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P r e d l o g 

 
 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 
29. člena zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 30/02, 56/02-ZDT-B),  
17.  in 92. člena Statuta občine Hrastnik ( Uradni vestnik Zasavja,  štev.: 3/99 in 20/03) in  
65.,79. in 81. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Hrastnik  je Občinski svet Občine 
Hrastnik na ________.  seji  dne ___________ sprejel 

 
 
 
 

 S K L E P 
 
 
 

1. 
 

Potrjuje se 1. predlog Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2006 kot primerna osnova 
za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2006. 
 
 

2.  
 

Za drugo obravnavo predloga Odloka o proračunu občine Hrastnik  župan pripravi dopolnjen 
predlog proračuna glede na prejete pripombe in predloge  članov Občinskega sveta. 
 

 
3. 

 
Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 
Datum: 24.11.2005 
 
 
 
 

Miran JERIČ 
ŽUPAN 

OBČINE  HRASTNIK 
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U V O D 
 
Oddelek za proračun in finance je na osnovi  določil 18. člena  Zakona o javnih financah ( 
Uradni list RS, št. 79/99 in spr.)   za pripravo proračuna za leto  2006  pripravil  Navodila za 
pripravo proračuna občine Hrastnik za leto 2006, ki so temeljila na usmeritvah, ki jih je 
sprejela  Vlada R Slovenije,  in na osnovi katerih je minister za finance posredoval občinam 
globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Ti so služili kot kvantitativna izhodišča 
za pripravo občinskih proračunov, občina pa jih je prejela  02.08.2005.   
 
Izračune primerne porabe občin za leto  2006  ministrstvo še ni pripravilo, je pa občinam 
13.10.2005 posredovalo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto 2006, v 
katerem navaja, da naj občine pri pripravi proračunov za leto 2006 izhajajo iz zneska 
primerne porabe na prebivalca – 103.638 sit. 
 
Za pripravo posebnih delov proračunov za leto 2006 je pomembna sistemska sprememba, ki s 
1.1.2006 zahteva pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračunov po 
programski klasifikaciji ( Uradni list RS, št.57/05 z dne 15.06.2005).  Ministrstvo je za 
občine naročilo in financiralo izdelavo računalniške aplikacije, ki bo omogočila enotno 
pripravo proračunov, da bodo le-ti primerljivi medsebojno in bo ministrstvo lahko izdelovalo 
analize teh proračunov na državni ravni. Zato smo občine čakale na izhodišča ministrstva in 
na to aplikacijo, da bi lahko izdale navodila za pripravo proračunov.  Ta priročnik in 
aplikacijo smo prejeli kot rečeno 13.10.2005, zato je  Oddelek za finance in proračun  dne 
1.9.2004 vsem oddelkom posredoval  navodila, da ovrednotijo finančne načrte za leto 2005 v  
skladu z  ekonomskimi izhodišči za pripravo proračunov za leto  2006, da načrtujejo le-te v 
skladu z novo programsko klasifikacijo, podrobnejša sestava proračuna pa bo dogovorjena še 
po prejemu navodil s strani ministrstva.   
 
Zaradi razmeroma poznega prejema te aplikacije in usposabljanj za delo z njo, smo se v 
občini odločili, da kljub velikim spremembam in kratkim rokom za izvedbo le-teh pripravimo 
proračun v skladu s programsko klasifikacijo, pri tem pa  uporabimo obstoječi knjigovodski 
program za pripravo planov in optimalno zadostimo zakonskim zahtevam za pripravo 
proračunov.  Pri tem je bilo zaradi zagotavljanja primerljivosti planov potrebno prevesti na 
novo klasifikacijo tudi veljavni proračun za leto 2005, žal pa nam zaradi časovne stiske ni 
uspelo prevesti tudi leta 2004. 
 
Globalna izhodišča za pripravo proračuna  2006 
___________________________________________________________________________ 
-    znesek primerne porabe na prebivalca                                                                            103.638  sit                               
-    nominalma rast  osnove za uskladitev plač v 
     javnem sektorju                                                                                                                       102,3 
-    načrtovanje sredstev za delovno uspešnost                                                                          2 % 
-    za odpravo plačnih nesorazmerij                                                 0,7 % od sred. za plače za celo leto 
                                                                                                          1,15 % od sredstev za plače od 1.7. dalje             
-    pri planiranju sredstev za regres za letni dopust 
se upošteva za upravičenca  144.700*1,023                                                                              148.028 sit                                
- sredstva za povračilo prevoza na delo se planirajo 
v višini predvidenih stroškov za dejansko prisotnost na delu,  
upoštevaje povprečno letno rast cen                                                                                             102,3  
- pri planiranju sredstev za prispevke delodajalcev se  
upoštevajo nespremenjene prispevne stopnje, kot veljajo,                                                           16,10  
- pri načrtovanju sredstev za davek na izplačane plače se upošteva 
splošna rast plač, znižana za 20 %,                                        
- rast  materialnih stroškov                                                                                                       102,3                                      
-      tečaj EUR-a                                                                                                                           239,70 
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V skladu s temi izhodišči  in finančnimi načrti posrednih proračunskih uporabnikov  so 
neposredni uporabniki proračuna  ovrednotili posamezne programe in pripravili predlog 
proračuna občine Hrastnik za leto 2006 kot tudi Načrta razvojnih programov za leta 2006-
2009.   
 
 
S P L O Š N I    D E L   -   o b r a z l o ž i t e v 
 
BILANCA  PRIHODKOV  IN  ODHODKOV 
 
Tabele splošnega dela proračuna so pripravljene v skladu z zahtevami zakona o javnih 
financah in vsebujejo: 
 
- realizacija proračuna za obdobje 1.1.-31.12.2004, 
- sprejeti proračun 2005, 
- veljavni proračun 2005 ( 2. rebalans), 
- predlog proračuna 2006,  
- IND predlog proračuna2006/veljavni proračun 2005, 
- IND veljavni proračun 2005/realizacija proračuna 2004. 
 
Vsi trije proračuni imajo tudi prikazano strukturo posameznih prihodkov oziroma odhodkov 
znotraj celotnih odhodkov oziroma celotnih prihodkov.  Struktura tako prihodkov kot 
odhodkov v letu 2006 je precej spremenjena zaradi manjšega deleža investicij v primerjavi s 
preteklima letoma ( deponija Unično, OIC Podkraj….). 
 
 
1. PRIHODKI 
 
Proračunski prihodki se delijo na: 
- davčne prihodke ( 70), 
- nedavčne prihodke ( 71), 
- kapitalske prihodke ( 72), 
- prejete donacije ( 73), 
- transferne prihodke ( 74). 
 
Vsi ti  prihodki  tvorijo  prihodke t.i. primerne porabe občin( ki jo določi in zagotavlja 
država)  in druge prihodke občine, ki jih občina razporeja samostojno. 
 
Primerna poraba 
Zakon o financiranju občin v 20. členu določa primerno porabo kot sredstva, s katerimi 
občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.  Primerno porabo občine 
sestavljajo prihodki po 21. in 22. členu Zakona o financiranju občin. 
 
Prihodki po 21. členu zakona so: 

- davek na dediščine in darila, 
- davek na dobitke od iger na srečo, 
- davek na promet nepremičnin, 
- upravne takse, 
- 35 % dohodnine. 

 
Prihodki po 22. členu zakona so: 

- davek od premoženja, 
- krajevne takse ( turistična taksa), 
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- pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, 
- odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, 
- odškodnine in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in onesnaževanje 

okolja, 
- požarna taksa, 
- prihodki upravnih organov, 
- koncesijske dajatve za prirejanje posebnih iger na srečo, 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
- ostali prihodki po 22. členu ( komunalne takse, ki se zaračunavajo posameznim taksnim zavezancem, 

priključna taksa, taksa za obremenjevanje vode in druge oblike  
- ekoloških taks, druge komunalne takse, pristojbine za registracijo kmetijskih traktorjev, odškodnine od 

izkopanih rudnin, udeležba na dobičku javnih podjetij, denarne kazni). 
 
Prihodki, ki se  NE  štejejo kot sestavni del primerne porabe, so: 

- obresti na depozite, 
- požarna taksa, 
- najemnine za stanovanja in poslovne prostore, 
- prodaja premoženja, 
- drugi prihodki od premoženja, nakupov in prodaje vrednostnih papirjev, 
- komunalni prispevki, 
- samoprispevek, in drugo. 
- posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic, 

 
Skladno z 10. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin se 
znesek primerne porabe za posamezno občino določi tako, da se primerna poraba na  
prebivalca korigira z razmerjem površine občine, dolžine lokalnih cest, številom prebivalcev 
mlajših od 15 let in številom prebivalcev starejših od 65 let, v celotni populaciji občine in 
povprečjem v državi. Podatke o tem  Ministrstvo za finance pridobi iz evidenc Geodetske 
uprave RS, Statističnega urada RS in Ministrstva za promet – Direkcije RS za ceste. 
 
Pri občinah, ki imamo sedež v krajih, kjer so bili sedeži občin pred uveljavitvijo zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ( Uradni list RS, št. 60/94 in 69/94 – 
popravek) in nimamo statusa mestnih občin, se upoštevajo še določeni popravki. 
  
Za leto 2006 je predlagana  primerna poraba na prebivalca 103.638 sit, kar je za 4,5 % 
več kot v  letu 2004.   
   
   103.638            x      10.397        x        0,987853       =         1.064.436.000  sit 
  (PP/preb. za 2006)               (št.prebiv.)                    ( korekcij.fak.)                             ( PP / 2006 ) 
 
 
Občina Hrastnik ne zagotavlja prihodkov primerne porabe z lastnimi prihodki, zato ji 
Ministrstvo za finance zagotavlja finančno izravnavo. Višina sredstev načrtovane finančne 
izravnave je razvidna na kontu  7400 00 - prejeta sredstva finančne izravnave  in predstavlja 
34,65 % primerne porabe za občino Hrastnik.   
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VIRI  PRIHODKOV  PRIMERNE  PORABE  ZA  LETO  2006    
-  po izračunih ministrstva  in občine     
    v  000 sit  
      
                     2 0 0 5 2006  

  Prihodki Lastni prih.2005 
Lastni 

prih.2005 
Lastni 

prih.2005   
    dopolnjeni dopolnjeni ocena IND 
    MF 20.7.04 MF  sept. 2005 občina X/05*   
  1 2 3 4 5=4/3 
1. dohodnina ( 35 %) 564.632 562.049 582.000 103,55 
2. dr. prihodki po 21. čl.ZFO-skupaj 21.007 27.428 18.700 68,18 
2.1. davek na promet nepremičnin 9.605 8.328 8.600 103,27 
2.2. davek na dediščine in darila 1.812 1.000 1.000 100,00 
2.3. davek na dobitke od iger na srečo 4.218 15.000 6.000 40,00 
2.4. upravne takse 5.372 3.100 3.100 100,00 
2.5. posebna taksa na igralne avtomate** - - -   
3. Skupaj prih. po 21.čl. ZFO ( 1+2) 585.639 589.477 600.700 101,90 
4. davek od premoženja 2.943 2.890 3.000 103,81 
5. turistična taksa** 47 0 160   
6. pristojbina za vzdr.gozdnih cest 673 485 510 105,15 
7. nadom.za degrad.in uzurpacijo pros. 0 49 50 102,04 
8. odškodn.zaradi sprem. namembn.km.zem. 0 0 0   
9. požarna taksa 2.490 0 0   
10. koncesijske dajatve na državni ravni 4.408 3.559 3.720 104,52 
11. Skupaj prih. po 22.čl. ZFO ( 4+5+6+7+8+9) 10.561 6.983 7.440 106,54 
12. nadom.za uporabo stavbn. zemljišča 66.762 67.339 70.500 104,69 
13. kalkul.ocena ostalih prihodkov po 22. čl. ZFO 16.999 17.020 16.999 99,88 
13.1. udeležba na dobičku javnih in dr. podjetij 100 100 100 100,00 
13.2. prihodki od storitev občinske uprave 320 341 360 105,57 
13.3. prihodki od koncesij 4.731 7.774 4.500 57,89 
13.4. razlika do kalkul.ocenj.prih. *** 11.848 8.805 12.039 136,73 
14. Skupaj  prihodki  po 21. in 22. členu ZFO 679.961 680.819 695.639 102,18 
            

15. Pripadajoča finančna izravnava 291.699 337.778 368.797 109,18 
            

16. PRIMEPRIMERNA  PORABA  971.660 1.018.597 1.064.436 104,50 
            
  primerna poraba na prebivalca 94.571 99.175 103.638 104,50 
  število prebivalcev 10.397 10.397 10.397 100,00 
  korekcijski faktor 0,987853 0,987853 0,987853 100,00 
       
*  Izračuni temeljijo na usmeritvi MF, da JE GLAVARINA ZA 2006    103.638 SIT 
  
** Posebna taksa na igralne avtomate in turistična taksa  nista več del primerne porabe občin.  
***  Ker občina nima prihodkov, ki bi zagotovili udejanjenje kalkulativnih  prihodkov  ( 2,5 % od drugih prihodkov  
po 21. in 22. čl.)  se za ta del ne poveča finančna izravnava. 
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1.1.  Davčni  prihodki 
 
Davčne prihodke uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in 
nepoplačljiva sredstva v dobro računa. V to skupino vključujemo davke na dohodek in 
dobiček, davke na premoženje in domače davke na blago in storitve. V strukturi vseh 
prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov ( v nadaljevanju: BPO) predstavljajo davčni 
prihodki  53,9 % prihodkov. 
 
Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina. Delež zbrane dohodnine, ki pripada 
občinam znaša 35 %. Ocenjuje se, da bo občina v letu 2006 z dohodnino predvidoma zbrala                    
582.000.000 tolarjev, kar je  za 4 % več kot v letu 2005.    
 
Med davke na premoženje sodijo: 

- davek na dediščine in darila, 
- davek na promet nepremičnin, 
- davek od premoženja, 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

 
Z davki na premoženje bo občina v letu 2006  zbrala  197.623.000  tolarjev,  od tega 
188.000.000 sit z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Za  leto  2005  je bilo ob 
sprejemanju proračuna dogovorjeno, da se zaradi visoke obremenitve glede na slovensko 
povprečje  ne uveljavi povišanje točke za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča.  To je potrjevala tudi stopnja finančne suverenosti občine, ki je izkazovala delež 
prihodkov stavbnega zemljišča v vseh prihodkih.  Ta delež je bil po znanih podatkih za 
občino Hrastnik za leto 2003  13,36, slovensko povprečje pa je 8,98.  Hkrati  to razmerje 
izhaja tudi iz davka na premoženje ( najpomembnejši del tega davka je nadomestilo), ki je po 
podatkih za leto 2003 za občino Hrastnik znašalo 19.295 sit/prebivalca, slovensko povprečje 
pa je 17.054 sit/prebivalca. Na osnovi navedenega se tudi za leto 2006 ne predlaga povišanje 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
Med domače davke na blago in storitve sodijo: 

- davek na dobitke od iger na srečo, 
- posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic, 
- turistična taksa, 
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,  
- ostale komunalne takse, 
- odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, 
- odškodnina od izkopanih rudnin, 

 
Z domačimi davki na blago in storitve bo Občina Hrastnik v letu 2006 zbrala  126.720.000      
sit, od tega  večino s taksami : na odpadke  18.000 TSIT, za obremenjevanje voda  62.000 
TSIT  in ekološko takso  40.000 TSIT.   
Ob upoštevanju sistemskih rešitev ( spremembe uredb) se bosta državna prihodka - okoljska 
dajatev za obremenjevanje voda in dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov v letu 2006  še evidentirala v občinskem proračunu, v letu 2007 pa ne več. 
 
Med te davke sodi tudi posebna taksa na igralne avtomate. Pri  tem davku je prišlo v letu 
2005 do spremembe. Prireditelji, ki so prirejali igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj 
igralnic ( v gostinskih obratih), so lahko opravljali to dejavnost samo do 10.04.2005. Ta 
datum je bil določen v skladu z določbami Zakona o igrah na srečo ( Uradni list RS, št.134/03 
– urad.preč.bes.) in odločbo Ustavnega sodišča RS ( Uradni list RS, št.132/04).  Po tem 
datumu se lahko posebne igre na srečo na igralnih avtomatih prirejajo le v igralnih salonih na  
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


podlagi pridobljene koncesije. Koncesijo dodeli Vlada RS.  Na osnovi navedenega v letu 
2006 ne planirano teh davčnih prihodkov. 
 
1.2.  Nedavčni  prihodki 
 
Nedavčni  prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse 
nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V 
strukturi vseh prihodkov BPO predstavljajo ti prihodki  8,2 % prihodkov. 
 
Nedavčni prihodki se delijo na: 
- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, 
- takse in pristojbine, 
- denarne kazni, 
- prihodki od prodaje blaga in storitev in 
- drugi nedavčni prihodki.  
 
Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje sodijo: 
- prihodki od obresti na depozite in sredstva na vpogled, 
- najemnine za poslovne prostore, 
- najemnine za stanovanja, 
- najemnine za stavbna zemljišča, 
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij, 
- dividende, 
- drugi prihodki od premoženja. 
 
S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja bo občina v letu 2006 
predvidoma zbrala  119.335.000 sit, od tega se načrtujejo prihodki od podeljenih koncesij za 
leto 2006    8.220.000 sit. 
                                                                                                                                                                               
………………………………………………………………………………………………….. 
- koncesija za dimnikarsko službo                                                            520.000 
- koncesija od rudarjenja ( Cementarna, GD Hr., RTH)                     3.720.000 
- koncesija za plin                                                                                                        70.000                   
- koncesija za kabelsko TV                                                                                                  0       
- koncesija za čistilno – savske elektr.                                                                   3.910.000 
………………………………………………………………………………………………….          
 
Iz naslova prihodkov od obresti občina načrtuje le 2.000 TSIT, saj se predvideva slabša 
likvidnostna situacija kot v letu 2005 in ne bo toliko možnosti za vezave likvidnostnih 
presežkov. 
 
Najemnine za poslovne prostore se načrtujejo v višini 11.700 TSIT, kar je manj kot v letu 
2005, saj so se nekateri poslovni prostori izpraznili ( 2 prostora - Log 3, Cesta 1. maja 56). 
 
Najemnine za stanovanja – ti prihodki so načrtovani skladno z veljavno višino najemnin za 
stanovanja v lasti občine in v skladu z ocenami upravnikov o plačilih in izterjavi najemnin. 
Za leto 2006 se načrtuje 85.000 TSIT, kar je za 5 % več kot v letu 2005. 
 
Najemnine od parkirnin za tovornjake – občina ima sklenjene najemne pogodbe za oddajo 
parkirnih mest v najem in sicer  9 za vlačilce in kamione s prikolico po 20.000 sit  ter  5 za 
dvo in triosno tovorno vozilo in avtobuse  po  10.000 sit, hkrati sta dva parkirna mesta 
rezervirana za prehodne najemnike.  V letu 2006 se načrtuje iz tega naslova   2.300 TSIT 
prihodkov. 
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Nov  prihodek znotraj tega sklopa prihodkov je načrtovan prihodek od zakupnine  - Elektro 
Ljubljana.   Za najem se načrtuje plačilo zakupa kabelske kanalizacije v ocenjeni višini  10 
mio sit letno. O zakupu bo v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s  
stvarnim premoženjem države in občin ( Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) po posameznem 
programu oddaje v najem odločal Občinski svet, ko bodo zaključene cenitve. 
 
Med takse in pristojbine  sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami bo občina v letu 
2006  predvidoma zbrala    3.100.000 sit. 
 
Med denarne kazni sodijo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 
prostora. Občina bo predvidoma zbrala 49.000 sit. 
 
Med  prihodke od prodaje blaga in storitev  sodijo: 
- prihodki od prodaje storitev Upravi za obrambo Trbovlje, Izpostavi Hrastnik ( čiščenje 
prostorov). 
Iz tega naslova bo občina  v  letu 2006 predvidoma  zbrala   360.000   sit. 
 
Med druge nedavčne prihodke sodijo: 
- prihodki iz naslova refundacij stroškov upravnih prostorov, 
- prihodki iz naslova refundacij stroškov poslovnih prostorov, 
- ekološke takse po predpisu države ( voda, kanalizacija), 
-  priključne takse, 
- prispevek za urejanje stavbnih zemljišč na območjih zazidalnih načrtov, 
- prispevek za urejanje stavbnih zemljišč na drugih območjih, 
- drugi prihodki ( druge refundacije, povrnitve stroškov tožb, sponzorstva,…) 
- prispevki občanov za socialno varstvo, 
- drugi prihodki iz naslova sofinanciranja. 
  
Z drugimi nedavčnimi prihodki  bo občina v letu 2006 zbrala  15.000.000 sit.  
 
Prispevki občanov za socialno varstvo – načrtuje se 4000 TSIT, kar je manj kot v letu 
2005. Ti prispevki so odvisni od doplačila za pomoč na domu, ki ga koristniku  v skladu s 
predpisi odmeri  Center za socialno delo  ter  povrnitve dela stroškov domske oskrbe, ki jo 
občina uveljavi ob smrti, v kolikor ima koristnik premoženje.  Teh povrnitev je bilo v letu 
2005 za 1 mio sit. 
 
Prihodki od priključitev na vodovodno omrežje in kanalizacijo  -  v okviru teh prihodkov 
se načrtujejo priključitve fizičnih in pravnih oseb na kanalizacijsko in vodovodno omrežje. 
Trenutno veljavna cena  za fizične osebe je   44.694 sit,  za pravne osebe pa 2 % od gradbene      
vrednosti  investicije.  Načrtuje se 5.000 TSIT prihodkov iz tega naslova, od tega pretežno 
priključitve pravnih oseb. 
 
Prispevki občanov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč –  načrtuje se 1 mio sit 
od fizičnih oseb pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
 
 
1.3.  Kapitalski prihodki 
 
so  prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja ( zgradb, opreme, drugih 
osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.). V strukturi vseh 
prihodkov BPO predstavljajo ti prihodki 2,1 % prihodkov. 
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Kapitalski prihodki se delijo na: 
- prihodke od prodaje osnovnih sredstev, 
- prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. 
 
 
S prihodki od prodaje osnovnih sredstev  bo občina v letu 2006 zbrala     14.400.000 sit  
( stanovanjska hiša Novi dom 9 , 5 garaž). 
 
S prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja  bo občina v letu 2006 
zbrala  20.200.000 sit.   
Načrtovani prihodki iz teh dveh naslovov  izhajajo iz Programa nabav in prodaj občinskega 
premoženja ( priloge), prodaje pa bodo realizirane v skladu z uredbo in sprejetimi 
posamičnimi programi prodaje.                                
 
1.4. Prejete donacije 
 
V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, 
ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih 
virov ali iz tujine. V strukturi vseh BPO predstavljajo ti prihodki  2,6 % prihodkov. 
 
Med prejete donacije iz domačih virov sodijo: 
- prispevki krajanov za  infrastrukturne objekte, 
- prispevki družb za infrastrukturne objekte. 
 
S prejetimi donacijami iz domačih virov bo občina v letu  2006  predvidoma zbrala  
43.500.000 sit.  Od tega bo RTH Trbovlje Hrastnik zagotovil namenska sredstva v višini 
16.500.000 sit za KS Prapretno ( dogovor po samovžigu iz leta 2004), CEROZ  8.000.000 sit 
KS Marno iz naslova rente po medobčinski pogodbi o izgradnji regijske deponije U nično ter 
4.000.000 sit  družba Mercator kot sofinancerski delež pri izgradnji dovozne posti do 
poslovne zgradbe v Hrastniku. 
 
1.5. Transferni  prihodki 
 
V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij ( 
državnega proračuna, lokalnih proračunov).  Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki. 
V strukturi vseh načrtovanih prihodkov v BPO predstavljajo transferni prihodki 33,2 % vseh 
prihodkov. 
 
Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo: 
- finančna izravnava nakazana v letu 2006, 
- prispevki resornih ministrstev za sofinanciranje investicij oziroma posameznih nalog, 
- prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti, 
- požarna taksa. 
 
Občina Hrastnik bo prejela finančno izravnavo iz državnega proračuna kot razliko med 
izračunom primerne porabe za občino in zbranimi lastnimi viri za financiranje primerne 
porabe.  Višina načrtovane finančne izravnave znaša  368.797.000 sit, izračun pa je prikazan 
v tabeli   zgoraj. 
 
Na podlagi 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin je 
občina upravičena tudi do sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij.   
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-  iz naslova požarne takse se za leto 2006 načrtuje prihodek v višini 2.991.000 sit, 
- s strani Službe Vlade za regionalni razvoj se po prijavi na njihov razpis načrtuje 
sofinanciranje izgradnje ceste Hrastnik-Radeče  v višini 36.207.000 sit, s strani občine 
Radeče pa 5.000.000 sit, 
- s strani MOP se iz naslova evropskih sredstev načrtuje sofinanciranje izgradnje čistilne 
naprave v Hrastniku v višini 145.817.000 sit ( državni NRP 2006-2009). 
 
 
Vseh  transfernih prihodkov se za leto 2006 načrtuje v  višini  558.812.000 tolarjev. 
 
Vsi  prihodki  Bilance prihodkov in odhodkov občine  za  leto 2006  pa so  načrtovani  v  
višini  1.681.099.000  tolarjev. 

STRUKTURA  PRIHODKOV  ZA LETO 2006

74 - transferni prihodki
33,2%

70 - davčni prihodki
53,9%

73 - prejete donacije
2,6%

72 - kapitalski prihodki
2,1%

71 - nedavčni prihodki
8,2%

 

2. ODHODKI 
 
Proračunski odhodki se v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na štiri širše 
sklope: 

- tekoči odhodki  ( 40) – 26,9 % odhodkov, 
- tekoči transferi ( 41 ) – 36,0 %  odhodkov, 
- investicijski odhodki ( 42 ) – 31,9 % odhodkov, 
- investicijski transferi ( 43 ) – 5,1 % odhodkov 

 
V nadaljevanju predstavljamo ključne elemente odhodkov po ekonomski klasifikaciji v 
proračunu. 
 
2.1.Tekoči odhodki 
 
Tekoči odhodki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih 
izdatkov za blago in storitve. Vključujejo tudi manjše investicijske odhodke, ki so 
klasificirani kot tekoči odhodki glede na računovodske predpise in sicer glede na njihovo 
vrednost ali življenjsko dobo, plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva izločena v 
rezerve.  Delež tekočih odhodkov v vseh odhodkih se v letu 2006 povečuje v primerjavi z leti 
2005 in 2004 zaradi manjšega proračuna kot celote ( v prejšnjih letih velik delež transfernih 
investicijskih prihodkov zaradi deponije Unično, OIC Podkraj ipd.). 
 
2.1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
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Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke 
zaposlenim ( splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, 
povračila in nadomestila ( prehrana med delom, prevoz na delo, ..), sredstva za delovno  
 
 
uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim ( jubilejne 
nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim uporabnikom, katerim se iz 
proračuna občine Hrastnik zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile v skladu z 
izhodišči ministrstva, ki so navedeni v uvodu tega gradiva. 
 
2.1.2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Podskupina  odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški 
dopust ter po novem tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence.  Načrtujejo se v nespremenjenih višinah – 16, 10 %, premije pa v skladu 
letno rastjo cen ( 2,3 %). 
 
2.1.3. Izdatki za blago in storitve 
Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega 
blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske 
odhodke vključuje le, če so klasificirani v skladu z računovodskimi pravili ( vrednost pod 500 
ECU in življenjska doba krajša od enega leta). Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material 
in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 
prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in 
zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke. 
V skladu z izhodišči se le-ti načrtujejo v skladu z letno rastjo cen – 2,3 %, razen na 
segmentih, kjer se ugotavlja dejansko višji porast stroškov zaradi argumentiranih vzrokov. 
 
2.1.4. Plačila domačih obresti 
Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg.  
 
 
2.1.5.   Sredstva, izločena v rezerve 
Podskupina odhodkov rezerve vključuje plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo 
materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in 
ne kapitalske. 
 
 
2.2. Tekoči  transferi 
 
Skupina odhodkov tekoči transferi vključuje nakazila, za katera občina v povračilo ne dobi 
materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev pri prejemniku pa mora biti tekoče ali splošne 
narave in ne kapitalske. 
 
 
2.2.1. Subvencije 
Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih 
prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država ( in lokalna skupnost)  zagotavlja finančno 
podporo. 
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2.2.2. Transferi  posameznikom  in  gospodinjstvom 
Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, 
namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen 
dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali 
gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. 
 
2.2.3. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ( 
dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije).  
 
2.2.4. Drugi tekoči domači transferi 
Skupina odhodkov drugi tekoči domači transferi zajema tekoče transfere drugim ravnem 
države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. 
 
 
2.3.Investicijski odhodki 
 
Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu 
opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi 
plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to 
skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih 
osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in 
obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o 
izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nakup blagovnih rezerv in intervencijskih 
zalog. 
 
 
2.4.Investicijski transferi 
 
Skupina odhodkov investicijski transferi vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna 
sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za 
njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove.  V letu 2006 se 
načrtujejo investicijski transferi zavodom, Ceroz-u in Komunalno stanovanjskemu podjetju 
Hrastnik.  
Vsi odhodki Bilance prihodkov in odhodkov občine za leto 2006 so načrtovani v višini   
1.695.728.000  tolarjev. 
 

STRUKTURA  ODHODKOV  ZA LETO 2006

41 - Tekoči transferi
36,0%

42 - Investicijski odhodki
31,9%

43 - Investicijski 
transferi

5,1%

40 - Tekoči odhodki
26,9%
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Negativna razlika med prihodki in odhodki  v bilanci prihodkov in odhodkov  za leto 2006 v 
načrtovani višini  14.629.000 sit se pokriva s prihodki iz Računa finančnih terjatev in naložb 
ter z neto zadolžitvijo iz Računa financiranja.  
 
Iz grafa je razvidno, da občina v letu 2006 za tekoče odhodke in tekoče transfere načrtuje 63 
% prihodkov te bilance, za investicijske odhodke in investicijske transfere pa 37 % 
prihodkov. 
 
Ne glede na povečanja primerne porabe, le-ta ne sledi povečanim obveznostim občine iz 
naslova sprejetih predpisov in prenosov nalog z državne na občinsko raven, zato bi se ob 
nespremenjenem načinu financiranja občin delež za investicijska vlaganja še zniževal. Vlada 
načrtuje spremembo zakona o financiranju občin, kjer naj bi posegla tudi v primerno porabo 
občin. 
 
 
RAČUN  FINANČNIH  TERJATEV  IN  NALOŽB  
 
V  računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil 
in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog.  
 
V tej bilanci občina v letu 2006 načrtuje 2.450.000 sit prihodkov kot prejeta vračila posojil 
posameznikov, kamor se všteva obročni odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu. 
 
 
RAČUN  FINANCIRANJA 
 
Račun financiranja  izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.  
 
Zadolževanje 
Za finančno pokritje odhodkov, ki jih načrtuje občina za leto 2006, se predlaga zadolžitev  v  
višini  27.814.000 sit in sicer za finančno pokritje investicije v čistilno napravo v Hrastniku.     
 
Pogoji in možnosti zadolžitve občine v skladu z zakonskimi določili iz prvega odstavka so 
naslednje : 
 
Občine so se lahko do sedaj zadolževale za  INVESTICIJE, ki jih je potrdil Občinski svet 
( 17. člen Zakon o fin. občin – ZFO Ur.l.RS, št.80/94) )  pod naslednjimi pogoji: 
 
1.  Občina se lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10 % realiziranih prihodkov občine v letu 
pred letom zadolževanja.   
odplačilo glavnice in obresti skupaj pa ne sme presegati   5 % realiziranih prihodkov v posameznem letu. 
 
2.  Občina se lahko zadolži za stanovanjsko gradnjo, oskrbo z vodo ter za odvajanje in 
čiščenje odplak v obsegu, ki  presega  10 % prihodkov.  
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin ( UR.list RS, št.90/05 
z dne 10.10.2005), med drugim navaja spremembe besedila 17. člena ZFO in sicer: 
 
1. Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega  20 % realiziranih 
prihodkov iz BPO proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in  transfernih  prihodkov iz 
državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5  
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% realiziranih prihodkov iz BPO proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in 
transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije.  
 
2. Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju 
osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter 
investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem 
letu ne preseže dodatnih 3 % realiziranih prihodkov iz BPO sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete 
donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od 
ekonomske življenjske dobe investicije. 
 
3. V dovoljen obseg zadolževanja iz prvega in drugega odstavka se štejejo leasingi, blagovni krediti in 
vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje 
obveznosti iz občinskega proračuna. 
 

 OCENA ZADOLŽENOSTI  OBČINE po stanju 31.12.2005  
        

Stanje na dan  
  

Vrsta 
posla Posojilodaj. 

Številka 
pogodbe 

Datum 
pogodbe valuta 31.12.2005  

Vrsta dolga 1. 2. 3. 4. 5. 6  

PRORAČUN              
- dolgoročni - INFRASTRUKTURA              
za sekundarno toplov.omrežje posojilo EKO sklad 293 020 09-dec-93 SIT 10.396.624  
za vodovod Rapihovec-Slatno kredit " 96-02-OH-620 30-apr-96 SIT 1.556.677  

za toplovodno omrežje Log kredit " 
96-02-OH-
61,0 30-apr-96 SIT 209.705  

Za desnoobr.kan.kolektor ob Bobnu kredit " 
96-02-OH-
63,0 30-apr-96 SIT 875.542  

za zašč.ograjo kom.deponije Unično kredit " 
96-02-OH-
64,0 30-apr-96 SIT 1.462.035  

za vodovod Marno-Brdce-Brezno kredit " 
96-02-OH-
65,0 30-apr-96 SIT 1.207.807  

za vodovod Marno-Unično-Krištandol kredit " 12LJ98A01-98 20-nov-98 SIT 13.501.249  
za vodovod Unično-Krištandol II.faza kredit " 15/99A-28/99 07-jun-00 SIT 9.875.128  

za vodovod Unično-Krištandol III.faza kredit " 
18LI00A-
01/00 07-jun-00 SIT 5.297.130  

               
- dolgoročni - STANOVANJ.GRADNJA              

za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 posojilo 
Stan..sklad 
RS NSO 9 07-jun-94 SIT 110.198.895  

za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple posojilo " NP 5/96 26-apr-96 SIT 19.522.079  
za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple posojilo " NP 5/97 09-jul-97 SIT 25.574.064  
              
SKUPAJ PRORAČUN           199.676.935  

               
OŠ NH Rajka             
eko kredit za ureditev plin.ogr.Dol kredit NKB Maribor 96098 09-jul-97 SIT 1.032.266  
               
              
KSP Hrastnik, d.d.              
za vodovod Doležalek posojilo Banka Koper 348/68 25-apr-97 SIT 11.250.000  
za križišče ( vodovod) posojilo Banka Koper 100/98 29-okt-98 SIT 1.665.000  

za ekološke otoke posojilo 
Banka 
Zasavje 990570 13-feb-99 SIT 11.400.000  

SKUPAJ KSP HRASTNIK           24.315.000  

SKUPAJ OBČINA           225.024.201  
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Poleg tega je občina OŠ NH Rajka izdala poroštvo za najem kredita za nakup šolskega 
kombija v višini  16.470 TSIT. 
 
Na osnovi navedenega so možnosti zadolževanja občine Hrastnik naslednje: 
 
Pravica zadolževanja: 
20 % prihodkov 2005 brez donacij in invest.transferov države………  313.688.400 sit 
- ocena stanja zadolženosti 31.12.2005                                     ………  225.024.201 sit 
- izdana poroštva                                                                        ………   16.470.000 sit 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
možnost zadolžitve:                                                                 ………    72.194.199 sit 
 
odplačila glavnic in obresti 
5 % prihodkov 2005 brez don.in invest.trans.države                ……….   78.422.100 sit  
ocena odplačil glavnic in obresti  2006                                     ………    22.280.000 sit 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Občina se sme zadolžiti že iz pogojev, ki izhajajo iz 1. točke omejitev zadolževanja, zato 
se predlaga zadolžitev za izgradnjo čistilne naprave v Hrastniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
Odplačila dolgov 
 
Občina ima 9 infrastrukturnih in 3 stanovanjske dolgoročne kredite. Odplačevanje glavnic teh 
dolgov bo v Računu financiranja v  letu 2006 znašalo  15.635.000 tolarjev , obresti  pa  
8.145.000 sit  in so vključene v Bilanco prihodkov in odhodkov v oddelku 43, program 22 – 
servisiranje javnega dolga, proračunska postavka 4322001.    
Stroški odplačila glavnic in obresti po posameznih kreditih so razvidni iz naslednje tabele: 
 
                                             ODPLAČILA  GLAVNIC  KREDITOV ( RF )  
                                                IN PLAČILO OBRESTI  2006 ( BPO)     
       
    Račun finan - 5503 BPO 4322001  

Zap.št. vrsta kredita dat.pogodbe zapadlost ODPL.GLAVNICE OBRESTI  
  1 2 3 4 5  

1 za sekundarno toplov.omrežje 09.12.1993 15.12.09 2.400.000,00 125.000,00  

2 za vodovod Rapihovec-Slatno 30.04.1996 31.05.11 300.000,00 125.000,00  

3 za toplovodno omrežje Log 30.04.1996 31.05.11 380.000,00 140.000,00  

4 za desnoobr.kan.kolektor ob Bobnu 30.04.1996 31.05.11 165.000,00 65.000,00  

5 za zašč.ograjo kom.deponije Unično 30.04.1996 31.05.11 280.000,00 110.000,00  

6 za vodovod Marno-Brdce-Brezno 30.04.1996 31.05.11 240.000,00 90.000,00  

7 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 1.550.000,00 570.000,00  

8 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 1.050.000,00 230.000,00  

9 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 570.000,00 130.000,00  

10 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 6.500.000,00 3.600.000,00  

11 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple 26.04.1996 2022 1.000.000,00 620.000,00  

12 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple 09.07.1997 2023 1.200.000,00 840.000,00  

  S K U P A J  krediti     15.635.000,00 6.645.000,00  

  drugi stroški kred. in stroški garancij       1.500.000,00  

  S K U P A J     15.635.000,00 8.145.000,00  
 
 
Na osnovi načrtovanih prihodkov in odhodkov  Računa financiranja  bo neto zadolževanje v 
letu 2006  znašalo  12.179.000 tolarjev, in se bo namenilo za pokrivanje presežka odhodkov  
nad prihodki iz Bilance prihodkov in odhodkov, tako da je predlagani proračun občine 
Hrastnik za leto 2006 uravnotežen. 
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REKAPITULACIJA   BILANC PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2006 
 
Iz    rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da se načrtuje, da bo občina v letu 
2006 zbrala 1.711.363 tisoč tolarjev prihodkov in da so tudi odhodki načrtovani v skladu z 
razpoložljivimi prihodki, tako da je proračun s predloženo zadolžitvijo uravnotežen.  
 
 
 Veljavni proračun 

2005 
Predlog proračuna 

2006 
PRIHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 2.337.260 1.681.099 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 12.033 2.450 
C.  Račun financiranja 0 27.814 
      Sredstva na računih iz preteklih let 163.419  
SKUPAJ  PRIHODKI 2.512.712 1.711.363 
ODHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 2.497.424 1.695.728 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 385 0 
C.  Račun financiranja 14.903 15.635 
SKUPAJ ODHODKI 2.512.773 1.711.363 
 
 
Pripravila: 
Vanja Jerič 
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