
OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik

SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREJANJU SREDSTEV PRORAČUNA V LETU 2015

Kriteriji:
Datum od: 1.1.2015
Datum do: 31.12.2015

Stran 1
Datum12.02.2016

Prerazporeditve sredstev s sklepi župana na osnovi 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2015:

Datum
DOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEK

17.05.2015 0003-2015 5.000,004216102 Obnove in investicijska vlaganja  v GJS - vodooskrbaPP   
420501 ObnoveKONTO
OB034-09-0004 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-VODOOSKRBANRP  

4215013 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadkiPP   
420501 ObnoveKONTO
OB034-12-0009 OBNOVE IN INV. VLAGANJA V GJS-ODPADKINRP  

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.

27.05.2015 0004-2015 200,004216104 Plakatiranje in nameščanje plakatnih mestPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

4216300 Obnove in investicijska vlaganja v GJS- pokopališčaPP   
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekteKONTO

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.

15.07.2015 0005-2015 1.120,004212001 Projekt racionalne porabe energijePP   
420800 Študija o izvedljivosti projektaKONTO

4212003 Sofinanciranje delovanja OREZPP   
402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO

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.

15.07.2015 0005-2015 380,004212001 Projekt racionalne porabe energijePP   
420800 Študija o izvedljivosti projektaKONTO

4212003 Sofinanciranje delovanja OREZPP   
402912 Posebni davek na določene prejemkeKONTO

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.

21.07.2015 0007-2015 500,004006005 Sredstva za revizijo poslovanja občinePP   
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO

4006100 Plačilo skupnih storitev za KS( pogreb.govori,...)PP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

Na: Za potrebe krajevnih skupnosti je bilo
potrebno nabaviti zastave, zato se
predlaga zagotovitev dodatnih sredstev v
višini 500,00 evrov.

22.07.2015 0008-2015 1.248,105713003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS PrapretnoPP   
420400 Priprava zemljiščaKONTO
OB034-15-0018 SANACIJA BREŽINE NAD OBJEKTOMA 42 IN 43NRP  

5706002 Investicijska vlaganja v dom KS PrapretnoPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB034-07-0069 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KSNRP  

Na: Na podlagi odločitve sveta KS se uredi
fasada na domu KS, zato se na to
postavko zagotovijo dodatna sredstva.

22.07.2015 0008-2015 65,495713003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS PrapretnoPP   
420400 Priprava zemljiščaKONTO
OB034-15-0018 SANACIJA BREŽINE NAD OBJEKTOMA 42 IN 43NRP  

5706002 Investicijska vlaganja v dom KS PrapretnoPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB034-07-0069 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KSNRP  

Na: Na podlagi odločitve sveta KS se uredi
fasada na domu KS, zato se na to
postavko zagotovijo dodatna sredstva.

18.08.2015 0009-2015 700,004007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZPP   
402100 Uniforme in službena oblekaKONTO

4007001 Sredstva za redno dejavnost CZPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

Na: Zaradi povečanega obsega stroškov
usposabljanj pripadnikov civilne zaščite se
predlaga zagotovitev dodatnih sredstev za
plačilo stroškov izgubljenega dohodka v
višini 700,00 evrov.

19.08.2015 0010-2015 10.000,004213001 Javna razsvetljava - poraba elektr.energijePP   
402200 Električna energijaKONTO

4213005 Prometna signalizacijaPP   
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanjeKONTO

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.
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Datum
DOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEK

20.08.2015 0011-2015 10.000,004120002 Oskrbnine v socialnih zavodihPP   
411909 Regresiranje oskrbe v domovihKONTO

4117001 Plačila storitev mrliških ogledovPP   
413303 Tekoči transferi v javne zavode - za zdravilaKONTO

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.

20.08.2015 0011-2015 250,004120002 Oskrbnine v socialnih zavodihPP   
411909 Regresiranje oskrbe v domovihKONTO

4120003 Tekoče vzdrževanje socialnih grobovPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

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.

20.08.2015 0012-2015 1.700,005313003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS MarnoPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB034-06-0018 POSODOBITEV CESTNE INFRASTRUKTURE - KS MARNONRP  

5306002 Investicijska vlaganja v dom KS MarnoPP   
420202 Nakup strojne računalniške opremeKONTO
OB034-12-0026 OKOLICA DOMA KS MARNONRP  

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.

21.08.2015 0013-2015 1.500,001004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   
411908 Denarne nagrade in priznanjaKONTO

1018001 Stroški objav v medijihPP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

Na: Zaradi povečanega obsega objav (več
zasavskih medijev) predlagamo
zagotovitev dodatnih sredstev v višini
1.500,00 evrov.

23.10.2015 0014-2015 2.000,005113003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS SteklarnaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB034-06-0015 POSODOBITEV CESTNE INFRASTRUKTURE - KS STEKLARNANRP  

5106002 Investicijska vlaganja v dom KS SteklarnaPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB034-13-0012 INVESTICIJSKA VLAGANJA V PROSTORE KS STEKLARNANRP  

Na: Zaradi potrebnih vlaganj v nabavo in
montažo žleba in snegobrana na kovinski
konstrukciji in dobave zunanjih klopi, se
PP poveča za 2.000 evrov.

15.11.2015 0022-2015 370,004212001 Projekt racionalne porabe energijePP   
420800 Študija o izvedljivosti projektaKONTO

4212003 Sofinanciranje delovanja OREZPP   
402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO

Na: Na postavki 4212003 ni dovolj
sredstev za plačilo opravljenega dela
koordinatorja za energetiko, zato je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

26.11.2015 0017-2015 400,004007008 Stroški intervencij ob narav. in dr. nesrečahPP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

4007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

Na: Zaradi izkazanih potreb po nabavi
zaščitne opreme za tehnično reševanje ob
zemeljskih plazovih in močnem vetru se
zagotovijo dodatna sredstva za nabavo
le-teh.

26.11.2015 0017-2015 200,004007008 Stroški intervencij ob narav. in dr. nesrečahPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

4007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

Na: Zaradi izkazanih potreb po nabavi
zaščitne opreme za tehnično reševanje ob
zemeljskih plazovih in močnem vetru se
zagotovijo dodatna sredstva za nabavo
le-teh.

30.11.2015 0018-2015 200,001004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   
411908 Denarne nagrade in priznanjaKONTO

1004006 WI-FI omrežjePP   
402205 Telefon, faks, elektronska poštaKONTO

Na: Občina je v letu 2015 razširila omrežje
še na območje KS Turje, zato
zagotovljena sredstva za plačilo stroškov
ne zadostujejo.

30.11.2015 0018-2015 300,001004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   
411908 Denarne nagrade in priznanjaKONTO

1018001 Stroški objav v medijihPP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

Na: Zaradi več objav med letom je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

30.11.2015 0018-2015 3.000,004004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorovPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

4006006 Medobčinski inšpektorat in redarstvo ZasavjePP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

Na: Zaradi poplačila razlike za leto 2014 in
več stroškov v letu 2015, kar v veljavnem
proračunu ni bilo upoštevano, se
zagotovijo dodatna sredstva.

30.11.2015 0018-2015 1.600,004004003 Izvršbe, sodni postopki idr.PP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

4006006 Medobčinski inšpektorat in redarstvo ZasavjePP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

Na: Zaradi poplačila razlike za leto 2014 in
več stroškov v letu 2015, kar v veljavnem
proračunu ni bilo upoštevano, se
zagotovijo dodatna sredstva.

03.12.2015 0019-2015 900,001004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   
411908 Denarne nagrade in priznanjaKONTO

1004001 Stroški objav občinskih predpisovPP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
za plačilo objav občinskih glasil, je
potrebno zagotoviti  dodatna sredstva.
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Datum
DOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
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09.12.2015 0020-2015 900,004216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostorPP   
420600 Nakup zemljiščKONTO

4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostorPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

Na: Zaradi izplačila odškodnine lastniku
zemljišča, preko katerega se je izvajala
sanacija plazu Golouh - Šentjurc v Brdcah
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

09.12.2015 0020-2015 800,004004003 Izvršbe, sodni postopki idr.PP   
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugihKONTO

4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostorPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

Na: Zaradi izplačila odškodnine lastniku
zemljišča, preko katerega se je izvajala
sanacija plazu Golouh - Šentjurc v Brdcah
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

10.12.2015 0021-2015 1.900,004120012 Zdravstveno zavarovanje občanov - 15. člen ZZZPP   
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občineKONTO

4120009 Javna delaPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

Na: Zaradi premalo načrtovanih sredstev
za plačilo javnih del in materialnih
stroškov, povezanih z izvrševanjem javnih
del na cestnokomunalnem področju je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva za
pokritje vseh obveznosti občine za
izplačila v decembru 2015.

10.12.2015 0021-2015 1.250,004119015 Prevozi otrok v šoloPP   
411900 Regresiranje prevozov v šoloKONTO

4120009 Javna delaPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

Na: Zaradi premalo načrtovanih sredstev
za plačilo javnih del in materialnih
stroškov, povezanih z izvrševanjem javnih
del na cestnokomunalnem področju je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva za
pokritje vseh obveznosti občine za
izplačila v decembru 2015.

10.12.2015 0021-2015 500,004111002 Razvojni programi podeželja - strategije, projekti,podpora interesnemu povezovanjuPP   
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO

4118100 KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektovPP   
432300 Investicijski transferi javnim zavodomKONTO
OB034-06-0063 PRENOVA KULTURNIH OBJEKTOV IN NABAVA OPREMENRP  

Na: Dodatna sredstva je potrebno
zagotoviti za nakup prenosne blaganje za
davčno potrjevanje računov za potrebe
kulturnih in športnih društev.

10.12.2015 0021-2015 87,704120011 Pomoč na domuPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

4119006 OŠ NH Rajka - sofinanciranje prehrane učencevPP   
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakovKONTO

Na: Za plačilo obveznosti iz naslova
subvencioniranja šolske prehrane je za
poravnavo zapadlih obveznosti potrebno
zagotoviti dodatna sredstva.

10.12.2015 0021-2015 589,644111002 Razvojni programi podeželja - strategije, projekti,podpora interesnemu povezovanjuPP   
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO

4117001 Plačila storitev mrliških ogledovPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

Na: Dodatna sredstva je potrebno
zagotoviti za poplačilo zapadlih obveznosti
iz naslova mrliških ogledov in v zvezi s
tem opravljenih obdukcij.

10.12.2015 0021-2015 97,244111002 Razvojni programi podeželja - strategije, projekti,podpora interesnemu povezovanjuPP   
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO

4117001 Plačila storitev mrliških ogledovPP   
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO

Na: Dodatna sredstva je potrebno
zagotoviti za poplačilo zapadlih obveznosti
iz naslova mrliških ogledov in v zvezi s
tem opravljenih obdukcij.

10.12.2015 0021-2015 958,094119016 ŠtipendijePP   
411701 Kadrovske štipendijeKONTO

4120015 Financiranje družinskega pomočnikaPP   
411922 Izplačila družinskemu pomočnikuKONTO

Na: Dodatna sredstva je potrebno
zagotoviti za izplačilo nadomestila 1
družinskemu pomočniku, kateremu je bila
odločba izdana v mesecu novembru 2015.

10.12.2015 0021-2015 500,004119016 ŠtipendijePP   
411701 Kadrovske štipendijeKONTO

4120017 Pomoč staršem ob rojstvu otrokPP   
411103 Darilo ob rojstvu otrokaKONTO

Na: Dodatna sredstva je potrebno
zagotoviti za izplačilo nagrad za
novorojence na osnovi prejetih vlog in
izdanih odločb.

10.12.2015 0021-2015 120,004119016 ŠtipendijePP   
411701 Kadrovske štipendijeKONTO

4119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starševKONTO

Na: Dodatna sredstva so potrebna za
poplačilo obveznosti za prevoz otroka v
razvojni oddelek vrtca Trbovlje na osnovi
izdane odločbe.

16.12.2015 0023-2015 500,001001001 Stroški delovanja Občinskega svetaPP   
402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO

1001002 Stroški sej odborov in komisij OS in drugihPP   
402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO

Na: Zaradi večjega števila sej odborov
občinskega sveta in s tem povezanih
stroškov sejnin je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva.
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22.12.2015 0024-2015 332,005306002 Investicijska vlaganja v dom KS MarnoPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

5306001 Dejavnost sveta KS MarnoPP   
402200 Električna energijaKONTO

Na: Zaradi povečanih stroškov porabe
električne energije je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva.

23.12.2015 0025-2015 351,004322002 Stroški financiranja in upravlj. z dolgomPP   
402931 Plačila bančnih storitevKONTO

4322003 Stroški financiranjaPP   
402932 Stroški, povezani z zadolževanjemKONTO

Na: Zaradi premalo načrtovanih sredstev
za pokritje stroškov financiranja je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

23.12.2015 0026-2015 30,004302006 Stroški javne blagajnePP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

4322003 Stroški financiranjaPP   
402932 Stroški, povezani z zadolževanjemKONTO

Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
za pokritje stroškov financiranja je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

29.12.2015 0027-2015 500,003004002 Protokolarni stroškiPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

3004001 Pokroviteljstva in sofinaciranja prireditevPP   
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO

Na: Zaradi odločitve za nakazilo
humanitarni organizaciji za pomoč ljudem
v stiski, se zagotovijo dodatna sredstva.

30.12.2015 0030-2015 400,004120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanovPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

4120009 Javna delaPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

Na: Zaradi premalo načrtovanih sredstev
za pokritje zapadlih obveznosti se
predlaga zagotovitev dodatnih sredstev.

51.449,26


