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Poročilo o porabi sredstev Splošne proračunske rezervacije za leto 2018

Ob obravnavi točke Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij
2019 je bilo izpostavljeno, da občinska uprava pripravi pisni odgovor glede porabe proračunske
postavke Splošne proračunska rezervacija za leto 2018.
Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) se v proračunu del
predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija,
ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.
Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega
uporabnika.
V letu 2018 je bila splošna proračunska rezervacija planirana v višini 468.000,00 EUR, njena
poraba pa je bila razvidna že v Zaključnem računu 2018. Seznam vseh prerazporeditev iz leta
2018 je priloga tega dopisa. Župan je v skladu z 42. členom ZJF prerazporedil sredstva iz
splošne proračunske rezervacije v višini 423.708,74 EUR. Dodeljena sredstva so se razporedila
v finančne načrte neposrednih uporabnikov, kamor po vsebini sodijo.

Pripravil:
mag. Aleksander Denžič
Vodja oddelka

Ivan Molan
župan

Priloga:
- Seznam prerazporeditev iz leta 2018
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Datum dok. PP

Prerazporeditev

Namen

Znesek

04.04.2018 00156

Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje

04.04.2018 00020

Občinska gasilska zveza

04.07.2018 00179

Modernizacija JP v KS Sromlje

Razporeditev je potrebna zaradi povečanega obsega zimske službe v februarju
Četrti odstavek 2. člena Aneksa št. 2 k Pogodbi o opravljanju javne gasilske
službe v občini Brežice do leta 2018 (Zadeva št. 845-0001/2015)
Dodatna sredstva za ureditev JP po KS Sromlje (Sromlje-Mekote, Curnovcu,
Omerzel-Babič)

180.000,00

10.07.2018 00045

Sofinanciranje investicij v ZD

Dodatna sredstva na projektu sofinanciranem iz EU sredstev- vir: ZD Brežice

03.08.2018 00355

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe

Prenos na KS za zimsko službo

4.420,68

03.08.2018 00359

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas

Prenos na KS za zimsko službo

1.227,84

03.08.2018 00369

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice

Prenos na KS za zimsko službo

1.400,66

03.08.2018 00372

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

Prenos na KS za zimsko službo

5.310,76

03.08.2018 00401

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje

3.102,47

06.08.2018 00179

Modernizacija JP v KS Sromlje

Prenos na KS za zimsko službo
Sredstva se prerazporedijo za izvedbo dodatne plombe na vozišču JP 526621, v
dolžini 10m, pred priključom Vranetič

20.08.2018 00422

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

3.000,00

29.08.2018 00159

Modernizacija cest v KS Velika Dolina

26.09.2018 00023

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije

Sredstva za pralni in sušilni stroj Zavodu za šport Brežice
Sredstva se prerazporedijo za izdelavo izvedbenega načrta za obnovo lokalne
ceste nad večnamenskimi površinami na Veliki Dolini
Sredstva potrebna za izvedbo aktivnosti v okviru projekta Občuti svobodo
vode - obnova hostla MC Brežice

11.10.2018 00470

Parkirišče Kapele

za obnovo opornega zidu na obstoječem parkirišču pred KS Kapele

24.10.2018 00168

Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova

Obnova odseka LC 024281 Sela - Gabrje

30.000,00

07.11.2018 00157

Lokalne ceste-letno vzdrževanje

80.000,00

20.11.2018 00093

Razlika med plačilom staršev in ceno programa

28.11.2018 00024

Promocija

Zaradi povečanega obsega del Odvodnjavanje in vzdrževanje LC
Sredstva za zagotavljanje stalnega spremljevalca otroku s posebnimi
potrebami
Iz postavke 00032 se na postavko 00024 prenese sredstva v višini 500,00 EUR
za namen priprave naročilnice

27.12.2018 00336

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova

3.000,00

28.12.2018 00099

Materialni stroški -šole Občine Brežice

28.12.2018 00005

Reprezentanca

zimska služba KS 2018
Plačilo polovice najemnine za športna društva - po dogovoru z županom, Na:
Za nakazilo najemnine
Za izdajo naročilnice iz postavke 0005 mora biti na postavki dovolj sredstev,
zato je potrebno pripraviti prerazporeditev iz postavke, kjer je dovolj sredstev

31.12.2018 00302

Vzrževanje pokopal.in MV KS Artiče

Ureditev poti na pokopališču KS Artiče

500,61

31.12.2018 00198

Vzpostavitev katastra

Sredstva za vzdrževanje GJS programske opreme

845,03

31.12.2018 00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

Plačilo energetske sanacije ZP Bizeljsko

19.000,00
7.390,00
20.000,00

1.320,00

3.000,00
35.000,00
5.150,00

3.000,00
500,00

5.670,00
4.600,00

6.270,69
423.708,74

