
 
OBČINA LAŠKO         
     ŽUPAN                                              
Mestna ulica 2, Laško 
 

Številka: 007-09/2011 
Datum: 14/09-2012 
 

O B Č I N S K I   S V E T   
 
Predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo 
 

ZADEVO:  SKLEP O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE 
LAŠKO ZA LETO 2012 

 

Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 

Predstavnik predlagatelja na seji: Bojana Kustura, višja svetovalka za proračun in finance 
 

Gradivo obravnaval: 
- Odbor za gospodarski razvoj občine Laško, dne 19/9-2012 
- Odbor za kmetijstvo, dne 20/9-2012 
- Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 20/9-2012 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva, dne 20/9-2012 
 

Pristojnost in pravna podlaga: 
• 21.člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) 
• 38. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011),  
 
Predlog sklepa: 
1. Občinski svet sprejema sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za 

leto 2012. 
2. Občinski svet potrjuje NRP OB057-08-0060 Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko 
 
Obrazložitev: 
 

Glede na to, da je potrebno na določenih postavkah zagotoviti dodatna sredstva za njihovo 
izvedbo, smo pripravili sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna za leto 2012. S sklepom o 
prerazporeditvi se višina proračuna za leto 2012 ne spreminja. 
 

V skladu s 5.členom Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2012 ima sicer župan pooblastilo 
za prerazporejanje sredstev proračuna. Ker pa je ponovno potrebnih nekaj večjih 
prerazporeditev pa smo se odločili, da pripravimo sklep za občinski svet.   
Večina prerazporeditev je opravljenih znotraj posameznih področij. Z prerazporeditvijo pa smo 
zagotovili tudi sredstva za dve novi proračunski postavki (05501-Pivo-cvetje in 07090-
Koncesijska dajatev-gozdovi). Ti dve postavki imata sicer tudi svoj vir na strani prihodkov (le-ti 
prav tako niso bili predvideni za leto 2012). 
 

Zaradi večjih sprememb na projektu izgradnje Vodovoda Vrh-Radoblje-Globoko je bilo potrebno 
uskladiti tudi NRP za to investicijo. 
 

 
        Župan Občine Laško 
             Franc Zdolšek 
 
Priloge: 
1. Sklep  
2. Obrazložitev 
3. NRP OB057-08-0060 



 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 
29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Ur. 
list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Laško na svoji ____. seji, dne ____________ 
2012 sprejel 
 
 
 

SKLEP 
O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV  

PRORAČUNA OBČINE LAŠKO ZA LETO 2012 
 
 
 
 
 
1. Prerazporedijo se sredstva proračuna Občine Laško za leto 2012. Prerazporeditve so priloga 

tega sklepa. 
 

2. Potrjuje se NRP štev. OB057-08-0060 Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko. 
 
 

 
  
Številka: 007-09/2011 
Laško, dne _________ 
 
 
             
        ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
               Franc ZDOLŠEK 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Prerazporeditve sredstev proračuna Občine Laško za leto 2012 
- Obrazložitev 
- NRP OB057-08-0060 
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Obrazložitev prerazporeditev proračuna Občine Laško za leto 2012 
 

 
02102 – Notranja revizija 
Stroški za notranjo revizijo poslovanja Občine Laško so bili nižji od predvidenih,zato smo postavko 
znižali na višino realiziracije. 
 
04310 – Materialni stroški občinske uprave in  
04530 -Nabava opreme 
Opravljenih je bilo neka notranjih prerazporeditev. 
 
05501 – Pivo -cvetje 
V letošnjem letu je Občina Laško prvič neposredno sodelovala pri organizaciji prireditve Pivo-
cvetje.  Zaradi preglednosti smo za namene izkazovanja stroškov uvedli novo proračunsko 
postavko, ki ima svoj vir na strani prihodkov v zaračunani najemnini in obratovalnih stroških. 
 
05314 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo  
V 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/2004, 120/2006 – Odl. US in 
17/2008) je zapisano, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike 
Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. In sicer posamezna občina prejme 
sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. 
Nakazilo dajatve se izvaja v tekočem letu za predhodno leto. Tako je Občina Laško v letu 2011 
dobila nakazana sredstva za leto 2010, v višini 2.172,70 EUR. V letu 2012 pa za leto 2011, v višini 
2.216,17 EUR. Ta sredstva se porabljajo kot namenski izdatki za izvajanja ukrepov varstva in 
vlaganj v naravne vire. 3. člen Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo (Uradni list RS, št. 64/2010) natančno navaja te ukrepe. Proračunska postavka Trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo je bila za leto 2012 predvidena v isti višini kot v letu 2010, to je 1.200,00 
EUR. Zaradi višjega nakazila se le-ta poviša na 4.389,00 EUR (ta znesek predstavlja nakazilo 
koncesijske dajatve za leto 2010, ki je bilo nakazano v letu 2011 in ni bilo namensko porabljeno, 
ter nakazilo dajatve za leto 2011, ki je nakazano v letu 2012). Sredstva s te postavke se bodo 
namensko porabila v skladu z odlokom občine, in sicer za krmljenje divjadi.  
 
05621 do 05690 –Stanovanjsko področje 
Opravljena je notranja prerazporeditev sredstev zaradi večjih potreb na postavki investicijskega 
vzdrževanja stanovanj. 
 
06502 – Otroška igrišča 
Sredstva so povečana za 1.000,00 EUR za druge operativne stroške, zmanjšana pa je postavka 
novogradanje. Povečanje celotne postavke za 1.000,00 nEUR je posledica notranje 
prerazporeditve znotraj področji, jih pokriva Komunala Laško. 
 
06205 – Vzdrževanje in obnova kulturnih domov 
Gre za notranjo prerazporeditev na nivoju kontov. 
  
06623 - Šola Rimske Toplice 
Sredstva, ki so bila namenjena za izgradnjo prizidka in nove telovadnice pri OŠ Antona Aškerca v 
Rimskih Toplicah, se prerazporedijo, ker v letošnjem letu ni bilo nobenega razpisa za novogradnjo. 
 
06629 – Glasbena šola Laško – Radeče – investicija 
Sredstva za novo opremo se zmanjšajo, ker bo avdiovizualna sredstva nabavila Glasbena šola. 
Sredstva za novogradnjo in nadzor se povečajo, ker imamo cene izvajalcev, ki smo jih pridobili z 
javnim razpisom. 
 
06630 - Glasbena šola Laško - Radeče 
Sredstva za investicijski transfer see povečajo, ker bo šola sama nabavila avdiovizualna sredstva 
za novo glasbeno šolo. 
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06950 –Koncesijska dajatev gozdovi 
Predstavlja namenska sredstva iz naslova podeljenih koncesij od letne realizacije za posekan in 
prodan les v višini 31.634,08 EUR (velja za preteklo obdobje - leto 2011). 
V skladu z 10. Členom ZSKZ se nakazana sredstva izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo 
kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s 
predpisi, ki urejajo javne finance. 
 
 
CESTE IN KOMUNALA 
Na postavki vzdrževanje javnih poti zimsko in letno vzdrževanje je v proračunu zagotovljenih 
premalo sredstev, saj vzdržujemo skupaj 53,8 km javnih poti od tega je 38,8 km asfaltiranih in 15 
km makadama. Samo za pluženje in posipavanje smo porabili 38.000 €, pri letnem vzdrževanju pa 
se je od maja do avgustu vršila košnja brežin 2-3 krat v sezoni, uredili pa so se tudi posamezni 
makadamski odseki (Bezgovje – Olešče; Pavlič – Sv. Kolman; asfaltiranje ob robu Lahomno – 
Stopce; Krašek – Koder), kar je skupaj 31.000 €.  Zaradi tega smo manjkajoča sredstva 
prerazporedili iz ostalih postavk, ki še niso bila porabljena (največ iz postavke javne razsvetljave). 
Pri ostalih prerazporeditvah pa gre za manjše zneske, ki se prerazporedijo glede na porabo (iz 
zimskega vzdrževanja na letno in obratno).  
 

  
POSTAVKE 
PRORAČUNA PLAN Prerazporeditev Veljavni plan 

          
Javna razsvetljava 07201 40.000  -30.000 10.000 
Vzdrževanje zelenih površin 07230 80.000    20.000 100.000 
Vzdrževanje javnih površin 
zimsko  07235 11.000 -3.000 8.000 
Vzdrževanje ulic letno  07114 58.000 -20.000 38.000 
kolesarske in poh. Poti  07119 20.000 4.000 24.000 
otroška igrišča 06502 4.000 1.000 5.000 
javne poti letno  07112 12.000 28.000 40.000 
          
SKUPAJ    225.000 0      225.000 
 
 
07221 –Sofinanciranje izgradnje žalnic 
Sredstva iz te postavke so se zmanjšala in prerazporedila na druga področja v višini 30.315,31 
EUR. 
 
08150 –Stroški povezani z zadolževanjem  
Gre za notranjo prerazporeditev na nivoju kontov. 
 
09337 – Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko 
V letu 2011 se je v septembru pričel graditi vodovod Vrh-Radoblje-Globoko. Pri izvajanju projekta 
in ob izjemno veliki suši v pomladnih mesecih leta 2012 so se pojavile dodatne težnje občanov po 
priključitvi na javno vodovodno omrežje. Tako je bilo smotrno v izgradnjo vključiti še dodatna 
gospodinjstva, kar narekuje tudi predlagano prerazporeditev sredstev iz postavke 09330 gradnja 
okoliških vodovodov in 09331 vzdrževanje vodovoda in aktivnosti po programu oskrbe s pitno 
vodo. Iz navedenih postavk tako v letošnjem letu ne bo realizirana izvedba dodatne vrtine na Treh 
studencih ter izvedba VH v Jurkloštru. 
 
 
 



Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Opomba:

Projekt: OB057-08-0060 Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko Vrsta projekta: INVGTip skrbnika projekta: Občina

Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 1.545.980,00

Vrednost proračunskih virov (1): 1.545.980,00

Vrednost ostalih virov (2): 0,00

Izhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:Vrednosti projekta  iz dinamike financiranja:

Vrednost projekta skupaj vpisana: 1.545.980,00

Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 1.545.980,31

Vrednost proračunskih virov (1): 1.545.980,31

Vrednost ostalih virov (2): 0,00

Nosilni podprogram: 16039001 Oskrba z vodo Status projekta: Aktiven

Dokument identifikacije projekta (DIP):

Lokacijski načrt (LN): 

Predinvesticijska zasnova (PIZ): 

Lokacijska informacija:

Potrditve investicijskega programa (IP): 

Gradbeno dovoljenje (GD): 

Začetek del:

Novelacija investicijskega programa:

Pridobitev uporabnega dovoljenja:

Končni obračun:

Prenosa med osnovna sredstva:

Predaja v uporabo:

Zaključek programa:

Začetek financiranja: 01.01.2009

Konec financiranja: 31.12.2012

  Namenj in cilj: Namen projekta je bomo zagotovtev preskrbe prebivalcev z zdravo pitno vodo in s tem boljšo komunalna infrastruktura. Tako bomo vključili podeželje v razvoj turistične regije, kar bo posredno vplivalo na povečano turistično 
ponudbo. Z ustvarjanjem večje tuečje turistične ponudbe bodo zagotovljena nova delovna mesta, večje število turistov in večji dobiček.

 Stanje projekta:

VREDNOSTI

PROJEKTA

ATRIBUTI

PROJEKTA

Odgovorna oseba: Franc Zdolšek

Kontaktna oseba: Luka Picej, mag. Andrej Flis

Elektronska pošta:

Tel. kontak. osebe:

Skrbnik:

Dinamika financiranja:

LETO/VIR/VRSTA/PP, Partner VREDNOST

2010 10.845,00

Proračunski viri 10.845,00

Lastna proračunska sredstva 10.845,00

09337 - Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija 10.845,00

2011 232.585,00

Proračunski viri 232.585,00

Transfer iz državnega proračuna 197.697,00

09337 - Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko 420401 - Novogradnje 1099 -  Proračun Republike Slovenije 197.697,00

Lastna proračunska sredstva 34.888,00

09337 - Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko 420401 - Novogradnje 34.888,00

2012 1.302.550,31

Proračunski viri 1.302.550,31

Transfer iz državnega proračuna 502.303,00

09337 - Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko 420401 - Novogradnje 1099 -  Proračun Republike Slovenije 502.303,00

Lastna proračunska sredstva 800.247,31

09337 - Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko 402999 - Drugi operativni odhodki 10.000,00

09337 - Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko 420401 - Novogradnje 781.247,31

09337 - Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko 420801 - Investicijski nadzor 9.000,00

Stran 1 od 2pet 14.09.2012  12:23:33 Aplikacija: APPrA-O



Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Skupaj vsi viri po vseh letih 1.545.980,31

Stran 2 od 2pet 14.09.2012  12:23:33 Aplikacija: APPrA-O


