pomeni zvišanje za 568,00 EUR glede na sprejeti proračun.  

 

 

 



Odhodki proračuna  

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

s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 151.420,24 EUR se zagotavlja pokrivanje 

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

višini 151.420,24 EUR.  

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

proračuna – III spremenijo. 

 
40 – tekoči odhodki so se znižali in so  načrtovani v višini  45.398,00  EUR. 

41 -  tekoči transferi so se zvišali in so načrtovani v višini 7.700,00 EUR. 

42 – investicijski odhodki so se zvišali in so načrtovani v višini 98.322,24 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 – III nekoliko 

znižujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 5.500,00 EUR. 

Sredstva se zmanjšujejo na kontih: drugi splošni material in storitve, električna 

energija, telefon, faks,  ter na drugi operativni odhodki.  

Sredstva se povečajo na kontu poštnina in kurirske storitve.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 906024 Tekoče vzdrževanje 

upravnih prostorov.  

 



   

 

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 – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 13.250,00 EUR.  

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 906023 ter 913044. 

Sredstva se bodo porabila za plačilo rednih stroškov vzdrževanja upravnih prostorov.  

 

906040 – Nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja – KS Veliki Gaber 

Sredstva se na postavki 906040 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 4.606,00 EUR. Odpre se nova proračunska 

postavka. 

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 

proračunu za leto 2022 v višini 133.154,01 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 

leto 2022 v višini 151.420,24 EUR. 

Krajevna skupnost Veliki Gaber ima planirane prihodke od najemnin za poslovne 

prostore, kar pomeni, da so to namenski prihodki in jih je potrebno porabiti samo za 

določen namen – nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja.  

 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 



907007– Dejavnost gasilskih društev – KS Veliki Gaber 

Sredstva se na postavki 907007 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 1.000,00 EUR. 

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 918032 Sofinanciranje 

programov drugih posebnih skupin. 

Sredstva se bodo porabila za pomoč gasilskemu društvu.  

 

 

 

 

 

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 – III nekoliko 

zvišujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 86.716,24 EUR. 

Sredstva na postavki se zagotavljajo iz razlike končnega stanja sredstev ob sprejetem 

proračunu za leto 2022 v višini 133.154,01 EUR, ter sedaj znanega stanja sredstev za 

leto 2022 v višini 151.420,24 EUR, ter iz proračunskih postavk 913043, 913044 ter 

916030. 

Sredstva se bodo porabila za preplastitve cest v krajevni skupnosti Veliki Gaber.  

 



 

13029004 – Cestna razsvetljava 

 

 

913043 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. – KS Veliki Gaber 

Sredstva se na postavki 913043 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo  glede na veljavni plan, in sicer na 10.200,00 EUR.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 913041 Investicije in 

investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov.  

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov električne energije, ter za tekoča 

vzdrževalna dela in zavarovanje.   

 

 

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

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

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 7.000,00 EUR.  

Razlika sredstev se prestavi na proračunsko postavko 906024 in 913041.  

Sredstva se bodo porabila za novo gradnjo javne razsvetljave, ter investicijske 

izboljšave.  

 

 

 

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 – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 0,00 EUR. 

Sredstva se prestavi na proračunsko postavko 913041 Investicije in investicijsko 

vzdrževanja javnih poti ter trgov.   

 

 

 

 

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 – III nekoliko 

zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 4.500,00 EUR. 

Sredstva se prenesejo iz proračunske postavke 907007, 918033 in 923002. 

Sredstva se bodo porabila za nakup daril za obdaritev krajanov, pomoč rdečemu križu.. 

 

 

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti  

 

18059001 – Programi športa 

 

918033 Promocijske športne prireditve – KS Veliki Gaber 



Sredstva se na postavki 918033 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 0,00 EUR. 

Sredstva se prestavi na proračunsko postavko 918032 Sofinanciranje programov 

drugih posebnih skupin.    

 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

 

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč  

 

923002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

Sredstva se na postavki 923002 s predlogom rebalansa proračuna – III nekoliko 

znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 0,00 EUR.  

Sredstva se prestavi na proračunsko postavko 918032 Sofinanciranje programov 

drugih posebnih skupin.    

 

 

 

      Predsednica KS Veliki Gaber 

             Štefanija Gliha 

                  l.r. 


