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Leto: 2018
Konto 4Od-do datuma:   .  .      - 31.12.2018

A OBČINSKI SVET
POLITIČNI SISTEM01

Politični sistem0101
402099    -1.000,0001,01,02,05,
40200901,01,02,04,

Dejavnost občinskega sveta01019001 Materialni stroški
reprezentanca in pogostitve

Drugi splošni material in storitve
Dejavnost občinskega sveta01019001 Izdatki za reprezentanco     1.000,00

Opis: prerazporeditev znotraj programa med PP
402905    -1.000,0001,01,04,
40293901,01,04,

Izvedba in nadzor volitev in referendumov01019002 Stroški volitev
Stroški volitev

Sejnine udeležencem odborov
Izvedba in nadzor volitev in referendumov01019002 Stroški strokovnih komisij     1.000,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402099    -1.000,0001,01,04,
40220601,01,04,

Izvedba in nadzor volitev in referendumov01019002 Stroški volitev
Stroški volitev

Drugi splošni material in storitve
Izvedba in nadzor volitev in referendumov01019002 Poštnina in kurirske storitve     1.000,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP

C ŽUPAN, PODŽUPAN
POLITIČNI SISTEM01

Politični sistem0101
402000       -50,0001,01,02,01,
40220501,01,02,01,

Dejavnost župana in podžupanov01019003 Nadomestilo podžupanu
Nadomestilo podžupanu

Pisarniški material in storitve
Dejavnost župana in podžupanov01019003 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta        50,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402099       -50,0001,01,02,01,
40240001,01,02,01,

Dejavnost župana in podžupanov01019003 Nadomestilo podžupanu
Nadomestilo podžupanu

Drugi splošni material in storitve
Dejavnost župana in podžupanov01019003 Dnevnice za službena potovanja v državi        50,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP

E OBČINA - OBČINSKA UPRAVA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE04

Druge skupne administrativne službe0403
402699      -100,0001,03,03,
40209901,03,03,

Obveščanje domače in tuje javnosti04039001 Stroški spletne strani občine in E uprava
Stroški spletne strani občine in E uprava

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
Obveščanje domače in tuje javnosti04039001 Drugi splošni material in storitve       100,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
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402009    -1.200,0001,06,04,
40209901,06,04,

Izvedba protokolarnih dogodkov04039002 Stroški ob občinskem prazniku
Stroški ob občinskem prazniku

Izdatki za reprezentanco
Izvedba protokolarnih dogodkov04039002 Drugi splošni material in storitve     1.200,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402901      -200,0001,06,04,
40209901,06,04,

Izvedba protokolarnih dogodkov04039002 Stroški ob občinskem prazniku
Stroški ob občinskem prazniku

Plačila avtorskih honorarjev
Izvedba protokolarnih dogodkov04039002 Drugi splošni material in storitve       200,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
412000      -300,0001,06,08,
40209901,06,08,

Izvedba protokolarnih dogodkov04039002 Stroški občinskih prireditev
Stroški občinskih prireditev

Tekoči transferi neprofitnom organizacija
Izvedba protokolarnih dogodkov04039002 Drugi splošni material in storitve       300,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402099    -1.300,0001,06,03,03,
40220001,06,03,03,

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem04039003 Operativni odhodki povezani z urejanjem premoženja
Operativni odhodki povezani z urejanjem premoženja

Drugi splošni material in storitve
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem04039003 Električna energija     1.300,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402099      -600,0001,06,03,03,
40220101,06,03,03,

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem04039003 Operativni odhodki povezani z urejanjem premoženja
Operativni odhodki povezani z urejanjem premoženja

Drugi splošni material in storitve
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem04039003 Poraba kuriv in stroški ogrevanja       600,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402099      -600,0001,06,03,03,
40220301,06,03,03,

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem04039003 Operativni odhodki povezani z urejanjem premoženja
Operativni odhodki povezani z urejanjem premoženja

Drugi splošni material in storitve
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem04039003 Voda in komunalne storitve       600,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
LOKALNA SAMOUPRAVA06

Dejavnost občinske uprave0603
400000    -1.000,0001,02,01,01,
40290301,02,02,

Administracija občinske uprave06039001 Bruto plača in stroški dela uprave
Materialni stroški uprave

Osnovne plače
Administracija občinske uprave06039001 Plačila za delo preko študentskega servisa     1.000,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
401001      -400,0001,02,01,02
40150001,02,01,04,

Administracija občinske uprave06039001 Prispevki delodajalca -uprava
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Administracija občinske uprave06039001 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja       400,00

Opis: prerazporeditev znotraj programa med PP
402004      -200,0001,02,02,
40200101,02,02,

Administracija občinske uprave06039001 Materialni stroški uprave
Materialni stroški uprave

Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura
Administracija občinske uprave06039001 Čistilni material in storitve       200,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402201      -100,0001,02,02,
40220301,02,02,

Administracija občinske uprave06039001 Materialni stroški uprave
Materialni stroški uprave

Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Administracija občinske uprave06039001 Voda in komunalne storitve       100,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
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402206      -400,0001,02,02,
40220501,02,02,

Administracija občinske uprave06039001 Materialni stroški uprave
Materialni stroški uprave

Poštnina in kurirske storitve
Administracija občinske uprave06039001 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta       400,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402300      -100,0001,02,02,
40240201,02,02,

Administracija občinske uprave06039001 Materialni stroški uprave
Materialni stroški uprave

Goriva in maziva za prevozna sredstva
Administracija občinske uprave06039001 Stroški prevoza v državi       100,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402403       -20,0001,02,02,
40240001,02,02,

Administracija občinske uprave06039001 Materialni stroški uprave
Materialni stroški uprave

Dnevnice za službena potovanja v tujini
Administracija občinske uprave06039001 Dnevnice za službena potovanja v državi        20,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402099    -1.000,0001,03,01,
40250001,03,01,

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim06039002 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov
Tekoče vzdrževanje opreme in objektov

Drugi splošni material in storitve
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim06039002 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov     1.000,00

Opis: prenos znotraj PP
402301      -600,0001,03,01,
40250001,03,01,

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim06039002 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov
Tekoče vzdrževanje opreme in objektov

Vzdrževanje in popravila vozil
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim06039002 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov       600,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402510    -1.000,0001,03,01,
40250001,03,01,

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim06039002 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov
Tekoče vzdrževanje opreme in objektov

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim06039002 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov     1.000,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402511    -2.000,0001,03,01,
40250001,03,01,

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim06039002 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov
Tekoče vzdrževanje opreme in objektov

Tekoče vzdrževanje druge opreme
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim06039002 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov     2.000,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO11

Program reforme kmetijstva in živilstva1102
412000      -500,00042,01,02,
402099042,01,02,

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu11029001 Tekoči odhodki na področju kmetijstva
Tekoči odhodki na področju kmetijstva

Tekoči transferi neprofitnom organizacija
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu11029001 Drugi splošni material in storitve       500,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13

Cestni promet in infrastruktura1302
420899    -8.000,00045,02,99
420804045,02,99

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest13029002 Dokumentacija za ceste
Dokumentacija za ceste

Plačila drugih storitev in dokumentacije
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest13029002 Načrti in druga projektna dokumentacija     8.000,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
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GOSPODARSTVO14
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva1403

402099    -2.100,00047,01,02,
402006047,01,02,

Promocija občine14039001 Promocija turistične dejavnosti
Promocija turistične dejavnosti

Drugi splošni material in storitve
Promocija občine14039001 Stroški objav     2.100,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402099      -300,00047,01,02,
402401047,01,02,

Promocija občine14039001 Promocija turistične dejavnosti
Promocija turistične dejavnosti

Drugi splošni material in storitve
Promocija občine14039001 Hotelske in restavracijske storitve v državi       300,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16

Komunalna dejavnost1603
402201    -4.000,00049,03,01,
402099049,03,01,

Druge komunalne dejavnosti16039005 Vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v KS
Vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v KS

Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Druge komunalne dejavnosti16039005 Drugi splošni material in storitve     4.000,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18

Ohranjanje kulturne dediščine1802
402503    -2.000,00082,02,03,
431000082,02,03,

Nepremična kulturna dediščina18029001 Sredstva za urejanje kulturnih objektov
Sredstva za urejanje kulturnih objektov

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Nepremična kulturna dediščina18029001 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov     2.000,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
Podpora posebnim skupinam1804

402099      -500,0001,08,02,01,
40220101,08,02,01,

Podpora narodnostnim skupnostim18049003 Tekoči odhodki narodnost občine
Tekoči odhodki narodnost občine

Drugi splošni material in storitve
Podpora narodnostnim skupnostim18049003 Poraba kuriv in stroški ogrevanja       500,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402099      -500,0001,08,02,01,
40220501,08,02,01,

Podpora narodnostnim skupnostim18049003 Tekoči odhodki narodnost občine
Tekoči odhodki narodnost občine

Drugi splošni material in storitve
Podpora narodnostnim skupnostim18049003 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta       500,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
IZOBRAŽEVANJE19

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok1902

 GRAD d.d.

Pripravil/a: Slavica Fujs
Izpis pripravljen 02.04.2019 ob 11:56:56

Vrstni red: Po PU, PPP,GPR,PPR,PP, kontuPodjetje: OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Pogoj:     4

Ime poročila: bi_prerazp06

- 4 -



ZnesekPostavka Konto

SKLEP 
o prerazporeditvi sredstev

PU/PPP/GPR/PPR Naziv kontaNaziv postavke

Leto: 2018
Konto 4Od-do datuma:   .  .      - 31.12.2018

411921    -1.500,00090,01,02,
413302090,01,02,

Vrtci19029001 Pokrivanje razlike v EC v vrtcih drugih občin
Pokrivanje razlike v EC v vrtcih drugih občin

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih
Vrtci19029001 Tek.transf.v jav.zavode - za izd.za blago in storitve     1.500,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
Primarno in sekundarno izobraževanje1903

413302      -400,00091,02,01,
413310091,02,01,

Osnovno šolstvo19039001 Plače OŠ Bogojina
Plače OŠ Bogojina

Tek.transf.v jav.zavode - za izd.za blago in storitve
Osnovno šolstvo19039001 Tekoči transferi v javne zavode- za premije kolektivnega dod       400,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
413302    -1.400,00091,03,02,01,
413302091,03,02,

Osnovno šolstvo19039001 Razširjena dejavnost - material in storitve
Sofinanciranje šole v naravi

Tek.transf.v jav.zavode - za izd.za blago in storitve
Pomoči v osnovnem šolstvu19069001 Tek.transf.v jav.zavode - za izd.za blago in storitve     1.400,00

Opis: prerazporeditev znotraj programa med PP
413302    -1.500,00091,03,02,03,
413300091,02,03,

Osnovno šolstvo19039001 Razširjena dejavnost - tekoči transferi
Plače DOŠ Prosenjakovci

Tek.transf.v jav.zavode - za izd.za blago in storitve
Osnovno šolstvo19039001 Tekoči transferi v javne zavode -sred. za plače in drugi izd     1.500,00

Opis: prerazporeditev znotraj programa med PP
SOCIALNO VARSTVO20

Izvajanje programov socialnega varstva2004
411999    -2.000,0010,01,02,
41110310,01,09,

Socialno varstvo materialno ogroženih20049004 Začasne in enkratne denarne pomoči
Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Drugi programi v pomoč družini20029001 Darilo ob rojstvu otroka     2.000,00

Opis: prerazporeditev znotraj programa med PP
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI23

Splošna proračunska rezervacija2303
409000    -1.200,0001,06,01,
40209901,06,08,

Splošna proračunska rezervacija23039001 Splošna proračunska rezervacija
Stroški občinskih prireditev

Splošna proračunska rezervacija
Izvedba protokolarnih dogodkov04039002 Drugi splošni material in storitve     1.200,00

Opis: Prerazporeditev splošne proračunske rezervacije
409000    -8.300,0001,06,01,
42020201,03,02,

Splošna proračunska rezervacija23039001 Splošna proračunska rezervacija
Nakup opreme

Splošna proračunska rezervacija
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim06039002 Nakup računalnikov in programske opreme     8.300,00

Opis: prerazporeditev proračunske rezerve

F MEDOBČINSKE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE
LOKALNA SAMOUPRAVA06
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Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo0601
402206      -200,0001,02,03,
40220501,02,03,

Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb
Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb

Poštnina in kurirske storitve
Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta       200,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402301      -250,0001,02,03,
40230001,02,03,

Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb
Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb

Vzdrževanje in popravila vozil
Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 Goriva in maziva za prevozna sredstva       250,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
402999      -300,0001,02,03,
40292001,02,03,

Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb
Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb

Drugi operativni odhodki
Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in drugo       300,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
420202    -3.300,0001,02,03,
42022201,02,03,

Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb
Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb

Nakup računalnikov in programske opreme
Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov     3.300,00

Opis: prerazporeditev znotraj PP
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