
OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
V nadaljevanju podajamo obrazložitev postavk, kjer se spreminja stanje po predlogu rebalansa 

proračuna za leto 2016. 

Osnova za pripravo rebalansa 2016 je podana v sprejetem veljavnem proračunu za leto 2016. 

 

A – Bilanca odhodkov 

 

1000 – OBČINSKI SVET 

 
- PP 04002 – Objava občinskih predpisov - se poveča na 5.500,80 €, ker je bilo potrebno 

objaviti več dokumentov in  informacij v katalogu javnega značaja.  

- PP 04004 – Prireditev ob občinskem prazniku - se poveča na 1.555 €, kolikor so znašali 

dejanski stroški.  

 

2000 – NADZORNI ODBOR 

 
- PP 02001 – Stroški nadzornega odbora – se zmanjšajo na 2.158 €. Število sej nadzornega 

odbora je bilo nižje kot je bilo planirano v programu dela nadzornega odbora.  

 

3000 – ŽUPAN 

 
- PP 01008 – Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana – Občina leta 

2016 ni imela imenovanega podžupana, zato se sredstva z rebalansom črtajo iz proračuna.  

 

4000 – OBČINSKA UPRAVA 

 
- PP 02007 – Izdelava projektne in investicijske dokumentacije – Občina v letu 2016 z 

rebalansom ne predvideva izdelave projektne in investicijske dokumentacije, ki naj bi bila 

vezana na ostale proračunske postavke, zato se z rebalansom črta iz proračuna.  

- PP 02002 – Stroški plačilnega prometa – Stroški plačilnega prometa se z rebalansom znižajo 

na 540 €, saj so bili nižji predvsem zaradi koriščenja množičnih plačil.  

- PP 03002 – Projekt »Dežela pod Peco – Petzenland« - Aktivnosti na projektu se v letu 2016 

ne izvajajo zato se z rebalansom črtajo iz proračuna.  

- PP 04003 – Vzdrževanje spletnih strani občine – Občina v letu 2016 ni imela stroškov za 

vzdrževanje spletnih strani občine, tekoče objave na spletni strani  izvajajo zaposleni na 

občinski upravi.  

- PP 04009 – Druge krajevne prireditve – Stroški drugih krajevnih prireditev se povečajo na 

12.830 €, ker je bilo prireditev v letu 2016 več kot je bilo prvotno planirano.  

- PP 04010 – Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov – V letu 2016 niso potekali postopki v 

katerih bi občina morala plačati splošne stroške izvršb in drugih sodnih postopkov.  

- PP 04016 – Obračun komunalnih storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem – V letu 2016 

poteka več izvršilnih postopkov za neporavnane komunalne storitve. Vendar v nobenem 

primeru občina ni bila zavezanec za plačilo storitev sodnim izvršiteljem. Zato se predvideni 

stroški z rebalansom črtajo iz proračuna.  

- PP 04020 – Nakup delavskega doma – Nakup delavskega doma v letu 2016 ne bo izveden, 

zato se z rebalansom črta iz proračuna.  

- PP 04026 – Vzdrževanje hotela – V proračunu planirani stroški se z rebalansom povišajo na 

6.840 € , predvsem zaradi nujno potrebnih vzdrževalnih del zaradi oddaje prostorov v najem.  



- PP 04030 – Čiščenje fasad in ostrešji stavb-obnova fasade hotela – Z rebalansom se sredstva 

za obnovo fasade povišajo na 110.000 €, ker so zaradi dotrajanosti objekta ob izvedbi del 

nastali višji stroški od predvidenih.   

- PP 04034 – Projektna dokumentacija hotel – Sredstva se z rebalansom povišajo na 18.500 €, 

saj so bili potrebni dodatni projekti, ki bodo služili za nadaljevanje obnove.  

- PP 04038 – POŠ Javorje – Občina je po zaprtju POŠ Javorje prevzela skrb nad objektom, zato 

se z rebalansom predvidijo sredstva za vzdrževanje v višini 1.255 €.  

- PP 06010 – Materialni stroški – Z rebalansom se materialni stroški delovanja ožjih delov 

občine znižajo na 1.400 €.  

- PP 06022 – Medobčinska uprava občin Mežiške doline – Sredstva za medobčinsko upravo se 

znižajo  na 28.800 €, kolikor so znašali dejanski stroški.  

- PP 06023 – Delovanje SOU-redarstvo - Stroški za plače medobčinskega redarja se rebalansom 

znižajo na 4.400 € in so manjši od planiranih v proračunu zaradi daljše bolniške odsotnosti 

redarja.  

- PP 06007 – Obnova upravne stavbe – Predvideni stroški obnove upravne stavbe se z 

rebalansom znižajo na 550 €, ker se obnovitvena dela šele izvajajo.  

- PP 06008 – Nakup opreme – Stroški nakupa opreme se z rebalansom znižajo na 1.100 € saj se 

razen računalniške druge opreme ni nabavljalo.  

- PP 10001 – OŠ Črna-javna dela – se z rebalansom znižajo na 1.100 €, saj se program ni 

izvajal v celotnem predvidenem obdobju.  

- PP 10002 – Javna dela-CUDV, CSD, RK Ravne – sredstva za javna dela v CUDV se z 

rebalansom povečajo na 5.600 €. Zvišanje stroškov je posledica višjega izplačila potnih 

stroškov.  

- PP 10011 – Javna dela-sklep sveta Koroške regije – program se v letu 2016 ni izvajal zato se 

sredstva predvidena v proračunu v rebalansu črtajo.  

- PP 11004 – Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah – Zadnji pregled gasilnih 

aparatov na kmetijah je bil konec leta 2015, naslednji pa bo takoj v začetku leta 2017. V letu 

2016 aktivnost ni bila izvedena, zato se z rebalansom črtajo sredstva predvidena v proračunu.  

- PP 11023 – Oživitev rudarskega zaselka Helena-Podpeca – Aktivnosti na področju oživitve 

rudarskega zaselka Helena-Podpeca se niso izvajale.  

- PP 13075 – Celostna prometna strategija občine Črna na Koroškem – Načrti in druga 

projektna dokumentacija se v letu 2016 v še ne izvaja, zato se predvideni znesek z rebalansom 

črta iz proračuna občine. 

- PP 13074 – Izgradnja javne razsvetljave-Pristava – Novogradnja javne razsvetljave na Pristavi 

se v letu 2016 ni izvedla, zato se z rebalansom črta iz proračuna.  

- PP 13078 – Rekonstrukcija cesta R2-425-1265 Poljana-Šentvid (pločnik, javna razsvetljava, 

AP, odvodnjavanje) – Rekonstrukcija ceste se v letu 2016 ni izvajala, zato se z rebalansom 

črta iz proračuna.  

- PP 13016 – Izvedba projekta postavitve javnih E-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, 

Koprivna) – Z rebalansom se znižajo predvideni stroški na 4.460 € . Uporabniki javnih E-točk 

so zaradi pokritja območja s signalom Mobitel in Simobil uporabo storitve odpovedali.  

- PP 13084 – Izgradnja širokopasovnega interneta – V letu 2016 se ta projekt ne izvaja.  

- PP 14003 – Dejavnosti za promocijo občine, za razvoj turizma – Proračunska sredstva se z 

rebalansom povečajo na 15.500 €. Dejavnosti so bile izvedene v širši obliki kot je bilo 

predvideno.  

- PP 14004 – Turistične prireditve – Predvidena sredstva v proračunu se z rebalansom povečajo 

na 18.500 €. Stroški so višji predvsem zaradi najema prireditvenega šotora ter plačila drugega 

splošnega materiala in storitev.  

- PP 14013 – TIC Topla – Sredstva se z rebalansom zvišajo na 3.130 € zaradi potrebnega 

tekočega vzdrževanja objektoa, ki s proračunom ni bilo predvideno.  

- PP 15050 – Zapiranje odlagališča Lokovica – Planirana proračunska sredstva se znižajo na 

31.343 € kolikor znaša nesporni del stroškov zapiranja odlagališča 

- PP 15005 – Projekt-krajinski park Topla – V rebalansu izdatkov za tekoče vzdrževanje ne 

planiramo.  



- PP 16009 – Prostorsko planiranje – Z rebalansom se stroški prostorskega planiranja znižajo na 

7.000 €.  

- PP 16005 – Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS in Odškodninski sklad RS – V letu 2016 

ni bilo kupnin, ki bi se prenašale na stanovanjski sklad zato se predlog v rebalansu črta.  

- PP 16030 – Stroški vodenja obročnih nakupov – Obročna plačila odkupov stanovanj so bila 

zaključena, zato z rebalansom stroškov ne planiramo.  

- PP 16067 – Sanacija strehe na objektu Center 105 – Investicija se v letu 2016 ne bo izvajala, 

zato se stroški v rebalansu ne planirajo.  

- PP 16060 – Zazidava Šmelc – V letu 2016 se bodo izdelali samo načrti in druga projektna 

dokumentacija, drugih operativnih odhodkov pa se ne planira, zato se proračunska postavka 

zniža na 7.991 €.  

- PP 16013 – Nakup zemljišč – Občina bo v letu 2016 izvedla nakup zemljišč v vrednosti 900 € 

zato se postavka, predvidena v proračunu, zniža.  

- PP 17005 – Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe – Število 

nezavarovanih oseb je bilo nekoliko višje od predvidenega, zato se z rebalansom predvideva 

26.600 € sredstev.  

- PP 17015 - Vzdrževanje defibrilatorjev – Zaradi nabave defibrilatorjev za okoliške zaselkese z 

rebalansom predvidijo višji stroški, in sicer 3.100 €.  

- PP 17019 – Nadstrešnica za zdravstvena vozila – Z rebalansom se predvidijo sredstva v višini 

12.445 € za postavitev nadstrešnice za zdravstvena vozila zaradi ureditve medsebojnih 

razmerij občine in ZD Ravne iz leta 2007. 

- PP 18002 – Vzdrževanje cerkva v občini – Z rebalansom se sredstva za vzdrževanje ne 

predvidijo.  

- PP 18012 – Kulturni dom – Stroški se z rebalansom povišajo na 30.060 € predvsem zaradi 

večje porabe kuriv in elektrike  ter stroškov najemnine za ozvočenje.  

- PP 18014 – Mladinski prostor »KUD Kresnik« - Predvidene stroške električne energije 

plačuje lastnik objekta, zato se v rebalansu odhodki ne predvidijo.  

- PP 18074 – Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja – Stroški Koroškega 

pokrajinskega muzej za občino Črna niso nastali, zato se z rebalansom črtajo.  

- PP 18076 – Olimpijska soba – Nakup druge opreme in napeljav ne bo izveden, zato se z 

rebalansom proračunska sredstva znižajo na 60 €.  

- PP 18079 – Muzej olimpijcev – Obnova muzeja v letu 2016 še ni bila potrebna, zato se 

sredstva z rebalansom črtajo.  

- PP 18082 – Kulturni center Črna na Koroškem – Predvideni stroški proračuna se z rebalansom 

zvišajo na 19.400 € predvsem zaradi hidroizolacije in nove napeljave električne energije v 

kegljišču. 

- PP 18084 – Obnova in širitev knjižnice – Z rebalansom se ta postavka črta iz proračuna 2016, 

ker se investicija ne bo izvajala leta 2016.  

- PP 18044 – Ureditev igrišča v Rudarjevem – Občina v letu 2016 ni pristopila k izvedbi novih 

igrišč v Rudarjevem, prav tako oz. niso nastali stroški vzdrževanja, zato se sredstva z 

rebalansom ukinejo.  

- PP 18075 – Obnova atletske steze ob nogometnem stadionu NK Peca Črna na Koroškem – 

Sredstva se z rebalansom znižajo na 161.358 €, ker se obnova izvaja v jesenskih mesecih in se 

bo del stroškov predvidel v proračunu 2017.  

- PP 18087 – Stroški obratovanja tekaškega poligona Bistra – Stroški obratovanja tekaškega 

poligona Bistra se z rebalansom povišajo na 29.240 €, predvsem zaradi izdatkov za tekoče 

vzdrževanje ter za najem agregata.  

- PP 18089 – Ureditev smučišča Črna – Sredstva se z rebalansom znižajo na 30.800 €, ker se 

zaradi vremenskih razmer niso izvedle vse predvidene obnove.  

- PP 18092 – Montaža pokrite tribune na nogometnem igrišču Peca – Sredstva se z rebalansom 

zvišajo na 69.578 €, ker so toliko znašali dejanski stroški montaže.   

- PP 18094 – Outdoor park Črna na Koroškem – Občina Črna na Koroškem je v letu 2016 

pokrila le del stroškov projektne dokumentacije za navedeni projekt, zato se sredstva v 

rebalansu znižajo na 19.140 €.  



- PP 18081 – Programi za mladino – Planirana sredstva v proračunu se  z rebalansom znižajo na 

2.400 €, kolikor so znašali dejanski stroški.  

- PP 19010 – Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem  - Tekoči transferi za 

izdatke za blago in storitve so bili v letu 2016 nižji od planiranih, zato se z rebalansom znižajo 

na 10.472 €. 

- PP 19011 – Drugi odhodki za osnovno šolstvo – Tekoči transferi v javne zavode  za izdatke za 

blago in storitve so bili nižji od predvidenih, zato se z rebalansom znižajo na 330 €.  

- PP 19016 – Regresiranje šolske prehrane – Stroški prehrane učencev, ki obiskujejo OŠ 

Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem  so se zaradi spremembe števila otrok znižali, zato se 

v rebalansu predvidijo sredstva v višini 463 €.  

- PP 19017 – Regresiranje prevozov učencev – dejanski stroški bodo nižji od planiranih v 

proračunu, ker so se spremenile relacije prevozov in število otrok, ki jih vozijo starši. V 

rebalansu se planira višina 143.000 €.  

- PP 19018 – Letovanje otrok – Stroški zdravstvenega letovanja otrok niso dosegli predvidene 

višine v proračunu. Namesto predvidenih transferov posameznikom in gospodinjstvom, je 

občina poravnala le strošek prevoza. Sredstva se z rebalansom znižajo na 192 €.  

- PP 19026 – Program sanacije Zgornje Mežiške doline  - dodeljevanje subvencij za zagotovitev 

varovalne prehrane otrok v Občini Črna – planirani stroški v proračunu so višji od dejanskih, 

zato se z rebalansom uskladijo na 14.620 €.  

- PP 19031 – Sofinanciranje tekmovanj učencev – sredstva v proračunu občine so namenjena za 

udeležbo na tekmovanjih za učence Osnovne šole Črna. Dejanski stroški so nižji, zato se v 

rebalansu znižajo na 810 €.  

- PP 19029 – Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno bivanje v Občini 

Črna na Koroškem – Število vlog za dodelitev subvencije je bilo nižje od predvidenih, zato se 

v rebalansu določi višina 590 € 

- PP 20018 - Enkratna denarna pomoč za novorojence – Denarna pomoč se z rebalansom zniža 

na  6.600 €, saj je število novorojenčkov v občini manjše.  

- PP 20004 – Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za 

usposabljanje -  Število upravičencev za sofinanciranje bivanja v VDC se spreminja, kakor 

tudi višina upravičenega doplačila občine, zato so bili dejanski stroški nekoliko nižji od 

planiranih in se z rebalansom znižajo na 36.900 €.  

- PP 20005 – Financiranje družinskega pomočnika – Stroški družinskega pomočnika se z 

rebalansom znižajo na 30.000 €, saj je konec oktobra prenehala ena pravica do nadomestila za 

izgubljeni dohodek. 

- PP 20006 – Financiranje bivanja starejših oseb v domovih – Z rebalansom se proračunska 

postavka poviša na 33.200 €, ker se je število upravičencev oz. njihovi stroški povišali.  

- PP 20023 – Medgeneracijski center – Proračunska postavka se z rebalansom poviša na 9.200 

€. Stroški so višji predvsem zaradi višjih  stroškov za ureditev, opremo in uspešno delovanje 

medgeneracijskega centra. 

- PP 20011 – Enkratne denarne pomoči - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 5.500 €, 

ker je bilo število vlog za enkratne denarne pomoči nižje od predvidenih.  

- PP 20013 – Subvencioniranje najemnin za stanovanja – Proračunska postavka se z rebalansom 

poviša na 48.200 €, zaradi povečanega števila upravičencev do te socialnovarstvene pravice.   

- PP 20014 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev – Proračunska postavka se 

poviša na 3.123 €, saj v letu 2016 umrlo več občanov, za katere je bilo potrebno kriti pogrebne 

stroške, ker niso imeli dedičev. 

- PP 20016 – Občinski odbor RK Črna – Z rebalansom se proračunska postavka zniža na 130 €, 

saj je bila poraba električne energije nižja kot planirano.    

- PP 22003 – Plačilo obresti (Banka Koper) – Z rebalansom se proračunska postavka zniža na 

4.231,49 € zaradi znižanja obrestne stopnje.  

- PP 22010 – Plačilo obresti (Deželna banka) – Z rebalansom se proračunska postavka zniža na 

2.431,20 €, ker je bil en kredit poplačan v postopkov upravljanja z dolgom in znižanja 

obrestne stopnje. 

- PP 22012 – Plačilo obresti (Abanka) – Z rebalansom se proračunska postavka zniža na 

4.723,13 € zaradi znižanja obrestne mere.  



- PP 22013 – Plačilo obresti (Ekoskald) – Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 23,52 € 

zaradi znižanja obrestne mere Euribor. 

- PP 22017 – Plačilo obresti (Banka Celje) - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 

3.342,56, ker je bil kredit odplačan v postopku upravljanja z dolgom.  

- PP 22021 -  Plačilo obresti (Delavska hranilnica) -  Z rebalansom proračuna se postavka zniža 

na 1.503,45, ker je bil kredit odplačan v postopku upravljanja z dolgom.  

- PP 22009 – Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita - Z rebalansom proračuna se 

postavka zniža na 653,92 €, na dejanske stroške za leto 2016.  

- PP 22023 – Plačilo obresti (NLB) – V postopku opravljanja z dolgom je bil najet kredit NLB, 

za katerega bodo obresti v letu 2016 znašala 865,27 €. 

- PP 23031 – Odprava posledic neurja-plaz Kavšak – Z rebalansom se proračunska postavka 

zniža na 14.359,41 €, kolikor znašajo dejanski stroški v letu 2016. 

- PP 23034 – Sanacija lokalne ceste Bistra - Z rebalansom proračuna se postavka črta iz 

proračuna, saj izvedba sanacije ni možna v letu 2016.  

- PP 23035 – Odprava posledic po neurju (Poplave september 2014): Plaz Dretnik - Z 

rebalansom proračuna se postavka zniža na 16.848,20 € kot so predvideni stroški v letu 2016. 

Sanacija plazu je trenutno v izvajanju.  

 

4000 – OBČINSKA UPRAVA – SERVISIRANJE JAVNEGA 

DOLGA 

 

- PP 22024 – Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (NLB) – Občina je v postopku 

upravljanja z dolgom najela nov kredit pri NLB z nižjo obrestno mero in odplačala tri kredite. 

Z rebalansom se postavka zviša na 8.216,61 €.  
 

5000 – KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV 

 
- PP 02006 – Stroški plačilnega prometa - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 5,10 

€,kolikor so predvideni dejanski stroški.  

- PP 04017 – Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom) - Z rebalansom proračuna se 

postavka zniža na 700 €.  

- PP 04018 – Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti - Z rebalansom proračuna se postavka 

zniža na 2.140 €, kolikor je bil strošek prireditev.  

- PP 04022 – Druge prireditve v krajevni skupnosti - Z rebalansom proračuna se postavka zviša 

na 5.400 € zaradi znatnega povečanja števila prireditev v krajevni skupnosti.  

- PP 04019 – Ogrevanje dvorane in  prostorov v delavskem domu - Z rebalansom proračuna se 

postavka zniža na 6.830 €, ker plačilo po podjemnih pogodbah ni bilo izvedeno, materialni 

stroški porabe goriv in vzdrževanje pa so bili nekoliko višji od predvidenega. 

- PP 04029 -  Vzdrževanje delavskega doma - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 

2.700 €, kar odraža dejanske stroške vzdrževanja.  

- PP 06013 – Materialni stroški – Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 200 €, zaradi 

nižje porabe kot je bilo predvideno.  

- PP 06015 – Drugi odhodki za PS Žerjav - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 500 €, 

kar predstavlja dejanske stroške.  

- PP 06012 – Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine) - Z rebalansom proračuna se 

postavka zniža na 860 €, kolikor so znašali stroški sejnin v letu 2016. 

- PP 16032 – Vzdrževanje parkov in zelenic - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 

7.100 €, ker so bili stroški za plačilo po podjemnih pogodbah nižji in ker se ni opravila 

predvidena nabava. 

 

 

 



 

 

 

6000 – REŽIJSKI OBRAT 

 
- PP 02004 – Obračun komunalnih storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil 

in izdelave posebnih položnic - Z rebalansom proračuna se postavka zviša na 12.335 € 

predvsem zaradi višjih stroškov vzdrževanja in posodobitve programske opreme.  

- PP 06020 - Izdatki za blago in storitve režijskega obrata – Z rebalansom se postavka zniža na 

36.630 €, saj so to dejanski izdatki.   

- PP 06024 – Najem avtomobila - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 2.090 € doda pa 

se nova proračunska postavka 06025 – Nakup avtomobila za potrebe režijskega obrata – v 

višini 24.388 €. Nakup vozila je bil nujno potreben zaradi opravljanja šolskih prevozov na 

dveh relacijah. 

- PP 11008 – Letno vzdrževanje gozdnih cest -  Z rebalansom proračuna se postavka zniža na  

138.000 €, zaradi manjših potreb po vzdrževanju gozdnih cest. 

- PP 13002 – Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest - Z rebalansom proračuna se 

postavka zviša na 70.560 €, kar je posledica večjih potreb po vzdrževanju zaradi vremenskih 

razmer.  

- PP 13003 – Zimsko vzdrževanje občinskih cest - Z rebalansom proračuna se postavka zviša  

na 77.700 €, ker so bili dejanski stroški višji od predvidenih.  

- PP 13054 – Nabava gradbene mehanizacije - Z rebalansom proračuna se postavka zviša na 

49.708,30 € - Pogodba o finančnem najemu kombinirke se je iztekla, zato je bil potreben njen 

odkup. 

- PP 13008 – Prometna signalizacija - Z rebalansom proračuna se postavka zviša na 5.730 € 

predvsem zaradi nabave radarske hitrostne table.  

- PP 13010 – Javna razsvetljava Žerjav - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 3.750 €, 

zaradi manjše porabe električne energije.  

- PP 13047 – Splošni stroški javne razsvetljave - Z rebalansom proračuna se postavka zviša na 

19.000 €, zaradi večje porabe električne energije.  

- PP 15012 – Tokovina-čistilna naprava - Z rebalansom proračuna se postavka zviša na 6.560 €, 

ker je bil dejanski strošek višji od planiranega.  

- PP 15013 – Tokovina-črpališče odpadnih vod - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 

300 €, ker je bil dejanski strošek nižji od planiranega.  

- PP 15014 – Vzdrževanje čistilne naprave - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 

19.060 €, zaradi nižjih stroškov vzdrževanja.    

- PP 15015 – Redno vzdrževanje kanalizacije - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 

1.250 €. Izplačil po podjemnih pogodbah ni, znižali so se tudi stroški vzdrževanja.   

- PP 15051 – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov voda v porečju reke Meže v Občini 

Črna na Koroškem (čistilna naprava) - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 49.710 € 

saj je bila izdelana projektna dokumentacija - IDZ.  

- PP 15054 – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v Občini 

Črna na Koroškem (kanalizacija) - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 7.000 €. Tudi 

pri tej proračunski postavki je bila izdelana projektna dokumentacija - IDZ.  

- PP 15048 – Ureditev vodotoka Igrčevo - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 15.888 

€, kolikor so dejansko znašali stroški ureditve.  

- PP 16016 – Redno vzdrževanje vodovoda - Z rebalansom proračuna se postavka zviša na 

21.000 €, ker je bilo potrebnih več vzdrževalnih del.  

- PP 16017 – Kontrola kvalitete vode - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 3.900 €, 

kolikor so znašali dejanski stroški kontrole.  

- PP 16018 – Popis vodomerov - Z rebalansom proračuna se postavka črta iz proračuna, saj 

popis izvajajo zaposleni v režijskem obratu.  

- PP 16055 – Zamenjava in montaža vodomerov - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 

3.400 €, kolikor je bil dejanski strošek za menjave vodomerov.  



- PP 16057 – Razbremenilnik (vodovod iz Tople) - Z rebalansom proračuna se postavka zniža 

na 400 €, kolikor znašajo stroški električne energije, ostalih stroškov ni.  

- PP 16069 – Obnova kanalizacije kulturni dom - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 

210 €, kolikor so znašali stroški investicijskega nadzora.  

- PP 16070 – Obnova kanalizacije v naselju Lampreče II. Del - Z rebalansom proračuna se 

postavka zniža na 531 €, kolikor so znašali stroški investicijskega nadzora.  

- PP 16073 – Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline (Občina Črna na Koroškem) - 

Z rebalansom proračuna se postavka črta, ker se projekt v letu 2016 ni izvajal.   

- PP 16022 – Vzdrževanje pokopališča - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 6.960 € 

zaradi nižjih stroškov rednega vzdrževanja.  

- PP 16068 – Ureditev žarnih grobov - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 7.600 € ker 

so bili to dejanski stroški ureditve žarnih grobov.  

- PP 16025 – Vzdrževanje parkov in zelenic - Z rebalansom proračuna se postavka zniža na 

7.800 €, ker so bili stroški vzdrževanja parkov in zelenic nižji od predvidenih. 

- PP 16056 – Nabava lesa - Z rebalansom proračuna se postavka zviša na 8.470 €, ker je bila 

potreba po nabavi lesa višja od planirane.  

 


