
OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik

SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREDITVAH OD 01.01. DO 31.12.2017

Kriteriji:
Datum od: 1.01.2017
Datum do: 31.12.2017

Stran 1

Datum 13.03.2018

Prerazporeditve sredstev s sklepi župana na osnovi 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2017:

Datum
DOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEK

v EUR

18.04.2017 0001-2017 13.798,934119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4119021 OŠ NH Rajka _ Podružnica DolPP   

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

OB034-14-0006 OŠ NH RAJKA - Podružnica DolNRP  

Na: Zaradi zaključenega postopka javnega
naročanja izhaja višja ponudbena
vrednost gradnje  od ocenjene in potrebe
po zagotovitvi dodatne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja in
prijavo na razpis eza pridobitev
nepovratnih EU in državnih sredstev,
 zato je potrebno zagotoviti dodatna
sredstva in uskladiti NRP. Manjkajoča
sredstva  se do predloga rebalansa za leto
2017  začasno  zagotovijo s  
prerazporeditvijompotrebnih  sredstev  iz
PP 4119100. 

18.04.2017 0001-2017 206,984119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4119021 OŠ NH Rajka _ Podružnica DolPP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-14-0006 OŠ NH RAJKA - Podružnica DolNRP  

Na: Zaradi zaključenega postopka javnega
naročanja izhaja višja ponudbena
vrednost gradnje  od ocenjene in potrebe
po zagotovitvi dodatne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja in
prijavo na razpis eza pridobitev
nepovratnih EU in državnih sredstev,
 zato je potrebno zagotoviti dodatna
sredstva in uskladiti NRP. Manjkajoča
sredstva  se do predloga rebalansa za leto
2017  začasno  zagotovijo s  
prerazporeditvijompotrebnih  sredstev  iz
PP 4119100. 

18.04.2017 0001-2017 25.796,554119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4119021 OŠ NH Rajka _ Podružnica DolPP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-14-0006 OŠ NH RAJKA - Podružnica DolNRP  

Na: Zaradi zaključenega postopka javnega
naročanja izhaja višja ponudbena
vrednost gradnje  od ocenjene in potrebe
po zagotovitvi dodatne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja in
prijavo na razpis eza pridobitev
nepovratnih EU in državnih sredstev,
 zato je potrebno zagotoviti dodatna
sredstva in uskladiti NRP. Manjkajoča
sredstva  se do predloga rebalansa za leto
2017  začasno  zagotovijo s  
prerazporeditvijompotrebnih  sredstev  iz
PP 4119100. 

26.07.2017 0002-2017 1.160,004216001 Prostorsko načrtovanjePP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-06-0036 PROSTORSKO NAČRTOVANJENRP  

4204001 Zagotavljanje prostorskih podatkov -PISO za občanePP   

4026 Poslovne najemnine in zakupnineKONTO

Na: Zaradi potrebe po celoletnem
vzdrževanju namenske rabe za potrebe
REN (posredovanje podatkov na GURS) je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki
niso bila planirana ob pripravi proračuna
za leto 2017, zato se predlaga
prerazporeditev sredstev iz PP 4216001.



SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREDITVAH OD 01.01. DO 31.12.2017
Stran 2

Datum 13.03.2018

Datum
DOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEK

v EUR

22.08.2017 0003-2017 1.500,001004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

1018001 Stroški objav v medijihPP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

Na: Na postavki je zagotovljeno premalo
sredstev glede na vse obveznosti, ki jih
načrtuje oddelek do konca leta.

22.08.2017 0003-2017 1.000,001004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

1018001 Stroški objav v medijihPP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

Na: Na postavki je zagotovljeno premalo
sredstev glede na vse obveznosti, ki jih
načrtuje oddelek do konca leta.

23.08.2017 0004-2017 170,004119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4119101 Vrtec Hrastnik - investicijska vlaganjaPP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-06-0035 INVESTIC. VZDRŽ. IN NABAVA OPREME VRTCA HRASTNIKNRP  

Na: Zaradi plačila novega elektro
priključka Vrtca Lučka na elektro omrežje
zaradi rekonstrukcije OŠ Dol pri Hrastniku
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

25.08.2017 0005-2017 2.050,004216013 Izdelava elaboratov poškod.obj.,meritve,analizePP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

4223001 Stroški odprave posledic naravnih nesrečPP   

4092 Druge rezerveKONTO

Na: Zaradi potrebe po zagotovitvi
sredstev za plačilo DDV-ja za sanacijo
razmer po neurju avgust 2016 v
Jepihovcu, je potrebno zagotoviti dodatna
sredstva, zato se prerazporedijo sredstva
iz 4216013.

28.08.2017 0007-2017 2.980,004119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4119101 Vrtec Hrastnik - investicijska vlaganjaPP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-06-0035 INVESTIC. VZDRŽ. IN NABAVA OPREME VRTCA HRASTNIKNRP  

Na: Pri zamenjavi ogrevalne naprave
Vrtca Lučka zaradi rekonstrukcije in
novogradnje je bilo potrebno poravnati
tudi prispevek za priključitev na
plinovodno omrežje in opraviti
dezinfekcije novega priključka na
vodovod, za kar v sprejetem proračunu
niso bila načrtovana sredstva, zato se
le-ta zagotovijo iz 4119100 Sofinanciranje
vzgoje in varstva otrok.

29.08.2017 0008-2017 60.000,004215009 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodoPP   

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO

OB034-10-0002 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-RAVNANJE Z.ODP.VODONRP  

4216102 Obnove in investicijska vlaganja  v GJS - vodooskrbaPP   

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO

OB034-09-0004 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-VODOOSKRBANRP  

Na: Zaradi večjih potreb obnov
vodooskrbnega sistema pri izvajanju
večjih investicij v letu 2017   je potrebno  
zagotoviiti dodatna sredstva, ki se
prerazporedijo iz PP 4215009.

29.08.2017 0008-2017 18.800,004216022 Urejanje območja OjstroPP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-15-0025 UREJANJE OBMOČJA OJSTRONRP  

4216004 Projektna dokumentacijaPP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-07-0034 PROJEKTNA DOKUMENTACIJANRP  

Na: Zaradi plačila nekaterih dodatnih
projektov in druge dokumentacije je
potrebno na tej postavki zagotoviti
dodatna sredstva, zato se predlaga
prerazporeditev.

29.08.2017 0009-2017 2.000,004322002 Stroški financiranja in upravlj. z dolgomPP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

4322002 Stroški financiranja in upravlj. z dolgomPP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

Na: Zaradi napačno določenega konta pri
planiranju sredstev, se le ta
prerazporedijo.

29.08.2017 0009-2017 400,004322002 Stroški financiranja in upravlj. z dolgomPP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

4302001 Provizija Uprave za javne prihodke in bančni stroškiPP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

Na: Zaradi odpovedi banke za vodenje
nočnih depozitov  in plačila negativnih
bančnih obresti za stanje na TRR je
potrebno zagotoviti  dodatna sredstva za
te namene.

29.08.2017 0009-2017 80,004322002 Stroški financiranja in upravlj. z dolgomPP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

4322001 Obvezn.iz nasl.izvršev.proračuna-domače zadolžev.PP   

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankamKONTO

Na: Za plačilo obresti najetega kredita se
zagotovijo dodatna sredstva.

29.08.2017 0010-2017 1.000,001004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

1004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

Na: Gre za prerazporejanje sredstev med
konti, ker na ustreznem kontu ni dovolj
sredstev za pokrivanje vseh stroškov.

29.08.2017 0010-2017 100,001004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

1004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

Na: Gre za prerazporejanje sredstev med
konti, ker na ustrenem kontu niso bila
planirana sredstva.



SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREDITVAH OD 01.01. DO 31.12.2017
Stran 3

Datum 13.03.2018

Datum
DOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEK

v EUR

29.08.2017 0010-2017 550,001004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

1001004 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometuPP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

Na: Zaradi izvajanja rekonstrukcije in
novogradnje OŠ Dol in prevoza učencev
na tri druge lokacije v Hrastniku je
potrebno za zagotavljanje prometne
varnosti zagotoviti večje število
prostovoljcev, zato je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva za nakup ustrezne
opreme.

29.08.2017 0010-2017 400,004006005 Sredstva za revizijo poslovanja občinePP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

4004003 Izvršbe, sodni postopki idr.PP   

4026 Poslovne najemnine in zakupnineKONTO

Na: Zaradi več stroškov z overitvami
pogodb pri podeljevanju podjetniških
spodbud in nekaterih nenačrtovanih
stroškov je potrebno zagotoviti dodatna
sredstva.

30.08.2017 0011-2017 2.600,004118305 Projekt Dediščina industrijskih mest XX. StoletjaPP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

OB034-16-0004 Dediščina industrijskih mest XX. StoletjaNRP  

4111002 Razvojni programi podeželja - strategije, projekti,podpora interesnemu povezovanjuPP   

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO

Na: Zaradi obsega nalog Partnerstva LAS
za Zasavje in nepokritosti stroškov iz
sredstev ESSRR  v letu 2016 in deloma v
letu 2017 se v dogovoru z ostalimi
občinami zagotovijo dodatna sredstva za
nemoteno delovanje LAS-a.

30.08.2017 0011-2017 733,334118305 Projekt Dediščina industrijskih mest XX. StoletjaPP   

4000 Plače in dodatkiKONTO

OB034-16-0004 Dediščina industrijskih mest XX. StoletjaNRP  

4111002 Razvojni programi podeželja - strategije, projekti,podpora interesnemu povezovanjuPP   

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO

Na: Zaradi obsega nalog Partnerstva LAS
za Zasavje in nepokritosti stroškov iz
sredstev ESSRR  v letu 2016 in deloma v
letu 2017 se v dogovoru z ostalimi
občinami zagotovijo dodatna sredstva za
nemoteno delovanje LAS-a.

30.08.2017 0011-2017 150,004118305 Projekt Dediščina industrijskih mest XX. StoletjaPP   

4000 Plače in dodatkiKONTO

OB034-16-0004 Dediščina industrijskih mest XX. StoletjaNRP  

4119021 OŠ NH Rajka _ Podružnica DolPP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-14-0006 OŠ NH RAJKA - Podružnica DolNRP  

Na: V okviru realizacije projekta
rekonstrukcije in novogranje podružnične
šole Dol in ureditve dveh učilnic na OŠ v
Hrastniku so nastali dodatni stroški, ki
niso bili načrtovani, zato je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva. 

30.08.2017 0011-2017 1.516,664118305 Projekt Dediščina industrijskih mest XX. StoletjaPP   

4000 Plače in dodatkiKONTO

OB034-16-0004 Dediščina industrijskih mest XX. StoletjaNRP  

4118013 KRC Hrastnik - stroški upravljanja športnih objektov - delnoPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

Na: Zaradi uskladitve plač delavcem do
25. plačilnega razreda je potrebno
zagoviti dodatna sredstva, ki z veljavnim  
proračunom niso zagotovljena.

30.08.2017 0011-2017 4.000,004120012 Zdravstveno zavarovanje občanov - 15. člen ZZZPP   

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanjaKONTO

4120011 Pomoč na domuPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

Na: Ker je obveznost zagotavljanja
pomoči na domu večja, kot je bilo
načrtovano z sprejetim proračunom, je
potrebno za izvedbo programa do konca
leta  zagotoviti dodatna sredstva.

30.08.2017 0011-2017 4.000,004120012 Zdravstveno zavarovanje občanov - 15. člen ZZZPP   

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanjaKONTO

4119021 OŠ NH Rajka _ Podružnica DolPP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-14-0006 OŠ NH RAJKA - Podružnica DolNRP  

Na: V okviru realizacije projekta
rekonstrukcije in novogranje podružnične
šole Dol in ureditve dveh učilnic na OŠ v
Hrastniku so nastali dodatni stroški, ki
niso bili načrtovani, zato je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva. 

30.08.2017 0011-2017 10.500,004120005 Subvencije najemninPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4119007 OŠ NH Rajka - investicije v šolski prostorPP   

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

OB034-16-0006 OŠNHR_urejanje požarne varnostiNRP  

Na: Dodatna sredstva v višini 10.500
evrov so potrebna zaradi zagotovitve
požarne varnosti v dveh novih učilnicah, ki
v osnovni pogodbi nista bili zajeti, in
zaradi ureditve navezave požarnih loput in
klimatov na požarno centralo. Zzato se
predlaga prerazporeditev sredstev na to
postavko.
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Datum
DOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEK

v EUR

30.08.2017 0011-2017 2.500,004120005 Subvencije najemninPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4119021 OŠ NH Rajka _ Podružnica DolPP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-14-0006 OŠ NH RAJKA - Podružnica DolNRP  

Na: V okviru realizacije projekta
rekonstrukcije in novogranje podružnične
šole Dol in ureditve dveh učilnic na OŠ v
Hrastniku so nastali dodatni stroški, ki
niso bili načrtovani, zato je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva. 

30.08.2017 0011-2017 2.000,004119015 Prevozi otrok v šoloPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4119021 OŠ NH Rajka _ Podružnica DolPP   

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

OB034-14-0006 OŠ NH RAJKA - Podružnica DolNRP  

Na: V okviru realizacije projekta
rekonstrukcije in novogranje podružnične
šole Dol in ureditve dveh učilnic na OŠ v
Hrastniku so nastali dodatni stroški, ki
niso bili načrtovani, zato je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva. 

30.08.2017 0011-2017 1.000,004120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanovPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4119021 OŠ NH Rajka _ Podružnica DolPP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-14-0006 OŠ NH RAJKA - Podružnica DolNRP  

Na: V okviru realizacije projekta
rekonstrukcije in novogranje podružnične
šole Dol in ureditve dveh učilnic na OŠ v
Hrastniku so nastali dodatni stroški, ki
niso bili načrtovani, zato je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva. 

30.08.2017 0011-2017 123,344119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4118013 KRC Hrastnik - stroški upravljanja športnih objektov - delnoPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

Na: Zaradi uskladitve plač delavcem do
25. plačilnega razreda je potrebno
zagoviti dodatna sredstva, ki z veljavnim  
proračunom niso zagotovljena.

30.08.2017 0011-2017 1.270,004119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4118100 KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektovPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

Na: Zaradi uskladitve plač delavcem do
25. plačilnega razreda je potrebno
zagoviti dodatna sredstva, ki z veljavnim  
proračunom niso zagotovljena.

30.08.2017 0011-2017 2.381,004119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4119013 KRC Hrastnik - stroški upravljanja šport. objekt. - delnoPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

Na: Zaradi uskladitve plač delavcem do
25. plačilnega razreda je potrebno
zagoviti dodatna sredstva, ki z veljavnim  
proračunom niso zagotovljena.

30.08.2017 0011-2017 60,004119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4118200 Knjižnica Antona Sovreta - redni transferiPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

Na: Zaradi uskladitve plač delavcem do
25. plačilnega razreda je potrebno
zagoviti dodatna sredstva, ki z veljavnim  
proračunom niso zagotovljena.

31.08.2017 0012-2017 3.000,004216001 Prostorsko načrtovanjePP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-06-0036 PROSTORSKO NAČRTOVANJENRP  

4213005 Prometna signalizacijaPP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

Na: Zaradi povečanih potreb  v okviru
talnih označitev zaradi spremenjenega
režima šolskih prevozov iz Dola kot
posledica rekonstrukcije šole na Dolu je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

31.08.2017 0012-2017 7.000,004213100 Vzdrževanje občinskih cestPP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

4223001 Stroški odprave posledic naravnih nesrečPP   

4092 Druge rezerveKONTO

Na: Zaradi obsežne sanacije posledic
neurja  avgusta 2016 in zagotovitve
sredstev za plačilo samo neto stroškov
sanacije s strani države, je občina
angažirala vsa sredstva obvezne rezerve
in druga za to v proračunu namenjena
sredstva, za pokritje ostalih  stroškov v
zvezi s  sanacijo (DDV, nadzor, ..), vendar
le- ta ne zadoščajo, zato je potrebno
zagotoviti še dodatna sredstva.
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DOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMEN

Številka 
sklepa
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31.08.2017 0012-2017 15.500,004216009 Manjša vzdrževalna dela na komunalni infr.PP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

4223001 Stroški odprave posledic naravnih nesrečPP   

4092 Druge rezerveKONTO

Na: Zaradi obsežne sanacije posledic
neurja  avgusta 2016 in zagotovitve
sredstev za plačilo samo neto stroškov
sanacije s strani države, je občina
angažirala vsa sredstva obvezne rezerve
in druga za to v proračunu namenjena
sredstva, za pokritje ostalih  stroškov v
zvezi s  sanacijo (DDV, nadzor, ..), vendar
le- ta ne zadoščajo, zato je potrebno
zagotoviti še dodatna sredstva.

24.10.2017 0014-2017 27.000,004213100 Vzdrževanje občinskih cestPP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

4223001 Stroški odprave posledic naravnih nesrečPP   

4092 Druge rezerveKONTO

Na: Občina je z Ministrstvom  za okolje in
prostor sklenila sofinancersko pogodbo za
sanacijo plazu Pižmoht, pri kateri je
potrebno zagotoviti lastna sredstva za
plačilo DDV-ja in nadzor, zato se ta
sredstva prerazporedijo iz PP 4213100
Vzdrževanje cest.

24.10.2017 0015-2017 4.702,004119003 OŠ NH Rajka - redni transferiPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

4119003 OŠ NH Rajka - redni transferiPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

Na: Zaradi izplačila sorazmernega deleža
odpravnine ob upokojitvi delavke in
deloma napredovan,j je potrebno
zagotoviti sredstva v višini 4.702 €, kar je
možno prerazporediti znotraj iste PP med
konti za izdatke za blago in storitve ter
plačnimi konti, saj bodo materialni stroški
zaradi prenove šole na Dolu nižji

24.10.2017 0015-2017 750,004118303 Vzdrževanje spominskih obeležijPP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

4118301 Zasavski muzej Trbovlje - aktivnosti v hrastniškem muzejuPP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

Na: Sredstva se namenjajo za ponatis
knjige Lutke in lutkarji.

24.10.2017 0015-2017 855,004118303 Vzdrževanje spominskih obeležijPP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

4118200 Knjižnica Antona Sovreta - redni transferiPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

Na: Zaradi potrebe po obnovi dotrajanega
sedežnega in naslonskega dela kanapeja
in tabureja v knjižnici, se zagotovijo
sredstva za obnovo.

24.10.2017 0015-2017 250,004117001 Plačila storitev mrliških ogledovPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

4117006 Sofinanciranje ambulante na DoluPP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

Na: Zaradi večjih funkcionalnih stroškov
od zagotovljenih sredstev
zobozdravstvene ambulante na Dolu,  je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 

24.10.2017 0015-2017 2.960,004117001 Plačila storitev mrliških ogledovPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

4118100 KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektovPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

Na: Zaradi potreb po sredstvih za tekoče
vzdrževanje objektov in zamenjavo
dotrajanih stolov se zagotovijo dodatna
sredstva v višini 2.960,00 €.

24.10.2017 0015-2017 20,004117001 Plačila storitev mrliških ogledovPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

4120006 Enkratne pomoči socialnim upravičencemPP   

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnostiKONTO

Na: Za pokritje vseh stroškov izdanih
naročilnic socialnim upravičencem je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva v
višini 20,00 evrov.

24.10.2017 0015-2017 20,004117001 Plačila storitev mrliških ogledovPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

4119016 ŠtipendijePP   

4117 ŠtipendijeKONTO

Na: Za pokritje izplačil dodeljenih štipendij
na osnovi javnega razpisa je potrebno
zagotoviti dodatnih 20,00 evrov.

25.10.2017 0016-2017 300,004322002 Stroški financiranja in upravlj. z dolgomPP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

4302001 Provizija Uprave za javne prihodke in bančni stroškiPP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
za plačilo bančnih stroškov zaradi stanja
likvidnosti zakladnice in proračuna je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva za
plačilo stroškov.

2.11.2017 0017-2017 0,014118305 Projekt Dediščina industrijskih mest XX. StoletjaPP   

4000 Plače in dodatkiKONTO

OB034-16-0004 Dediščina industrijskih mest XX. StoletjaNRP  

4119006 OŠ NH Rajka - sofinanciranje prehrane učencevPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

Na: USKLADITEV PLANA
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22.11.2017 0018-2017 4.350,005813003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna pečPP   

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

OB034-12-0022 CESTA JP 622881, RESTAR JONKENRP  

5813003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna pečPP   

4202 Nakup opremeKONTO

OB034-06-0024 POSODOBITEV CESTNE INFRASTRUKTURE - KS KRNICE-ŠPNRP  

Na: Zaradi menjave gasilskih vozil, je
dostop do objektov v KS omejen in je
potrebno namestiti hidrantne omarice za
prvo posredovanje.

22.11.2017 0018-2017 60,005813003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna pečPP   

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKONTO

OB034-12-0022 CESTA JP 622881, RESTAR JONKENRP  

5813003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna pečPP   

4202 Nakup opremeKONTO

OB034-06-0024 POSODOBITEV CESTNE INFRASTRUKTURE - KS KRNICE-ŠPNRP  

Na: Zaradi menjave gasilskih vozil, je
dostop do objektov v KS omejen in je
potrebno namestiti hidrantne omarice za
prvo posredovanje.

28.11.2017 0019-2017 4.100,004213001 Javna razsvetljava - poraba elektr.energijePP   

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacijeKONTO

4216005 Javna komunalna rabaPP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

Na: Zaradi povečanega obsega podiranja
dreves se zagotovijo dodatna sredstva.

28.11.2017 0019-2017 2.100,004213001 Javna razsvetljava - poraba elektr.energijePP   

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacijeKONTO

4216007 Objekti za rekreacijoPP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

Na: Zaradi povečanega obsega izvedenih
del in nalog v letu 2017 so potrebna
dodatna sredstva.

28.11.2017 0019-2017 7.962,004213001 Javna razsvetljava - poraba elektr.energijePP   

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacijeKONTO

4216104 Plakatiranje in nameščanje plakatnih mestPP   

4020 Pisarniški in splošni material in storitveKONTO

Na: Zaradi nenačrtovanega refrenduma za
drugi tir in dveh krogov pri volitvah
predsednika države je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva za plačilo obveznosti iz
naslova opravljenih storitev plakatiranja in
nameščanja plakatnih mest.

6.12.2017 0021-2017 76,005806002 Investicijska vlaganja v dom KS Krnice-Šavna pečPP   

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO

OB034-07-0072 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KSNRP  

5806001 Dejavnost sveta KS Krnice-Šavna PečPP   

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacijeKONTO

Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
za pokritje stroškov doma, se
prerazporedijo sredstva v višini 76,00
evrov iz PP 5806002, kjer sredstva niso
bila v celoti porabljena.

12.12.2017 0022-2017 25,001006001 Sodelovanje v org. LS v državiPP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

1004006 WI-FI omrežjePP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

Na: Zaradi dodatne točke wi-fi v dvorani
na Dolu je potrebno zagotoviti dodatna
sredstva za plačilo stroškov internetnega
priključka

12.12.2017 0022-2017 105,005413001 Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Turje-GorePP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

5406001 Dejavnost KS Turje-GorePP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

Na: Zaradi povečanih stroškov elektrike
kot posledice ogrevanja je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva, ki se
prerazporedijo iz PP 5413001, kjer so
sredstva na razpolago.

12.12.2017 0022-2017 76,005806002 Investicijska vlaganja v dom KS Krnice-Šavna pečPP   

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO

OB034-07-0072 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KSNRP  

5806001 Dejavnost sveta KS Krnice-Šavna PečPP   

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacijeKONTO

Na: Zaradi povečanih stroškov elektrike  
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

12.12.2017 0022-2017 132,005806002 Investicijska vlaganja v dom KS Krnice-Šavna pečPP   

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO

OB034-07-0072 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KSNRP  

5806001 Dejavnost sveta KS Krnice-Šavna PečPP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

Na: Zaradi povečanih stroškov elektrike je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

13.12.2017 0024-2017 3.454,004120015 Financiranje družinskega pomočnikaPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4120009 Javna delaPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

Na: Zaradi premalo zagotvljenih sredstev
za izplačilo javnih del za mesec november
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, z
prerazporeditvijo iz PP 4120015, kjer  
sredstva ne bodo porabljena.

13.12.2017 0024-2017 467,004120015 Financiranje družinskega pomočnikaPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4118303 Vzdrževanje spominskih obeležijPP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
za plačilo opavljenih del ,  je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva, s
prerazporeditvijo iz PP 4120015, kjer  
sredstva ne bodo porabljena.
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13.12.2017 0024-2017 40,004120015 Financiranje družinskega pomočnikaPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4120006 Enkratne pomoči socialnim upravičencemPP   

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnostiKONTO

Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
za poravnavo obveznosti iz naslova
dodeljenih socialnih pomoči,  je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva, s
prerazporeditvijo iz PP 4120015, kjer  
sredstva ne bodo porabljena.

22.12.2017 0025-2017 1.405,484120005 Subvencije najemninPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4120011 Pomoč na domuPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi
izplačila plačnih nesorazmerij zaposlenih
na pomoči na domu.

22.12.2017 0025-2017 2.539,814120012 Zdravstveno zavarovanje občanov - 15. člen ZZZPP   

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanjaKONTO

4120011 Pomoč na domuPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

Na: Sredstva je potrebno zagotoviti za
izplačilo sorazmernega deleža  odpravnine
socilani delavki na pomoči na domu na
osnovi sklepa OS z dne 16.2.2017.

22.12.2017 0025-2017 1.199,684120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanovPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4120009 Javna delaPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

Na: Dodatna sredstva so potrebna za
poplačilo vseh zapadlih obveznosti do
izvajalcev javnih del in materialnih
stroškov, ki so nastali pri izvajanju javnih
del.

22.12.2017 0025-2017 541,804120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanovPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

4119015 Prevozi otrok v šoloPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

Na: Sredstva je potrebno zagotoviti zaradi
dodatnih prevozov, ki nam jih za otroke iz
Podkraja, ki se šolajo v Radečah,
zaračunava Občina radeče.

22.12.2017 0025-2017 3.477,004117001 Plačila storitev mrliških ogledovPP   

4133 Tekoči transferi v javne zavodeKONTO

4119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   

4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

Na: Dodatna sredstva je potrebno
zagotoviti zaradi premalo načrtovanih
sredstev glede na obveznosti, ki nastajajo
matičnega vrtca.

22.12.2017 0025-2017 305,001001002 Stroški sej odborov in komisij OS in drugihPP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

1001001 Stroški delovanja Občinskega svetaPP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

Na: Za izplačilo sejne 24. seje OS in
stroškov reprezentance je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva v višini 305
evrov.

22.12.2017 0025-2017 20,001001002 Stroški sej odborov in komisij OS in drugihPP   

4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

1004006 WI-FI omrežjePP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

Na: Za plačilo stroškov WI-FI je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva v višini 20,00
evrov.

22.12.2017 0025-2017 600,004216006 Izobešanje in obnova zastavPP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

4216007 Objekti za rekreacijoPP   

4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

Na: Zaradi povečanih potreb pri
vzdrževanju zelenih površin je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva za plačilo
zapadlih obveznosti.

260.219,57


