
OBČINA SVETI TOMAŽ
Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž

Evidenca sklepov o prerazporeditvi sredstev od 01.01.2022 do  rebalansa proračuna

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2022

Stran 1

Datum 23.05.2022

Datum
DOKUMENT PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEK

v EUR

02.01.2022 0001-2022 1.500,00062310 Splošna proračunska rezervacijaPP   

409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO

071008 Sofinanciranje JD - drugi zavodi in ustanovePP   

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

S: Prerazporeditev sredstev iz splošne
proračunske rezervacije za sofinanciranje
programov javnih del v zavodih
Na: Zagotovitev sredstev za
sofinanciranje programov javnih del v OŠ
Sveti Tomaž

02.01.2022 0001-2022 1.000,00062310 Splošna proračunska rezervacijaPP   

409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO

081316 Parkirni prostoriPP   

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

S: Prerazporeditev sredstev iz splošne
proračunske rezervacije za pluženje in
posipavanje parkirišč
Na: Zagotovitev  sredstev za pluženje in
posipavanje parkirišč

03.01.2022 0002-2022 295,40081649 Zagotavljenje delovanja bankomataPP   

402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

051919 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj - sofinanciranje materialnih stroškovPP   

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

S: Prerazporeditev sredstev na postavko,
kjer je zagotovljeno premalo sredstev
Na: Zagotovitev dodatnih sredstev, ki so
potrebna za sofinanciranje OŠ Ljudevita
Pivka

06.01.2022 0003-2022 1.550,00040620 Vlaganja v objektePP   

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO

040404 Vlaganja v  objekte v lasti občinePP   

402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

S: Prerazporeditev sredstev na postavko,
kjer jepotrebno zagotoviti dodatna
sredstva
Na: Dodatna sredstva je potrebno
zagotoviti za prenos stavbe MGC

06.01.2022 0003-2022 500,00081319 Kategorizacija cestPP   

402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

081350 Javna razsvetljavaPP   

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

S: Prerazporeditev sredstev na postavko,
kjer jepotrebno zagotoviti dodatna
sredstva
Na: Zagotovitev dodatnih sredstev za
sklenitev pogodbe

30.01.2022 0004-2022 229,00040612 Materialni stroškiPP   

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO

010601 Plačilo članarine za Združenje občin SlovenijePP   

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijahKONTO

S: Prerazporeditev sredstev na postavko,
kjer je potrebno zagotoviti dodatna
sredstva
Na: Zagotovitev dodatnih sredstev za
fiksni del članarine

03.02.2022 0005-2022 9.028,00062310 Splošna proračunska rezervacijaPP   

409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO

081316 Parkirni prostoriPP   

420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

S: Prerazporeditev sredstev iz
proračunske rezervacije na postavko, kjer
je potrebno zagotoviti sredstva, ki niso
bila planirana.
Na: Zagotovitev sredstev za izdelavo
projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo parkirišč

28.02.2022 0006-2022 130,00090602 Materialni stroški - režijski obratPP   

402402 Stroški prevoza v državiKONTO

090602 Materialni stroški - režijski obratPP   

402100 Uniforme in službena oblekaKONTO

S: Prerazporeditev sredstev znotraj
proračunske postavke
Na: Prerazporeditev sredstev znotraj
proračunske postavke 

02.03.2022 0007-2022 8.860,00081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cestPP   

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

091301 Tekoče vzdrževanje javnih potiPP   

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

S: Prerazporeditev sredstev znotraj  
tekočega vzdrževanja občinskih cest na
ustrezne postavke LC in JP
Na: Prerazporeditev sredstev znotraj
tekočega vzdrževanja občinskih cest na
ustrezne postavke LC in JP
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02.03.2022 0007-2022 170,00062001 Medgeneracijski center Sveti TomažPP   

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

052011 Plačilo pogrebninPP   

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

S: Prerazporeditev sredstev na postavko,
kjer je zagotovljenih premalo sredstev
Na: Zagotovitev dodatnih sredstev za
plačilo pogrebnih storitev

12.04.2022 0008-2022 81,00040408 Zavarovanje občinskega premoženja - objekti in odgovornostPP   

402504 Zavarovalne premije za objekteKONTO

040408 Zavarovanje občinskega premoženja - objekti in odgovornostPP   

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanjeKONTO

S: Prerazporeditev sredstev znotraj
proračunske postavke na strezni konto
Na: Prerazporeditev sredstev znotraj
proračunske postavke na strezni konto

30.04.2022 0009-2022 900,00040405 Tekoče vzdrževanje občinskih objektov in prostorovPP   

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

040405 Tekoče vzdrževanje občinskih objektov in prostorovPP   

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO

S: Prerazporeditev sredstev znotraj
proračunske postavke na ustrezni konto
Na: Prerazporeditev sredstev znotraj
proračunske postavke za zagotovitev
plačila stroškov ogrevanja

06.05.2022 0010-2022 44,00081680 Geodetske storitvePP   

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugihKONTO

081691 Odkupi zemljišč za  komunalno infrastrukturo in druge investicijePP   

402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

S: Prerazporeditev sredstev na postavko,
kjer je zagotovljeno premalo sredstev
Na: Zagotovitev dodatnih sredstev za
plačilo odškodnine po sporazumu 

06.05.2022 0010-2022 234,00091630 Urejanje parkov in zelenih površinPP   

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

091802 Športni objektiPP   

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

S: Prerazporeditev sredstev na postavko,
kjer je zagotovljeno premalo sredstev
Na: Zagotovitev dodatnih sredstev za
dobavo mivke za odbojkarsko igrišče

18.05.2022 0011-2022 800,00062310 Splošna proračunska rezervacijaPP   

409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO

081316 Parkirni prostoriPP   

420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

S: Prerazporeditev sredstev s proračunske
rezervacije
Na: Zagotovitev dodatnih sredstev za
izvedbo geomehanskih meritev za
pridobitev projektne dokumentacije -
parkirišče

25.321,40


