PORABA SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE
4001 Občinska uprava - urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve
0403 Druge skupne
04039003 Razpolaganje in
04057
administrativne službe
upravljanje z občinskim
premoženjem

Rušenje stavbe Levec 26

4208 04

Načrti in druga projektna dokumentacija

04057

Rušenje stavbe Levec 26

4020 99

Drugi splošni material in storitve

1606 Upravljanje in
16069001 Urejanje občinskih
razpolaganje z zemljišči
zemljišč
(javno dobro, kmetijska,
gozdn

16120

Odškodnine za uporabo
zemljišč

4027 99

Druge odškodnine in kazni

1606 Upravljanje in
16069001 Urejanje občinskih
razpolaganje z zemljišči
zemljišč
(javno dobro, kmetijska,
gozdn

16120

Odškodnine za uporabo
zemljišč

4027 99

Druge odškodnine in kazni

0403 Druge skupne
administrativne službe

04039003 Razpolaganje in
upravljanje z občinskim
premoženjem

SKUPAJ
4002 Občinska uprava - urad za javne finance
0202 Urejanje na področju
02029001 Urejanje na področju
fiskalne politike
fiskalne politike
1502 Zmanjševanje
15029002 Ravnanje z odpadno
onesnaženja, kontrola in
vodo
nadzor
SKUPAJ

3.124,00 stroški priprave PGD projektne dokumentacije za
rušenje stanovanjskega objekta Levec
15.800,00 stroški rušenja objekta v Levcu in stroški nazdora
nad rušenjem
7.560,00 odškodnina za služnost, zaradi pridobitve
gradb.dovoljenja-sek.kanaliz.in obnova vodovoda
Šempeter in Drešinja vas
252,00 enkratno nadom. za potrebe služnosti, zaradi
pridobitve gradb.dovoljenja za izgradnjo vodovoda
Hramše
26.736,00

02002

Plačila za pobiranje občinskih 4029 99
dajatev

Drugi operativni odhodki

600,00 inkaso komunalnega prispevka za sporazume o
obročnem plač. (Sipro)

15016

Stroški zavarovanja
obročnega plačila
komunalnega prispevka

Drugi operativni odhodki

1.100,00 sestava pogodb o obr.odpl.in vknjižba hipoteke za
komunalni prispevek

4029 99

1.700,00
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4003 Občinska uprava - urad za negospodarske javne službe
1802 Ohranjanje kulturne
18029001 Nepremična kulturna
dediščine
dediščina

18008

Ureditev arheološkega parka 4208 04
v Šempetru

Načrti in druga projektna dokumentacija

976,00 projek.pogoji, soglasja k proj.dokum. pri prometni
ureditvi uvoznega križišča na cesti RII-447
480,00 prevod dokumentacije za Ureditev arheološkega
parka Rimska nekropola

1802 Ohranjanje kulturne
dediščine

18029001 Nepremična kulturna
dediščina

18008

Ureditev arheološkega parka 4020 05
v Šempetru

Stroški prevajalskih storitev, stroški
lektoriranja in podobno

1802 Ohranjanje kulturne
dediščine

18029001 Nepremična kulturna
dediščina

18008

Ureditev arheološkega parka 4208 04
v Šempetru

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.525,00 izdelava projektno teh.dokumentacije za
prom.ured.uvoznega štirikr.križišča RII-447/0367

1802 Ohranjanje kulturne
dediščine

18029001 Nepremična kulturna
dediščina

18008

Ureditev arheološkega parka 4208 04
v Šempetru

Načrti in druga projektna dokumentacija

8.662,00 izdelava projektno teh.dokum.za
prom.ured.uvoznega štirikr.križišča RII-447/0367

1802 Ohranjanje kulturne
dediščine

18029001 Nepremična kulturna
dediščina

18008

Ureditev arheološkega parka 4208 99
v Šempetru

Plačila drugih storitev in dokumentacije

5.795,00 investicijska dokumentacija za ureditev
arheološkega parka v Šempetru

1804 Podpora posebnim
skupinam

18049001 Programi veteranskih
organizacij

18084

Sofinanciranje programov
veteranskih organizacij

4120 00

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustan

1.240,00 sofinanciranje programov veteranskih organizacijdodatna prijava dveh društev

1804 Podpora posebnim
skupinam

18049004 Programi drugih
posebnih skupin

18093

Sofinanciranje programov
drugih posebnih skupin

4120 00

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustan

SKUPAJ

700,00 sofinanciranje programov drugih posebnih skupin dodatna prijava enega društva
19.378,00

4004 Občinska uprava - urad za gospodarske javne službe
0703 Civilna zaščita in
07039002 Delovanje sistema za
protipožarna varnost
zaščito, reševanje in
pomoč

07018

Stroški operativnega
delovanja CZ ob izrednih
dogodkih

4020 10

Hrana,storitve menz in restavracij

362,00 zagotovitev prehrane za gasilske člane - ob naravni
nesreči žledolom februarja 2014

0703 Civilna zaščita in
protipožarna varnost

07039002 Delovanje sistema za
zaščito, reševanje in
pomoč

07013

Nadomestila plač zaradi
4115 99
udeležbe na usposabljanjih in
interv

Druga nadomestila plač

3.000,00 nadomestilo osebnega dohodka za gasilske člane
ob naravni nesreči žledolom februar 2014

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

16443

Sek. kanal. in obnova vodov. 4208 04
Šempeter III. in IV. faza in
Drešinja v. II. Faza

Načrti in druga projektna dokumentacija

2.150,00 PZI projekt za obnovo vodovoda ob izgradnji
kanalizacije Šempeter in Drešinja vas

2302 Posebna prorač.rezerva 23029002 Posebni programi
23012
in programi pomoči v
pomoči v primerih nesreč
primerih nesreč

Finančna pomoč za prizadete 4143 99
v poplavah v občini Ub v
Srbiji

Drugi tekoči transferi v tujino

2.000,00 humanitarna pomoč za prizadete v poplavah v
občini Ub Srbija

SKUPAJ
VSE SKUPAJ

7.512,00
55.326,00
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