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Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je 
uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti pri 
razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja 
izvajanja proračuna. 
V ta namen je bila pred leti uvedena ekonomska klasifikacija ter  uveljavljena institucionalna 
klasifikacija s popolnim registrom institucij, ki se razvrščajo v širši institucionalni sektor 
države. 
 
Pomemben cilj reforme javnih financ pa je bila vzpostavitev programskega in k rezultatom 
orientiranega proračuna.  Za spremljanje izdatkov državnega proračuna po programski 
klasifikaciji je že veljal pravilnik, za razvrščanje izdatkov občinskih proračunov pa je 
ministrstvo na osnovi 5. odstavka 11. člena zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št.79/99 
in spr.)  pripravilo pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov letos 
julija ( Uradni list RS, št. 57/2005). Na podlagi tega pravilnika smo programsko klasifikacijo  
izdatkov občinskih proračunov prvič uporabili pri pripravi občinskih proračunov in finančnih 
načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006. 
 
Cilji uvedbe: 
Ø omogoča pripravo programsko usmerjenega proračuna, 
Ø poenotenje priprave proračunov občin, 
Ø primerljivost proračunov občin med seboj in z državnim proračunom, 
Ø enotno poročanje občin o proračunih in o njihovi izvršitvi. 

 
Struktura: 
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s 
pravilnikom razvrščajo v: 
 
Ø področja porabe ( PP) – 21 področij,  dvomestna šifra ( npr. 01) 
Ø glavne programe ( GPR)  - 57 glavnih programov,  štirimestna šifra ( npr. 0101), 
Ø podprograme ( PPR) – 117 podprogramov,  osemmestna šifra  ( npr.10109001). 

 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v 
katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v 
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.  
 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so uvrščeni izdatki v 
finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. 
 
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot 
izdatkov in sicer: 
 
Ø proračunska postavka ( PP),  sedemmestna šifra ( npr. 2002001 Delovanje NO) 
Ø podskupina kontov  
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Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del 
aktivnosti ali projekta z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.  Podkonto pa je 
del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa 
ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje 
proračuna. 
 

--------------------------------- 
 
Posebni del proračuna je z sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna 
( institucionalna klasifikacija)  in sicer: 
 
10 – Občinski svet 
20 – Nadzorni odbor 
30 – Župan 
40 – Oddelek za splošne zadeve 
41 – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
42 – Oddelek za prostor, okolje in  gospodarske javne službe 
43 – Oddelek za proračun in finance 
50 – KS Rudnik 
51 – KS Steklarna 
52 – KS Dol 
53 – KS Marno 
54 – KS Turje – Gore 
55 – KS Kovk 
56 – KS Boben 
57 – KS Prapretno 
58 – KS Krnice-Šavna peč 
59 – KS Podkraj 
 
V skladu s Statutom občine Hrastnik  krajevne skupnosti niso pravne osebe in nimajo svojih 
žiro računov, temveč so prav tako neposredni proračunski uporabniki. Vsa opravila za 
krajevne skupnosti opravljajo Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za prostor, okolje in 
gospodarske javne službe ter Oddelek za proračun in finance.  
 
Iz zbirne tabele odhodkov po neposrednih uporabnikih je razvidna vrednost proračunskih 
sredstev, s katerimi posamezni uporabnik razpolaga v letu 2005, njegov odstotek od skupaj 
razpoložljivih sredstev in predlog razpoložljivih sredstev v letu 2006. 
 
V skladu s to postavitvijo proračuna je razvidna tudi odgovornost za načrtovanje proračuna, 
prevzemanje obveznosti ter za njegovo zakonito in gospodarno izvrševanje.  Za njihovo 
neposredno izvrševanje so pristojni in odgovorni vodje posameznih oddelkov, v katerega 
resor spada spremljanje izdatkov posameznih neposrednih uporabnikov, zakoniti 
odredbodajalec pa je župan. 
 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna so pripravljeni v skladu z zgoraj 
navedeno programsko in ekonomsko klasifikacijo. V priloženi zbirni tabeli  odhodkov A 
bilance je prikazano, katera področja programov izvajajo neposredni uporabniki in skupna 
vrednost  ter delež posameznega programskega področja na nivoju celotnega proračuna za 
leto 2006. 
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Iz tabele je razvidno, da  se na nivoju občine izvaja 17 od  21 programskih področij, katere 
programe izvaja posamezen proračunski uporabnik in kakšna je vrednost razpoložljivih 
sredstev  ter njihov delež v vseh razpoložljivih sredstvih po posameznih programskih 
področjih  na nivoju celotnega proračuna.   
 
 

ODHODKI PO PROGRAMSKIH PODROĆJIH za leto 2006

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

POLITIČNI SISTEM

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN.

SK.ADM.SL.IN SPL.JAVNE STORITVE

LOKALNA SAMOUPRAVA

OBRAMBA IN UKREPI OB IZR.DOG.

KMETIJSTVO, GOZDAR. IN RIBIŠTVO

PRIDOBIV. IN DISTR. ENERGET.SUR.

PROMET, PROM. INFR. IN KOMUNIK.

GOSPODARSTVO

VAROV. OKOLJA IN NARAV. DEDIŠČ.

PROSTOR.PLAN.IN STAN.KOMUN.DEJ.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

KULTURA,ŠPORT IN NEVLAD.ORG.

IZOBRAŽEVANJE

SOCIALNO VARSTVO

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

INTERVENCIJSKI PROGR.IN OBVEZN.

01
02

04
06

07
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
22

23

PR
O

G
R

A
M

. P
O

D
R

O
Č

JA

V TISOČ SIT

 
 
Pripravila: 
Vanja Jerič 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

