OBČINA HRASTNIK

Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik

SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREJANJU SREDSTEV PRORAČUNA V LETU 2016

Datum

06.03.2017
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 1.1.2016
Datum do: 31.12.2016

Prerazporeditve sredstev s sklepi župana na osnovi 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2016:
v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

8.4.2016

0001-2016

PP
4004004
KONTO 402002

Stroški upravljanja občinskega premoženja
Storitve varovanja zgradb in prostorov

14.4.2016

0002-2016

PP
4216002
KONTO 402113

PP
4216003
Stroški soglasij, geodet.storitve idr.
KONTO 420600
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
NRP
OB034-07-0035

Odkupi in odškodnine za posege v prostor
Nakup zemljišč
ODKUPI IN ODŠKODNINE ZA POSEGE V PROSTOR

1.6.2016

0003-2016

PP
4213100
KONTO 402599

Vzdrževanje občinskih cest
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

PP
4212001
KONTO 420800
NRP
OB034-07-0033

Projekt racionalne porabe energije
Študija o izvedljivosti projekta
PROJEKT RACIONALIZACIJE RABE ENERGIJE

1.6.2016

0004-2016

PP
4114100
KONTO 410299
NRP
OB034-06-0016

Subvencije za malo gospodarstvo
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
SUBVENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO

PP
4106001
KONTO 402099

Razvojni programi, projekti in strategije
Drugi splošni material in storitve

ZNESEK

NAMEN

Opis
PP
4006003
KONTO 402599

Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.000,00 Na: Zaradi povečane porabe in potreb po
dodatnih sredstvih na tej postavki se
prerazporedijo sredstva na to postavko.
3.235,00 Na: Občina je z lastnikom parcel na cesti
Hrastnik-Kal na pobudo lastnika po
izjemno ugodni ceni za občino dogovorila
odkup zemljišč. Ker tega ni imela v
sprejetem finančnem načrtu, je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva v višini 3.235
evrov.
20.000,00 Na: Na podlagi informacij podanih s strani
Min.za infrastrukturo o pričakovanih
razpisnih pogojih za pridobitev
nepovratnih EU sredstev za energetsko
sanacijo javnih objektov je potrebno takoj
pristopiti k pripravi vseh pravnih in
investicijskih dokumentov, zato je
potrebno zagotoviti finančna sredstva, ki v
sprejetem proračunu niso bila načrtovana.
Na osnovi navedenega se iz postavke
4213100 prerazporedijjo sredstva v višini
20.000 evrov, pri rebalansu proračuna pa
se v skladu s proračunskimi možnostmi
vrnejo.
5.200,00 Na: Zaradi ustanovitve nove Regionalne
razvojne agencije Zasavje in hkrati
izvajanja določenih splošnih razvojnih
nalog s strani RCR do 28.7.2016
zagotovljena sredstva v sprejetem
proračunu ne zadoščajo za pokritje
stroškov v zvezi z nalogami agencij, zato
se predlaga prerazporeditev iz PP
4114100, kjer na osnovi javnega razpisa
in ocenjenih vlog sredstva ne bodo
porabljena v zagotovljeni višini.

SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREJANJU SREDSTEV PRORAČUNA V LETU 2016

Datum

06.03.2017
Stran 2

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

1.6.2016

0004-2016

PP
4111001
KONTO 410217
NRP
OB034-06-0023

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
SUBVENCIJE ZA KMETIJSTVO

PP
4106001
KONTO 402099

Razvojni programi, projekti in strategije
Drugi splošni material in storitve

10.6.2016

0005-2016

10.6.2016

0005-2016

10.6.2016

0005-2016

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

Materialni stroški za delovanje občinske uprave
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
Materialni stroški za delovanje občinske uprave
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
Materialni stroški za delovanje občinske uprave
Drugi splošni material in storitve

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

Materialni stroški za delovanje občinske uprave
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme
Materialni stroški za delovanje občinske uprave
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
Materialni stroški za delovanje občinske uprave
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

24.8.2016

0007-2016

PP
4004100
KONTO 402201

Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP
1004002
KONTO 411908

24.8.2016

0007-2016

PP
4004100
KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
1004002
KONTO 411908

24.8.2016

0007-2016

PP
4004100
KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
4006003
KONTO 402099

24.8.2016

0007-2016

PP
4004004
KONTO 402504

Stroški upravljanja občinskega premoženja
Zavarovalne premije za objekte

PP
4006003
KONTO 402099

24.8.2016

0007-2016

PP
4004004
KONTO 402512

Stroški upravljanja občinskega premoženja
Zavarovalne premije za opremo

PP
4006003
KONTO 402099

24.8.2016

0007-2016

PP
4004004
KONTO 402599

Stroški upravljanja občinskega premoženja
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

PP
4006003
KONTO 402099

24.8.2016

0007-2016

PP
1001002
KONTO 402905

Stroški sej odborov in komisij OS in drugih
Sejnine udeležencem odborov

PP
4006003
KONTO 402099

24.8.2016

0007-2016

PP
1001002
KONTO 402905

Stroški sej odborov in komisij OS in drugih
Sejnine udeležencem odborov

PP
1018002
KONTO 402006

24.8.2016

0007-2016

PP
1001002
KONTO 402905

Stroški sej odborov in komisij OS in drugih
Sejnine udeležencem odborov

PP
4004003
KONTO 402920

24.8.2016

0007-2016

PP
1001001
KONTO 402905

Stroški delovanja Občinskega sveta
Sejnine udeležencem odborov

PP
4004003
KONTO 402920

ZNESEK

NAMEN

Opis

4006002
402514
4006002
402514
4006002
402099

4006002
402515
4006002
402599
4006002
402599

4.384,00 Na: Zaradi ustanovitve nove Regionalne
razvojne agencije Zasavje in hkrati
izvajanja določenih splošnih razvojnih
nalog s strani RCR do 28.7.2016
zagotovljena sredstva v sprejetem
proračunu ne zadoščajo za pokritje
stroškov v zvezi z nalogami agencij, zato
se predlaga prerazporeditev iz PP
4114100, kjer na osnovi javnega razpisa
in ocenjenih vlog sredstva ne bodo
porabljena v zagotovljeni višini.
10.000,00
1.000,00

0,00 Na: Prerazporeditev med konti je
posledica pravilnega evidentiranja
stroškov in povečane porabe v letu 2016.
Nagrade po občinskem odloku
1.000,00 Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
Denarne nagrade in priznanja
za izplačilo nagrad za vrhunske športne
dosežke (Šketako in Kavzer), je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo
nagrad po pravilniku.
Nagrade po občinskem odloku
2.750,00 Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
Denarne nagrade in priznanja
za izplačilo nagrad za vrhunske športne
dosežke (Šketako in Kavzer), je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo
nagrad po pravilniku.
Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja
50,00 Na: Zaradi nepredvidenih stroškov
Drugi splošni material in storitve
(popravila, nabave) je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva.
Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja
100,00 Na: Zaradi nepredvidenih stroškov
Drugi splošni material in storitve
(popravila, nabave) je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva.
Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja
100,00 Na: Zaradi nepredvidenih stroškov
Drugi splošni material in storitve
(popravila, nabave) je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva.
Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja
300,00 Na: Zaradi nepredvidenih stroškov
Drugi splošni material in storitve
(popravila, nabave) je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva.
Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja
200,00 Na: Zaradi nepredvidenih stroškov
Drugi splošni material in storitve
(popravila, nabave) je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva.
Celostna podoba občine
350,00 Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
za oglaševalske storitve je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva.
Izvršbe, sodni postopki idr.
450,00 Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
za oglaševalske storitve je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva.
Izvršbe, sodni postopki idr.
650,00 Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva
za plačilo nastalih obveznosti.

SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREJANJU SREDSTEV PRORAČUNA V LETU 2016

Datum

06.03.2017
Stran 3

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

24.8.2016

0007-2016

PP
1001001
KONTO 402905

24.8.2016

0007-2016

PP
1001001
KONTO 402009

31.8.2016

0008-2016

PP
4118300
KONTO 412000

31.8.2016

0008-2016

PP
4111002
KONTO 412000

31.8.2016

0008-2016

PP
4120015
KONTO 411922

31.8.2016

0008-2016

PP
4111001
KONTO 410217
NRP
OB034-06-0023

31.8.2016

0008-2016

PP
4111002
KONTO 412000

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

NAMEN

Opis
Stroški delovanja Občinskega sveta
Sejnine udeležencem odborov

350,00 Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
zaobjave v medijih je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva.
PP
1018001
Stroški delovanja Občinskega sveta
Stroški objav v medijih
1.000,00 Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
KONTO 402006
Izdatki za reprezentanco
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
za objave v medijih je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva.
PP
4119006
Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
OŠ NH Rajka - sofinanciranje prehrane učencev
580,00 Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KONTO 411903
Regresiranje prehrane učencev in dijakov
za kritje stroškov subvencioniranja kosil
učencev OŠ NH Rajka na osnovi Pravilnika
o dodeljevanju socialnih pomoči na osnovi
izdanih odločb Centra za socialno delo
Hrastnik o višini otroškega dodatka.
PP
4119006
Razvojni programi podeželja - strategije, projekti,podpora interesnemu
povezovanju OŠ NH Rajka - sofinanciranje prehrane učencev
275,00 Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KONTO 411903
Regresiranje prehrane učencev in dijakov
za kritje stroškov subvencioniranja kosil
učencev OŠ NH Rajka na osnovi Pravilnika
o dodeljevanju socialnih pomoči na osnovi
izdanih odločb Centra za socialno delo
Hrastnik o višini otroškega dodatka.
PP
4120012
Financiranje družinskega pomočnika
Zdravstveno zavarovanje občanov - 15. člen ZZZ
13.500,00 Na: Na osnovi inšpekcijskega nadzora
KONTO 413105
Izplačila družinskemu pomočniku
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine
Zavoda za zdravstveno zav. RS je bilo
potrebno poravnati prispevke za občane
brez dohodkov na tekoči mesec, kar je
pomenilo takojšnje plačilo za zadnje tri
mesece (zamik obračunov), zato je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva, da
se bo lahko pravočasno poravnala
obveznost za mesec september. Z
rebalansom proračuna bo potrebno
zagotoviti sredstva še za ostale mesece.
PP
4120012
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Zdravstveno zavarovanje občanov - 15. člen ZZZ
800,00 Na: Na osnovi inšpekcijskega nadzora
KONTO 413105
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine
Zavoda za zdravstveno zav. RS je bilo
SUBVENCIJE ZA KMETIJSTVO
potrebno poravnati prispevke za občane
brez dohodkov na tekoči mesec, kar je
pomenilo takojšnje plačilo za zadnje tri
mesece (zamik obračunov), zato je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva, da
se bo lahko pravočasno poravnala
obveznost za mesec september. Z
rebalansom proračuna bo potrebno
zagotoviti sredstva še za ostale mesece.
PP
4120012
Razvojni programi podeželja - strategije, projekti,podpora interesnemu
povezovanju Zdravstveno zavarovanje občanov - 15. člen ZZZ
1.200,00 Na: Na osnovi inšpekcijskega nadzora
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KONTO 413105
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine
Zavoda za zdravstveno zav. RS je bilo
potrebno poravnati prispevke za občane
brez dohodkov na tekoči mesec, kar je
pomenilo takojšnje plačilo za zadnje tri
mesece (zamik obračunov), zato je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva, da
se bo lahko pravočasno poravnala
obveznost za mesec september. Z
rebalansom proračuna bo potrebno
zagotoviti sredstva še za ostale mesece.
PP
1018001
KONTO 402006

Stroški objav v medijih
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREJANJU SREDSTEV PRORAČUNA V LETU 2016

Datum

06.03.2017
Stran 4

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

14.11.2016

0009-2016

PP
4213100
KONTO 402599

Vzdrževanje občinskih cest
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

PP
4223001
KONTO 409299

Stroški odprave posledic naravnih nesreč
Druge rezerve

14.11.2016

0009-2016

PP
4216011
KONTO 402599

Vzdrževanje saniranih plazov
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

PP
4223001
KONTO 409299

Stroški odprave posledic naravnih nesreč
Druge rezerve

ZNESEK

NAMEN

Opis
87.000,00 Iz: Zaradi neurja dne 29.8.2016 je Štab
CZ aktiviral tehnično pomoč za
zagotovitev intervencijskih del za
zavarovanje življenja in premoženja
občanov ter vzpostavitev prevoznosti na
občinskih cestah.
Ker razpoložljiva sredstva rezervnega
sklada Občine Hrastnik ne zadostujejo za
pokritje nastalih interevencijskih stroškov,
se za ta namen zagotovijo potrebna
sredstva iz vseh proračunskih postavk,
na katerih se poraba omeji na
najnujnejše.
Na: Zaradi neurja dne 29.8.2016 je Štab
CZ aktiviral tehnično pomoč za
zagotovitev intervencijskih del za
zavarovanje življenja in premoženja
občanov ter vzpostavitev prevoznosti na
občinskih cestah.
Ker razpoložljiva sredstva rezervnega
sklada Občine Hrastnik ne zadostujejo za
pokritje nastalih interevencijskih stroškov,
se za ta namen zagotovijo potrebna
sredstva iz vseh proračunskih postavk,
na katerih se poraba omeji na
najnujnejše.
18.200,00 Iz: Zaradi neurja dne 29.8.2016 je Štab
CZ aktiviral tehnično pomoč za
zagotovitev intervencijskih del za
zavarovanje življenja in premoženja
občanov ter vzpostavitev prevoznosti na
občinskih cestah.
Ker razpoložljiva sredstva rezervnega
sklada Občine Hrastnik ne zadostujejo za
pokritje nastalih interevencijskih stroškov,
se za ta namen zagotovijo potrebna
sredstva iz vseh proračunskih postavk,
na katerih se poraba omeji na
najnujnejše.
Na: Zaradi neurja dne 29.8.2016 je Štab
CZ aktiviral tehnično pomoč za
zagotovitev intervencijskih del za
zavarovanje življenja in premoženja
občanov ter vzpostavitev prevoznosti na
občinskih cestah.
Ker razpoložljiva sredstva rezervnega
sklada Občine Hrastnik ne zadostujejo za
pokritje nastalih interevencijskih stroškov,
se za ta namen zagotovijo potrebna
sredstva iz vseh proračunskih postavk,
na katerih se poraba omeji na
najnujnejše.

SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREJANJU SREDSTEV PRORAČUNA V LETU 2016

Datum

06.03.2017
Stran 5

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

14.11.2016

0009-2016

PP
4216009
KONTO 402503

Manjša vzdrževalna dela na komunalni infr.
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP
4223001
KONTO 409299

Stroški odprave posledic naravnih nesreč
Druge rezerve

18.11.2016

0010-2016

PP
5706003
KONTO 420500
NRP
OB034-07-0069

Namenska sredstva od najemnin KS Prapretno
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS

PP
5713003
KONTO 420402
NRP
OB034-13-0017

Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Prapretno
Rekonstrukcije in adaptacije
CESTA PLESKO- OJSTRO

18.11.2016

0010-2016

PP
4215006
KONTO 420401
NRP
OB034-08-0010

PP
4216102
Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne infrastrukture
KONTO 420501
Novogradnje
NRP
OB034-09-0004
IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV

ZNESEK

NAMEN

Opis

Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba
Obnove
OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-VODOOSKRBA

14.100,00 Iz: Zaradi neurja dne 29.8.2016 je Štab
CZ aktiviral tehnično pomoč za
zagotovitev intervencijskih del za
zavarovanje življenja in premoženja
občanov ter vzpostavitev prevoznosti na
občinskih cestah.
Ker razpoložljiva sredstva rezervnega
sklada Občine Hrastnik ne zadostujejo za
pokritje nastalih interevencijskih stroškov,
se za ta namen zagotovijo potrebna
sredstva iz vseh proračunskih postavk,
na katerih se poraba omeji na
najnujnejše.
Na: Zaradi neurja dne 29.8.2016 je Štab
CZ aktiviral tehnično pomoč za
zagotovitev intervencijskih del za
zavarovanje življenja in premoženja
občanov ter vzpostavitev prevoznosti na
občinskih cestah.
Ker razpoložljiva sredstva rezervnega
sklada Občine Hrastnik ne zadostujejo za
pokritje nastalih interevencijskih stroškov,
se za ta namen zagotovijo potrebna
sredstva iz vseh proračunskih postavk,
na katerih se poraba omeji na
najnujnejše.
3.514,00 Iz: Zaradi potreb po dodatnih finančnih
sredstvih pri posodobitvi ceste Plesko Ojstro se prerazporedijo sredstva na PP
5713003.
Na: Pri posodobitvi ceste Plesko-Ojstro so
nastale potrebe po dodatnih sredstvih,
zato se zagotovijo s prerazporeditvijo iz
PP 5706003.
40.000,00 Iz: Zaradi potrebe po zagotovitvi sredstev
za obnovo vodovoda sočasno z
rekonstrukcijo regionalne ceste
R1224-odsek steklarna-most čez Savo, se
sredstva prerazporedijo na PP 4216102,
načrtovana vlaganja v kanalizacijo pa
preložijo na naslednje leto.
Na: Zaradi potrebe po zagotovitvi
sredstev za obnovo vodovoda sočasno z
rekonstrukcijo regionalne ceste
R1224-odsek steklarna-most čez Savo,
kar ni zagotovljeno v proračunu, se
sredstva prerazporedijo iz PP 4215006.
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Datum

06.03.2017
Stran 6

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

21.11.2016

0011-2016

PP
5106002
KONTO 420500
NRP
OB034-13-0012

Investicijska vlaganja v dom KS Steklarna
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKA VLAGANJA V PROSTORE KS STEKLARNA

PP
5113002
KONTO 420401
NRP
OB034-16-0008

21.11.2016

0011-2016

PP
5313003
KONTO 420402
NRP
OB034-06-0018

Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno
Rekonstrukcije in adaptacije
POSODOBITEV CESTNE INFRASTRUKTURE - KS MARNO

PP
5306002
KONTO 420500
NRP
OB034-07-0079

ZNESEK

NAMEN

Opis
Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo_KS Steklarna
1.977,00 Iz: Na osnovi sklepa sveta KS Steklarna se
Novogradnje
sredstva prerazporedijo na program
Postavitev solarne svetilke na cesti Hermana Debelaka/KS STEKLARNA/
cestne razsvetljave.
Na: Zaradi nujnosti postavitve solarne
cestne svetilke ob cesti LK 123071 je svet
KS Steklarna sprejel sklep , da se takoj
pristopi k realizaciji te postavitve in da se
sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo iz
postavke 5106002.
Investicijska vlaganja v dom KS Marno
2.600,00 Iz: Zaradi večjih potreb po sredstvih na
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
postavki Izgradnja prizidka v KS Marno se
INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS MARNO
na osnovi sklepa sveta KS Marno sredstva
prerazporedijo na PP 5306002
Na: Zaradi potreb po več sredstvih zaradi
izgradnje meteorne kanalizacije, drenaže
idr. pri izgradnji prizidka doma v KS Marno
se na osnovi sklepa sveta KS sredstva
prerazporedijo iz PP 5313003.

25.11.2016

0012-2016

PP
4119003
KONTO 413302

PP
4119003
OŠ NH Rajka - redni transferi
KONTO 413300
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

25.11.2016

0012-2016

PP
4119003
KONTO 413302

PP
4119003
OŠ NH Rajka - redni transferi
KONTO 413301
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

OŠ NH Rajka - redni transferi
4.850,00 Iz: Zaradi prihrankov pri porabi
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
toplovodnega ogrevanja kot posledica
energetske sanacije šolskih objektov v
Hrastniku se zmanjšujejo sredstva na tej
postavki in se prerazporejajo na postavko
za plače druge učiteljice v 1. razredu.
Na: Zaradi zmanjšanja financiranja druge
učiteljice v 1. razredu s strani
financerja-Min.za izobražev...... (kriterij št.
otrok v 1. raz. na Dolu se je znižal iz 75
na 50%) , se razlika do zaključka leta
zagotovi iz proračuna občine s
prerazporeditvijo sredstev iz materialnih
stroškov na plače znotraj iste PP.
OŠ NH Rajka - redni transferi
711,00 Iz: Zaradi prihrankov pri porabi
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
toplovodnega ogrevanja kot posledica
energetske sanacije šolskih objektov v
Hrastniku se zmanjšujejo sredstva na tej
postavki in se prerazporejajo na postavko
za plače druge učiteljice v 1. razredu.
Na: Zaradi zmanjšanja financiranja druge
učiteljice v 1. razredu s strani
financerja-Min.za izobražev...... (kriterij št.
otrok v 1. raz. na Dolu se je znižal iz 75
na 50%) , se razlika do zaključka leta
zagotovi iz proračuna občine s
prerazporeditvijo sredstev iz materialnih
stroškov na prispevke znotraj iste PP.
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Datum

06.03.2017
Stran 7

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

25.11.2016

0012-2016

PP
4119003
KONTO 413310

8.12.2016

0013-2016

PP
4215011
KONTO 402099

8.12.2016

0013-2016

PP
4215011
KONTO 402099

12.12.2016

0014-2016

PP
4120003
KONTO 411999

27.12.2016

0016-2016

PP
5313001
KONTO 402599

28.12.2016

0017-2016

PP
4006002
KONTO 402099

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

NAMEN

Opis
PP
4119003
OŠ NH Rajka - redni transferi
OŠ NH Rajka - redni transferi
25,00 Iz: Zaradi manjših potreb po sredstvih za
KONTO 413301
Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
premije za dodatno pokojninsko
zavarovanje se sredstva prerazporedijo na
konto sredstva za prispevke delodajalca.
Na: Zaradi zmanjšanja financiranja druge
učiteljice v 1. razredu s strani
financerja-Min.za izobražev...... (kriterij št.
otrok v 1. raz. na Dolu se je znižal iz 75
na 50%) , se razlika do zaključka leta
zagotovi iz proračuna občine s
prerazporeditvijo sredstev iz premij na
prispevke znotraj iste PP.
PP
4216005
Stroški izvajanja javne službe pri javnem podjetju
Javna komunalna raba
260,00 Iz: Sredstva ne bodo porabljena.
KONTO 402099
Drugi splošni material in storitve
Drugi splošni material in storitve
Na: Zaradi več stroškov od zagotovljenih
sredstev v vfinančnem načrtu se
zagotovijo dodatna sredstva za plačilo
nastalih obveznosti.
PP
4216002
Stroški izvajanja javne službe pri javnem podjetju
Stroški soglasij, geodet.storitve idr.
23,00 Iz: Sredstva ne bodo porabljena.
KONTO 402113
Drugi splošni material in storitve
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
Na: Zaradi več stroskov od zagotovljenih
se predlaga zagotovitev dodatnih sredstev
v višini 23,00 evrov.
PP
4119016
Tekoče vzdrževanje socialnih grobov
Štipendije
86,00 Iz: Zaradi nižje realiziacije od planiranih
KONTO 411701
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Kadrovske štipendije
sredstev se le- ta v tej višini
prerazporedijo na proračunsko postavko
Štipendije.
Na: S prerazporeditvijo sredstev je
omogočena dodelitev in izplačilo še 1
štipendije za študenta z nižjim socialnim
statusom.
PP
5306001
Tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Marno
Dejavnost sveta KS Marno
125,00 Na: Zaradi povečanih stroškov el. energije
KONTO 402200
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
Električna energija
se sredstva prerazporedijo iz PP 5313001
po sklepu Sveta KS Marno.
PP
4006003
Materialni stroški za delovanje občinske uprave
Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja
100,00 Na: Zaradi povečanih stroškov
KONTO 420200
Drugi splošni material in storitve
Nakup pisarniškega pohištva
vzdrževanja občinske zgradbe na tem
NRP
OB034-06-0075 NABAVA OPREME
programu se predlaga prerazporeditev
sredstev iz PP 4006002.

242.045,00

