OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum10.09.2015
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 1.1.2015
Datum do: 31.8.2015

- BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

17.05.2015

0003-2015

PP
4216102
KONTO 420501
NRP
OB034-09-0004

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

PP
4215013
KONTO 420501
NRP
OB034-12-0009

Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki
Obnove
OBNOVE IN INV. VLAGANJA V GJS-ODPADKI

27.05.2015

0004-2015

PP
4216104
KONTO 402099

Plakatiranje in nameščanje plakatnih mest
Drugi splošni material in storitve

PP
4216300
KONTO 402603

Obnove in investicijska vlaganja v GJS- pokopališča
Najemnine in zakupnine za druge objekte

15.07.2015

0005-2015

PP
4212001
KONTO 420800

Projekt racionalne porabe energije
Študija o izvedljivosti projekta

PP
4212003
KONTO 402902

Sofinanciranje delovanja OREZ
Plačila po podjemnih pogodbah

15.07.2015

0005-2015

PP
4212001
KONTO 420800

Projekt racionalne porabe energije
Študija o izvedljivosti projekta

PP
4212003
KONTO 402912

Sofinanciranje delovanja OREZ
Posebni davek na določene prejemke

ZNESEK

NAMEN

Opis
5.000,00 Iz: Zaradi nenačrtovanega popravila
kompaktorja BOMAG na odlagališču
odpadkov Unično (občinska GJI) je
potrebno na PP 4215013 zagotoviti
dodatna sredstva, saj zagotovljena ne
pokrivajo nastalih stroškov. Na osnovi
navedenega se iz PP 4216102 sredstva v
višini 5.000 € zmanjšajo in prenesejo na
navedeno postavko.
Na: Zaradi nenačrtovanega popravila
kompaktorja BOMAG na odlagališču
odpadkov Unično (občinska GJI) je
potrebno na PP 4215013 zagotoviti
dodatna sredstva, saj zagotovljena ne
pokrivajo nastalih stroškov. Na osnovi
navedenega se iz PP 4216102 sredstva v
višini 5.000 € zmanjšajo in prenesejo na
postavko 4215013.
200,00 Iz: Občina zaradi potreb na PP 4216300
Obnove in investicijska vlaganja v GJS pokopališča ter manjših potreb po
sredstvih na tej postavki, predlaga
prerazporeditev na navedeno postavko.
Na: Občina je v letu 2015 uredila najemno
razmerje z župnijo Hrastnik za pokopališči
Draga in Podkraj, ki ju s to pogodbo
prevzema v upravljanje, pri načrtovanju
proračuna za leto 2015 pa tega ni
upoštevala.
1.120,00 Iz: Program priprave študij na osnovi
sprejetega LEK-a predvideva izvedbo
aktivnosti v jesenskih mesecih, zato se za
potrebe OREZ-a sredstva prerazporedijo.
Na: Sredstva za plačilo koordinatorja za
OREZ v predlogu proračuna za leto 2015
niso bila načrtovana, zato se zagotovijo s
prerazporeditvijo iz PP 4212001 Projekt
racionalne porabe energije.
380,00 Iz: Program priprave študij na osnovi
sprejetega LEK-a predvideva izvedbo
aktivnosti v jesenskih mesecih, zato se za
potrebe OREZ-a sredstva prerazporedijo.
Na: Sredstva za plačilo koordinatorja za
OREZ v predlogu proračuna za leto 2015
niso bila načrtovana, zato se zagotovijo s
prerazporeditvijo iz PP 4212001 Projekt
racionalne porabe energije.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

21.07.2015

0007-2015

PP
4006005
KONTO 402008

Sredstva za revizijo poslovanja občine
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

PP
4006100
KONTO 402099

Plačilo skupnih storitev za KS( pogreb.govori,...)
Drugi splošni material in storitve

22.07.2015

0008-2015

PP
5713003
KONTO 420400
NRP
OB034-15-0018

Investicijska vlaganja v krajevne ceste
Priprava zemljišča
SANACIJA BREŽINE NAD OBJEKTOMA 42 IN 43

PP
5706002
KONTO 420500
NRP
OB034-07-0069

Investicijska vlaganja v dom KS Prapretno
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS

22.07.2015

0008-2015

PP
5713003
KONTO 420400
NRP
OB034-15-0018

Investicijska vlaganja v krajevne ceste
Priprava zemljišča
SANACIJA BREŽINE NAD OBJEKTOMA 42 IN 43

PP
5706002
KONTO 420801
NRP
OB034-07-0069

Investicijska vlaganja v dom KS Prapretno
Investicijski nadzor
INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS

18.08.2015

0009-2015

PP
4007003
KONTO 402100

Nakup in vzdrževanje opreme CZ
Uniforme in službena obleka

PP
4007001
KONTO 411999

Sredstva za redno dejavnost CZ
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

19.08.2015

0010-2015

PP
4213001
KONTO 402200

Javna razsvetljava - poraba elektr.energije
Električna energija

PP
4213005
KONTO 402599

Prometna signalizacija
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Datum10.09.2015
Stran 2

ZNESEK

NAMEN

Opis
500,00 Iz: S postopkom zbiranja ponudb za
izvedbo notranje revizije poslovanja
občine in dveh javnih zavodov v letu 2015
je bil izbran ponudnik, s katerim je bila
podpisana pogodba v nižji vrednosti od
zagotovljenih sredstev na postavki, zato
se lahko del prerazporedi.
Na: Za potrebe krajevnih skupnosti je bilo
potrebno nabaviti zastave, zato se
predlaga zagotovitev dodatnih sredstev v
višini 500,00 evrov.
1.248,10 Iz: Po sklepu sveta KS Prapretno z dne
8.7.2015 se sredstva prerazporedijo za
potrebe investicijskih vlaganj v dom KS.
Na: Na podlagi odločitve sveta KS se uredi
fasada na domu KS, zato se na to
postavko zagotovijo dodatna sredstva.
65,49 Iz: Po sklepu sveta KS Prapretno z dne
8.7.2015 se sredstva prerazporedijo za
potrebe investicijskih vlaganj v dom KS.
Na: Na podlagi odločitve sveta KS se uredi
fasada na domu KS, zato se na to
postavko zagotovijo dodatna sredstva.
700,00 Iz: Zaradi povečanega obsega stroškov
usposabljanj pripadnikov civilne zaščite se
predlaga zagotovitev dodatnih sredstev za
plačilo stroškov izgubljenega dohodka v
višini 700,00 evrov na PP 4007001, zato
se predlaga zmanjšanje na postavki
4007003 pri nakupih uniform in služben
obleke.
Na: Zaradi povečanega obsega stroškov
usposabljanj pripadnikov civilne zaščite se
predlaga zagotovitev dodatnih sredstev za
plačilo stroškov izgubljenega dohodka v
višini 700,00 evrov.
10.000,00 Iz: Zaradi nujnosti preureditve prehoda za
pešče na Dolu pri Hrastniku in
zagotavljanja varne šolske poti, je
potrebno preurediti obstoječi prehod za
pešce, za kar je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva v višini 10.000 evrov,
zato se začasno, do priprave 1. rebalansa
proračuna za leto 2015, iz PP 4213001
Javna razsvetljava začasno prerazporedijo
potrebna sredstva na PP 4213005
Prometna signalizacija.
Na: Zaradi nujnosti preureditve prehoda
za pešče na Dolu pri Hrastniku in
zagotavljanja varne šolske poti je
potrebno preurediti obstoječi prehod za
pešce, za kar je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva v višini 10.000 evrov.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

20.08.2015

0011-2015

PP
4120002
KONTO 411909

Oskrbnine v socialnih zavodih
Regresiranje oskrbe v domovih

PP
4117001
KONTO 413303

Plačila storitev mrliških ogledov
Tekoči transferi v javne zavode - za zdravila

20.08.2015

0011-2015

PP
4120002
KONTO 411909

Oskrbnine v socialnih zavodih
Regresiranje oskrbe v domovih

PP
4120003
KONTO 411999

Tekoče vzdrževanje socialnih grobov
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

20.08.2015

0012-2015

PP
5313003
KONTO 420402
NRP
OB034-06-0018

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

PP
5306002
KONTO 420202
NRP
OB034-12-0026

Investicijska vlaganja v dom KS
Nakup strojne računalniške opreme
OKOLICA DOMA KS MARNO

21.08.2015

0013-2015

PP
1004002
KONTO 411908

Nagrade po občinskem odloku
Denarne nagrade in priznanja

PP
1018001
KONTO 402006

Stroški objav v medijih
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Datum10.09.2015
Stran 3

ZNESEK

NAMEN

Opis
10.000,00 Iz: Zaradi potreb po dodatnih sredstvih na
PP 4117001 Plačila storitev mrliških
ogledov se začasno, do priprave 1.
rebalansa proračuna za leto 2015,
prerazporedijo iz postavke 4120002
Oskrbnine v socialnih zavodih sredstva v
višini 10.000 evrov.
Na: Zaradi povečanega števila odrejenih
sanitarnih in sodnih obdukcij ter povečane
cene obdukcij zaradi obvezne zamenjave
izvajalca storitev, zagotovljena sredstva
na postavki ne zadoščajo za kritje nastalih
obveznosti, zato se predlaga zagotovitev
dodatnih sredstev v višini 10.000 evrov.
250,00 Iz: Zaradi potreb po zagotovitvi dodatnih
sredstev na PP 4120003 Tekoče
vzdrževanje socialnih grobov , se iz PP
4120002 Oskrbnine v socialnih zavodih
zagotovijo manjkajoča sredstva v višini
250,00 evrov.
Na: Manjkajoča sredstva v višini 250,00
evrov bodo namenjena za izvedbo dveh
napisov umrlih občanov na socialnem
grobu, ki sta umrla v letu 2015.
1.700,00 Na: Na osnovi sklepa Sveta KS Marno z
den 20.8.2015 se povečajo sredstva za
nabavo oprme pri ureditvi okolice doma za
1.700,00 evrov, zmanšajo pa se sredstva
na postavki 5313003 Investicijska
vlaganja v krajevne ceste.
1.500,00 Iz: Zaradi povečanega obsega objav (več
zasavskih medijev)in potreb po zagotovitvi
dodatnih sredstev na PP 1018001, se
sredstva v višini 1.500,00 evrov zagotovijo
iz PP 1004002 Nagrade po občinskem
odloku. V primeru potreb na tej postavki
po dodatnih sredstvih, pa se bodo le-ta
zagotovila z rebalansom.
Na: Zaradi povečanega obsega objav (več
zasavskih medijev) predlagamo
zagotovitev dodatnih sredstev v višini
1.500,00 evrov.

32.663,59

