
43    ODDELEK  ZA  PRORAČUN  IN  FINANCE 
 
Zakonodaja: 
- Zakon o javnih financah ( Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
      ZJU,110/02 ZDT-B),  
- Zakon o financiranju občin ( ZFO-1; Uradni list RS 123/06),  
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 

73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 
100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/2003, 77/04, 72/05), 

- Zakon o javnih naročilih ( Uradni list RS, št.39/00, 102/00, 30/01-ZTel-1. 2/04) 
- Zakon o plačilnem prometu ( Uradni list RS 30/02, 52/02-ZJA, 75/02, 15/03, 45/03, 2/04, 

37/04, 105/04), 
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in spr.),  
- Zakon o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/99, 30/02), 
- Zakon o dohodnini ( Zdoh-2; UL štev.117/06), 
- letni zakon o izvrševanju proračuna, 
- letni odloki o proračunu občine, 
- pravilniki, uredbe idr. 
 
 
Globalni cilji: 
 
- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev, 
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi, 
- z usmerjanjem notranje revizije ( zunanji izvajalci) zagotoviti izboljšanje poslovanja, 
- izboljšanje kontrolnega okolja in vzpostavitev notranjih kontrol, ki bodo zagotavljale 

pravočasno odkrivanje, popravljanje in preprečevanje nepravilnosti, 
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna,  
- kvalitetno in ažurno knjigovodsko evidentiranje prihodkov in odhodkov ter redno 

informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij. 
 
 
Letni planirani cilji in rezultati za leto 2007 

o izdelava  zaključnega računa za leto 2006 v zakonskih rokih za zunanje in notranje 
uporabnike, 

o priprava proračuna občine za leto 2007, 
o priprava poročila o izvrševanju proračuna za obdobje januar-avgust, 
o redno in ažurno poravnavanje  obveznosti iz naslova zadolžitev,   
o redno poravnavanje zapadlih obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,  
o gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki ( ažurno deponiranje likvidnostnih 

presežkov in likvidnostno načrtovanje skupaj z drugimi oddelki), 
o redno spremljanje izvrševanja in mesečno poročanje županu in vodjem oddelkov v 

zvezi z  izvrševanjem proračunskih postavk, 
o priprava in vodenje vseh postopkov v zvezi z zadolžitvijo občine, 
o priprava navodil proračunskim uporabnikom za pripravo proračuna za leto 2008, 
o priprava proračuna občine za leto 2008 v sodelovanju z oddelki občinske uprave. 
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Oddelek je dosledno sledil zastavljenim globalnim ciljem  in tudi realiziral zastavljene 
letne cilje. Posebnih težav pri izvrševanju proračuna ni bilo, zaradi terminskega zamika 
pri realizaciji projekta Centralna čistilna naprava in izgradnja kolektorskega sistema pa 
tudi ni pričel postopka zadolžitve občine za ta projekt. Za notranjo kontrolo  poslovanja 
je bila za zunanjega izvajalca izbrana družba M-revizija in svetovanje iz Vojnika, ki je 
opozorila na nekatere manjše pomanjkljivosti, sicer pa poslovanje ocenila kot dobro 
organizirano.  S poročilom se  je seznanil tudi Nadzorni odbor Občine Hrastnik.  
 

-------- 
 
Oddelek za proračun in finance že več let redno deponira likvidnostne presežke pri Banki 
Zasavje. Z  ukinitvijo žiro računov zavodov in proračunov pri Agenciji za plačilni promet  in 
odprtjem transakcijskih računov pri Banki Slovenije pa so bile vzpostavljene tudi občinske 
zakladnice.  Občinsko zakladnico sestavljajo vsi transakcijski računi zavodov, katerih 
ustanoviteljica je občina,  ter račun proračuna.  Trenutno lahko občinske zakladnice s sredstvi 
celotne zakladnice gospodarijo le v smislu nočnega deponiranja viškov sredstev, medtem ko z 
depoziti znotraj zakladnice še ne smejo poslovati.   
 
Z Banko Zasavje je bila podpisana pogodba o nočnem deponiranju, na osnovi katere se 
ostanki na vseh računih zavodov in proračuna ob 16.00 uri popoldan prenesejo na poslovno 
banko Banko Zasavje in zjutraj ob 8.30 nazaj na račune. Takšno poslovanje je pomembno 
zaradi doseganja večjih obrestnih mer, saj je zakladnica za nočne depozite dosegla višji 
odstotek obrestne mere kot pa na primer zavod samostojno za depozite na odpoklic.     Ti 
dnevni odlivi na posameznih računih niso vidni, ampak ima pregled le finančnik zakladnice, 
ki ima za to poseben podračun.  Obresti LB Banka Zasavje enkrat  mesečno nakaže na 
zakladniški podračun, Uprava za javne prihodke pa potem z le-tega na račune posameznih 
zavodov skladno z višino vplačanih  depozitov.  Konec leta je na računu ostalo 323,19 € 
sredstev od gospodarjenja, ki se bodo na osnovi uredbe s sklepom župana prenesla na račun 
proračuna v začetku marca 2008, saj je proračun tisti, ki plačuje stroške provizije za nočno 
deponiranje Upravi za javne prihodke za vse račune zakladnice. 
 
V letu 2007 je bilo iz naslova nočnih depozitov za celotno zakladnico  realiziranih 7.565,20 € 
prihodkov iz obresti,  prenakazilo obresti na posamezne transakcijske podračune  je znašalo  
7.242,01 €, in sicer na: 
 

Proračun občine Hrastnik                                               2.271,37 € 
Zdravstveni dom Hrastnik                                              2.493,33 € 
OŠ NH Rajka                                                                  643,08 € 
OŠ Vitka Pavliča                                                              143,03 € 
Glasbena šola                                                                   217,00 € 
KRC Hrastnik                                                                  450,63 € 
Vrtec Hrastnik                                                                  819,68 € 
Knjižnica A.S. Hrastnik                                                    203,89 € 
S K U P A J                                                                 7.242,01 € 
Saldo 31.12.2007                                                            323,19 € 
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Obveznosti za obresti od zakladnice se vodijo na kontu 2601/000  in ne preko Bilance 
prihodkov in odhodkov. 
 
Oddelek za proračun in finance  viške denarnih sredstev računa proračuna prav tako redno 
deponira pri banki kot depozite na odpoklic oziroma na daljše roke, zato so bili iz tega 
naslova realizirani tudi prihodki od depozitnih obresti, ostanek sredstev na transakcijskem 
računu oziroma dnevni priliv pa gre na nočni depozit.  Vsi prihodki računa proračuna od 
obresti so obrazloženi v  Splošnem delu pri obrazložitvah prihodkov in znašajo  34.329 €. 
 
Oddelek za proračun je tudi redno sledil porabi sredstev po proračunskih postavkah in ustavil 
plačila za postavke, kjer ni bilo dovolj razpoložljivih sredstev po veljavnem proračunu, tako 
da na nobeni proračunski postavki realizacija ne presega s planom določene višine.   
 

----------- 
 
Oddelek za proračun in finance  je z vidika izvrševanja sprejetega proračuna v letu 2007 
izvajal  4 področja programov in  5 glavnih programov.   
 
Na osnovi navedenega je oddelek na podlagi veljavnega proračuna znotraj svojega finančnega 
načrta za leto 2007 razpolagal z 163.137 €  proračunskih sredstev Bilance prihodkov in 
odhodkov ter 67.163 € sredstev Računa financiranja in je bil  skrbnik naslednjih proračunskih 
postavk v okviru naslednjih področij programov v posebnem delu proračuna: 
 
02  EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA 
To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju med drugim zajeto delovno področje organa občinske 
uprave, pristojnega za finance. 
 
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike  
Izvajal se je en glavni program –  0202 - urejanje na področju fiskalne politike, kamor spadajo 
sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.  Za te namene je občina 
v letu 2007 zagotovila  8.445 €, porabila pa 8.501 €, kar predstavlja 100,7 %-no porabo.  
 
V okviru tega glavnega programa  ima občina 2 proračunski postavki, in sicer:  
 

Ø 4302001  Provizija Uprave za javne prihodke  
Za poravnavo stroškov plačilnega prometa, ki ga za občino izvaja Uprava za javne prihodke 
v Trbovljah, se je v letu 2007  zagotovilo  3.700 €, porabljeno pa je bilo 3.756 €, kar 
predstavlja 101,5 °-no %-no porabo načrtovanih sredstev, sredstva pa so bila zagotovljena s 
sklepom župana iz Splošne proračunske rezervacije. 
 

Ø 4302005 Obveznosti do države 
Na tej postavki je občina zagotovila sredstva za vračilo preplačila finančne izravnave iz leta 
2006. Za to so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 4.745 €. 
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06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in 
drugih oblik povezovanja občin. 
 
0603 – Dejavnost občinske uprave  
Izvaja se en glavni program – dejavnost občinske uprave, ki vključuje en podprogram: 
 
-  06039001 - administracija občinske uprave – plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva 
za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški..). 
 
Znotraj tega podprograma ima Oddelek za proračun in finance eno proračunsko postavko 
 

Ø 4306001  Sredstva za odpravo nesorazmerij plač 
Občine so dolžne zbirati sredstva za odpravo nesorazmerij plač za vse izplačevalce plač iz 
občinskega proračuna. Do leta 2006 so bila ta sredstva zajeta v načrtovanih skupnih sredstvih 
za plače po posameznih uporabnikih proračunskih sredstev ( uprava, knjižnica, KRC, Vrtec), 
od leta 2007 pa so, enako kot v državnem proračunu, združena na eni postavki znotraj 
Oddelka za proračun in finance.  Sredstva se zbirajo na osnovi vsakoletnega Navodila za 
izračun namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah, ki ga izda minister za javno 
upravo. 
V proračunu je bilo  za ta namen zagotovljenih 50.548 €, sredstva niso bila porabljena, ker še 
za delavce še ni prišlo do uveljavitve novega plačnega zakona, v odloku o proračunu občine 
Hrastnik za leto 2007 pa je določeno, da se neporabljena pravica iz leta 2007 prenese na to 
postavko za leto 2008.  
 
 
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
To področje programske porabe zajema  program upravljanja z javnim dolgom na občinski 
ravni. 
 
2201 – Servisiranje javnega dolga 
Izvaja se je en glavni program -  servisiranje javnega dolga, ki je vključeval sredstva za 
odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za 
plačilo stroškov financiranja  in upravljanja z javnim dolgom ter v okviru Računa financiranja 
sredstva za odplačilo glavnic najetih dolgoročnih posojil.  Za te namene je občina v letu 2007 
načrtovala potrebo po  23.200 € sredstev, porabila pa 25.584 € oziroma za 10,3 % več.  V 
okviru tega glavnega programa sta se izvajala dva podprograma in sicer: 
 
- 22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje - tu se poravnavajo obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolgoročnih 
kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov in obresti od kratkoročnih kreditov, 
najetih na domačem trgu kapitala, in 

- 22019002 - stroški financiranja in upravljanja z dolgom, kjer se poravnavajo stroški 
financiranja in upravljanja z dolgom ( stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja 
kredita, nadomestilo za vodenje kredita itd.). 
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Znotraj obeh podprogramov ima občina dve proračunski postavki: 
 

Ø 4322001  Odplačila glavnic in obresti kreditov 
Občina Hrastnik ima najetih 12 dolgoročnih kreditov, kar je podrobneje obrazloženo v 
Splošnem delu proračuna pri bilanci Račun financiranja.  V splošni bilanci Računa 
financiranja se odplačujejo glavnice kredita ( konto 5503), v Bilanci prihodkov in odhodkov 
pa obresti kot cena kreditov ( konto 4033).  Za te stroške je bilo skupaj porabljenih 22.682 €, 
oziroma 113,4 % načrtovanih sredstev, manjkajoča sredstva pa so bila s sklepom župana na to 
postavko prerazporejena iz Splošne proračunske rezervacije.  
 

Ø 4322002  Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Za druge operativne stroške v zvezi z zadolževanjem ( odplačilo garancij, provizije za 
opravljanje komisijskih poslov bank ipd.) je občina v okviru te proračunske postavke 
načrtovala  3.200 € stroškov, dejansko pa je bilo porabljenih  2.902 €, oziroma 90,7 % 
načrtovanih sredstev.  
 
 
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
To programsko področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplave, zemeljski plaz in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče,  
ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile 
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.  Znotraj tega 
področja se izvajata dva glavna programa , za katera so bila  načrtovana sredstva v višini 
80.944 €  in sicer: 
- posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, ter 
- splošna proračunska rezervacija. 
 
 
2302 -  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v  primerih nesreč 
V okviru tega glavnega programa ima občina eno proračunsko postavko 
 

Ø 4323002  Posebna proračunska rezerva – izločitve v sklad 
Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje Proračunsko rezervo, ki 
deluje kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov, nastalih ob naravnih 
nesrečah idr. kot sledi iz področja programa.  V okviru proračunske postavke 4323002  je bilo 
v  letu  2007 za oblikovanje rezerv načrtovanih 10.000 € občinskih sredstev in 63.581 € 
državnih sredstev,  kar je bilo tudi realizirano. Tako  je bila rezerva oblikovana v višini  1,08 
% proračunskih prihodkov (brez državnih transfernih prihodkov za investicije in donacije; po 
3. točki 48. člena ZJF največ 1,5 % prejemkov proračuna). 
Poročilo o uporabi sredstev rezervnega sklada  je  predstavljeno pod zaporedno številko  2.4. 
tega gradiva. 
 
2303 – Splošna proračunska rezervacija 
V okviru tega programa ima občino eno proračunsko postavko: 
 

Ø 4323001  Splošna proračunska rezervacija 
Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina Splošno proračunsko rezervacijo, ki 
je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane 
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premalo. Za te namene je bilo z veljavnim proračunom za leto 2007  na tej proračunski 
postavki   zagotovljenih 7.363 € nerazporejenih sredstev, ki so se na osnovi določil Odloka o 
proračunu občine Hrastnik za leto 2007 v  skladu z izkazanimi potrebami neposrednih 
proračunskih uporabnikov  razporedile s sklepom župana. Poročilo o porabi teh sredstev je pri  
poglavju 2.5. Poročilo o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije ( PP 4323001). 
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