ODHODKI

PP

Naziv PP

Konto

Naziv konta

Plače, prispevki, davek na
izplačane plače in drugi
izdatki zaposlenim občinska uprava+ Sredstva
06001+ za odpravo nesorazmerij - več
06020 občinska uprava
kontov

-

Plače, prispevki, davek na
izplačane plače in drugi
izdatki zaposlenim - župan
01009+ + Sredstva za odpravo
01010 nesorazmerij - župan

-

več
kontov

Nadomestilo za nepoklicno
Plačila po
podjemnih
opravljanje funkcije 01011 podžupana
402902 pogodbah
Plače, prispevki, davek na
izplačane plače in drugi
izdatki zaposlenim medobčinski inšpektorat+
Sredstva za odpravo
06021+ nesorazmerij - medobčinski več
kontov
06020 inšpektorat
SKUPAJ PLAČE

PRIHODKI

Znesek

Razlog in "z zneska
na znesek"
Konto

Naziv konta

Znesek

Razlog in "z
zneska na
znesek"

Aneks h kolektivni
pogodbi z
uskladitvijo plač s 1.
7. 2010; z
877.330,28 EUR na
-39.552,88 837.777,40 EUR
Aneks h kolektivni
pogodbi z
uskladitvijo plač s 1.
7. 2010; s
54.176,91 EUR na
-1.232,85 52.944,06 EUR
Aneks h kolektivni
pogodbi z
uskladitvijo plač s 1.
7. 2010; s
14.224,36 EUR na
230,68 14.455,04 EUR
Aneks h kolektivni
pogodbi z
uskladitvijo plač s 1.
7. 2010; z
296.064,26 EUR na
-16.161,50 279.902,76 EUR
-56.716,55

Prejeta
sredstva iz
občinskih
proračunov
za tekočo
740100 porabo

72,5 % stroškov
MIRED-a odpade
na druge občine
soustavnoviteljice(
z 294.904,09 na
-11.717,09 283.187,00 )
-11.717,09
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13134

13136

15053

Verd - pločnik

Verd - javna razsvetljava

Verd - kanalizacija

16068 Verd - vodovod
SKUPAJ "VERD"

420401 Novogradnje

izračuni po projektni
dokumentaciji in
delitvi na 2 leti;s
195.000,00 EUR na
-157.482,00 37.518,00 EUR

420401 Novogradnje

izračuni po projektni
dokumentaciji in
delitvi na 2 leti;s
50.400,00 EUR na
22.620,00 73.020,00 EUR

420401 Novogradnje

izračuni po projektni
dokumentaciji in
delitvi na 2 leti; z
1.078.449,00 EUR
-374.743,00 na 703.706 EUR

Rekonstrukcije in
420402 adaptacije

13152

Obnova mostov

Rekonstrukcije in
420402 adaptacije

13075

Rekonstrukcija križišča AC Ljubljanska

Rekonstrukcije in
420402 adaptacije

izračuni po projektni
dokumentaciji in
delitvi na 2 leti; s
557.000,00 EUR na
-325.770,00 231.230,00 EUR
-835.375,00

0,00

predlog OEI in
OGFP; z 0 na
142.000,00 142.000,00 EUR
sofinanciranje pri
investiciji DARS in
DRSC;z 0 na
100.000,00 100.000,00 EUR
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13140

Investicije na cestah - KS
Podlipa Smrečje

420401 Novogradnje

16xxx

Subvencioniranje cen
storitev oskrbe s pitno vodo

Subvencioniranje
cen javnim
410000 podjetjem

16002

Stanovanja - nakup,
novogradnje, investicijsko
vzdrževanje, projektna
dokumentacija

Nakup
stanovanjskih
420001 zgradb in prostorov

16xxx

Ureditev pokopališča

Rekonstrukcije in
420402 adaptacije

13150

Rekonstrukcija odseka ceste
Bevke Log

Rekonstrukcije in
420402 adaptacije

Odločba Agencije
za kmetijske trge in
razvoj podeželja za
sofinanciranje do
203.644,05 EUR vse v 2010; z
260.000,00 EUR na
242.799,97 502.799,97 EUR
Gradivo za 25. sejo
OS, točka 11,
Predlog
spremembe cene
za storitev oskrbe s
pitno vodo v občini
Vrhnika; z 0 na
88.500,00 88.500 EUR
Kupnina MORS-u
za eno stanovanje v
celoti v 2009, za
drugo stanovanje
pa prvi obrok v
2009, drugi v višini
20.600 pa v 2010; s
30.000,00 EUR na
-9.400,00 20.600,00 EUR
Obnova obzidja in
ureditev prehoda
pogreba; z 0 na
31.250,00 31.250,00 EUR
ureditev nasipa na
odseku ceste; z 0
40.000,00 na 40.000,00 EUR

Prejeta
sredstva iz
državnega
proračuna za
740001 investicije

Odločba Agencije
za kmetijske trge
in razvoj
podeželja za
sofinanciranje do
203.644,05 EUR (prej 108.333,33
EUR); s
605.798,84 EUR
na 701.109,56
95.310,72 EUR.
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15008

Subvencioniranje cen

Subvencioniranje
cen javnim
410000 podjetjem

18043

Forma V

Drugi operativni
402999 odhodki

Izdelava strokovnih podlag
xxxxx
in soglasij
SKUPAJ OSTALO

Drugi operativni
402999 odhodki

znižanje
subvencioniranja
cen odvoza
odpadkov; s
113.250,00 EUR na
-40.000,00 73.250,00 EUR
predlog OGPF; z
12.000,00 EUR na
-10.000,00 2.000,00 EUR
Strokovne podlage
in soglasja za
vodovod in
kanalizacijo
(projektne pogoje)
izdeluje JP KPV,
d.o.o., strošek mora
nositi občina; z 0 na
10.000,00 10.000,00 EUR
595.149,97

Prihodki od
kumunalnih
714105 prispevkov

Kan Ved in
Dobovičnikova
bosta financirani
preko
komunalnega
prispevka na 24
obrokov in ne
pogodb o
sofinanciranju,
pričakuje se
prihodke za
septemberdecember 2010 po izgradnji; s
550.000 EUR na
100.000,00 650.000 EUR
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Prispevki in
doplačila
občanov za
izvajanje
določenih
programov
investicijskeg
714107 a značaja

Prihodki od
udeležbe na
dobičku in
dividend
nefinančnih
710004 družb

Enaka
obrazložitev kot
pri prihodkih od
kumunalnih
prispevkov z
razliko, da bi
sofinanciranje
potekalo lahko že
celo leto 2010
preko pogodbe; s
400.000 EUR na
-280.000,00 120.000 EUR
Od JP KPV, d.o.o.
dvig s 4 %
osnovnega
kapitala na 20 %
osnovnega
kapitala na
predlog
OUPVNKD in
OGFP; z 11.000
EUR na 66.200
55.200,00 EUR
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Prejete
donacije in
darila
domačih
730000 pravnih oseb
Prihodki od
prodaje
stavbnih
722100 zemljišč

Prihodki od
prodaje
stanovanjski
h objektov in
720001 stanovanj
SKUPAJ OSTALO

SKUPAJ

-296.941,58

Predlog
OUPVNKD za
zvišanje
komunalnega
prispevka ob
donaciji 500.000
EUR. Ker v 2010
še ne bo možno
pridobiti
gradbenega
dovoljenja in do
njegove izdaje
plačati
komunalnega
prispevka, se
donacija razpolovi
v skladu z
-250.000,00 dogovori.
Predlog
OUPVNKD; s
635.504,00 EUR
na 603.104,00
-32.400,00 EUR
Prodaja
stanovanja št. 11
na Opekarski 14,
cenitev z dne 1. 2.
2008, potrebna
novelacija; z
20.000 EUR na
23.000,00 43.000 EUR
-288.889,28

-300.606,37
Razlika

-3.664,79
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