
OBRAZLOŽITEV  ODLOKA  O  PRORAČUNU  OBČINE  HRASTNIK  za leto 2006 
 
1. člen 
Proračun občine je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki 
in drugi izdatki občine za eno leto. 
Proračun se sprejema z odlokom ( 2. odstavek 5. člena ZJF). Z odlokom se določijo višina 
proračuna, struktura proračuna, postopki izvrševanja proračuna, pooblastila županu pri 
izvrševanju proračuna, posebnosti upravljanja s premoženjem in obseg zadolževanja in 
poroštev občine ter javnega sektorja na ravni občine. 
Ta člen tudi določa, da se sredstva proračuna uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni 
oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi. Proračun sam po sebi ne ustvarja pravic in 
obveznosti za neposrednega uporabnika, niti za fizične in pravne osebe, ampak morajo te 
izhajati iz materialnih predpisov. 
 
2. člen 
Občinski svet ob sprejemanju proračuna obravnava dokumente, ki jih določa 10. člena 
Zakona o javnih financah, to so: splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt 
razvojnih programov. 
Splošni del sestavljajo vse tri bilance, posebni  del pa finančni načrti neposrednih 
uporabnikov proračuna. 
Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne projekte, investicije in državne pomoči za 
obdobje prihodnjih štirih let. 
Sestavni del proračuna so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih 
programov ter kadrovski načrt in načrt nabav in prodaj. 
 
3. člen 
Zakon o javnih financah v 43. členu določa namenske prihodke proračuna in dovoljuje, da se 
v odloku opredelijo še drugi namenski prihodki.  
 
4. člen 
Ta člen v skladu z zakonom o javnih financah določa, da je za izvrševanje proračuna 
odgovoren župan. 
ZJF upošteva, da se lahko pri izvrševanju proračuna pojavijo utemeljene potrebe po 
prerazporejanju sredstev. Zato je v tem členu predvidena možnost prerazporejanja sredstev 
oziroma pravic porabe proračunskih sredstev. Takšna možnost je bila dana tudi do sedaj.  
 
5. člen 
V odloku je izpostavljena odgovornost proračunskih uporabnikov in odgovornost 
prejemnikov proračunskih sredstev. 
V tem členu so določene tudi obveznosti prejemnikov proračunskih sredstev in način 
prevzemanja obveznosti. 
 
6. člen 
V tem členu odloka se ureja prevzemanje tekočih in investicijskih obveznosti za prihodnja 
leta. Te možnosti izhajajo iz 50. in 51. člena ZJF.  
 
7. člen 
ZJF določa tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije, ki ne sme presegati 2 % 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Za ta namen se predlaga 2 mio sit.  Na podlagi 
zakona je za odločanje o uporabi teh sredstev pooblastilo dano županu. 
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8. člen 
ZJF določa tudi oblikovanje in uporabo sredstev proračunske rezerve ( 48. člen). Sredstva se 
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki 
jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V skladu z določili ZJF se lahko v 
proračunski rezervni sklad letno izloči največ 1,5 % prejemkov proračuna – za leto 2006 
načrtujemo izločitev v višini 5 mio sit. 
Odlok določa tudi pooblastilo županu za odločanje o uporabi teh sredstev do 1 mio sit. 
 
9. člen 
Na osnovi določil zakona o izvrševanju proračuna so v tem členu določeni roki za 
prevzemanje obveznosti za uporabnike proračunskih sredstev, prav tako je določeno, da se 
sredstva uporabljajo za že opravljene nabave in ne predplačila, razen izjemoma. Prav tako je 
določeno, da pogodbe ne smejo imeti valorizacijskih klavzul in da morajo biti izražene v 
tolarjih. 
 
10. člen 
Ta člen določa, da lahko župan odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter 
pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirana v proračunu, do višine  500.000 sit ( 
pravna podlaga je 51. člen Zakona o lokalni samoupravi). 
Hkrati ta člen določa pravico županu, da do višine 100.000 sit lahko odpiše plačilo dolga ( 
pravna podlaga: 77. člen ZJF). 
 
11. člen 
ZJF dovoljuje tudi kratkoročno likvidnostno zadolževanje proračuna največ do višine 5 % 
zadnjega sprejetega proračuna. 
Občine se lahko dolgoročno zadolžujejo, posebnosti dolgoročnega zadolževanja pa so 
opredeljene v  85. čl. ZJF in  15. ter 19. čl. Zakona o financiranju občin, ki določata pogoje in 
obseg zadolževanja . ( glej podrobnejši opis pri Računu financiranja). 
Predlaga se zadolžitev za izgradnjo čistilne naprave v višini  27.814.000 sit. Hkrati se 
predlaga, de javni zavodi in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv, v letu 2006 
ne zadolžujejo. 
 
12. člen 
Ta člen določa uporabo tega odloka v obdobju začasnega financiranja v letu 2007, če 
proračuna za 2007 ne bo pravočasno sprejet. 
 
13. člen 
Z objavo proračuna občina zadosti načelu javnosti. Objavi se v Uradnem vestniku Zasavja in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
Odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami in NRP z 
obrazložitvami se objavijo na spletni strani občine. 
 
 
 
Pripravila: 
Vanja Jerič 
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