
 
 
4.   OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA 
 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev 
in obveznosti do njihovih virov. Opredelitev vsebine BS, rok za sestavitev in predložitev ter 
njen pomen predpisuje Zakon o računovodstvu ( Uradni list, št. 23/99 in 30/02-1253), 
podrobnejša vsebina, členitev in oblika pa je predpisana s Pravilnikom sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( Uradni list RS, št. 
115/02, 21/03, 134/03 in 126/04). Bilanca stanja  izkazuje podatke o stanju sredstev  in  
obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, se pravi po stanju  per 
31.12.2007. 
 
Bilanca stanja  proračuna občine Hrastnik zajema  premoženje, ki je evidentirano v 
poslovnih knjigah proračuna in je v lasti  občine. 
 
Občina je tudi  lastnica vsega premoženja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,    vseh 
infrastrukturnih objektov, ki jih ima v upravljanju Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik 
ter v lastniškem deležu infrastrukture CEROZ-a. 
 
Računovodska  služba je v skladu z določili Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev 
in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb ( Uradni list RS št. 
117/2002 in  spr. 126/04 )  z  vsemi zavodi,  Komunalno-stanovanjskim podjetjem Hrastnik in 
CEROZ-om uskladila stanje sredstev na dan 31.12.2007.   
 
Občina ima v nekaj družbah tudi  ustanoviteljski delež ali delnice, zato  je služba, na osnovi 
tega pravilnika,  z IOP obrazci usklajevala tudi  stanje z vsemi temi finančnimi institucijami 
in  družbami.   
 
4.1.     S R E D S T V A 
 
A) DOLGOROČNA  SREDSTVA IN  SREDSTVA V  UPRAVLJANJU 
V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva Občine Hrastnik, naložbe v delnice 
podjetij, naložbe v deleže podjetij ter sredstva v upravljanju.  Neodpisana vrednost 
dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša na dan 31.12.2007 skupaj  29.204.062  €, 
leta 2006 pa je znašala  28.406.510 €., kar predstavlja  2,81 %-no povišanje. 

 
Osnovna sredstva Občine Hrastnik predstavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva ( 
dolgoročne premoženjske pravice)  ter  opredmetena osnovna sredstva ( zemljišča, zgradbe ter 
oprema).   
 

NEODPISANA POVEČANJE ZMANJŠANJE ZNESEK 
VREDNOST V  V AMORTIZACIJA NALOŽB

OPIS KONTA 31.12.2006 LETU 2007 LETU 2007 2007 31.12.2007

1 2 3 4 5=1+2-3-4
NEOPREDM.DOLGOR.SREDSTVA 7.934,53 1.172,67 -0,04 1.696,70 7.410,54
ZEMLJIŠČA 1.434.109,36 51.755,80 6.004,11 0,00 1.479.861,05
ZGRADBE 12.953.276,86 192.693,34 -0,06 599.533,35 12.546.436,91
ZGRADBE - V PRIDOBIVANJU 2.250.981,38 1.040.627,47 238.774,14 0,00 3.052.834,71
OPREMA 89.984,22 59.310,91 0,00 31.204,93 118.090,20
OPREMA - V PRIDOBIVANJU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ 16.736.286,35 1.345.562,19 244.778,15 632.434,98 17.204.633,41
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Neopredmetena dolgoročna sredstva -  Gre za dolgoročne premoženjske pravice: 
računalniški programi, licence za uporabo računalniških programov, podatkovne baze za 
potrebe geografskega informacijskega sistema. Neodpisana nabavna vrednost le-teh znaša 
7.410,54 €.   

 
Zemljišča – v evidenci so zemljišča v vrednosti  1.479.861,05 €,  ki predstavljajo evidenco 
stavbnih zemljišč, na katerih ima občina lastninsko pravico. Zemljišča, ki so evidentirana v 
registru osnovnih sredstev občine, so usklajena s stanjem v Zemljiški knjigi. Povečanje 
vrednosti zemljišč v letu 2007 predstavljajo odkupi zemljišč  po sprejetem Načrtu nabav ( 
urejanje lastniških razmerjih pri vodovodnih zajetjih, pločnikih, odkupi in brezplačni prenosi  
idr.), zmanjšanja pa predstavljajo odprodaje. Zemljišča se po računovodskih standardih ne 
odpisujejo. 
 
Zgradbe – Med zgradbe uvrščamo upravne prostore, poslovne prostore ter druge zgradbe ( 
gospodarske zgradbe, stanovanja,…).  Neodpisana vrednost zgradb po stanju 31.12.2007 
znaša  12.546.436,91 €.  V letu 2007 smo zgradbe povečali za 192.693,34 €, amortizacija pa 
znaša  599.533,35 €. 
 
Povečanja so posledica aktiviranja investicij v teku:  cest v višini 148.203,27 €, zgradb 
24.260,55 €  in drugo.    
 
V tej skupini osnovnih sredstev gre za sedanjo vrednost naslednjih zgradb: 

v € 
Upravna zgradba Občinske uprave                               99.088,99  
Druge zgradbe 395.988,27 
Druge zgradbe – javna razsvetljava 216.175,26 
Ceste 1.875.386,28 
Toplovod primar 18.347.05 
Toplifikacijsko omrežje Log 18.473,49 
Okolica Glasbene šole 34.298,74 
Igrišče Marno 18.382,06 
Toplovodno omrežje-sekundar 23.600,64 
Glavna toplotna postaja Novi Log 14 3.020,41 
Parkirišče RTH – Senica 176.946,27 
Objekti OIC Podkraj 3.724.052,30 
Poslovni prostori  ( 49 posl. prostorov z bruto površino 3.270,56 m2) 791.884,79 
Stanovanja  ( skupaj 427 stanovanj z bruto površino 19.120,16 m2) 5.150.793,26 
S K U P A J 12.546.436,91 
 
 
Zgradbe v pridobivanju – evidentirana so nedokončana vlaganja oz. nepremičnine v 
pridobivanju, ki se po dokončanju na osnovi uporabnega dovoljenja oziroma primopredajnega 
zapisnika aktivirajo in prenesejo med  osnovna sredstva v uporabi.  Vrednost  nepremičnin, ki 
se pridobivajo, je 3.052.834,71 €.  Povečanja v višini 1.040.627,47 € so posledica 
investicijskih vlaganj v letu 2007 ( cestna, komunalna infrastruktura idr.).  Zmanjšanja v 
višini  238.774,14 € pa pomenijo zaključek investicij v letu 2007  in prenos med osnovna 
sredstva v uporabi.   
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230 -  NEPREMIČNINE, KI SE PRIDOBIVAJO    

1. Odkup zemljišča za Partizansko c. Dol (Zupančič)     5.205,31  

2. Odkup zemljišča cesto Hrastnik- Prapretno  625,94  

3.  Centralna čistilna naprava  86.260,99  

4. Ceste, javne poti, javna razstveljava …                                                                1.002.101,18  

     - ureditev okolice OIC Podkraj                         208.670,13    

     - C 122010 – LC Podkraj – Radeče 600.247,86   

     - C 622960 – Odcep za Savo                                    122,73    

     - C 622300 – Odcep Bregar                                        216,02    

     -  C 200210 – Sevce-Trnovo-Sedraž-Brdce-Marno   78,55    

     -  C 122020 – odcep Drnovšek Marno-ni kateg. 7.456,39   

      -  Prehod za pešce Dol – Šmarjeta ( R1-221/1221) 732,70   

      - C 622590 – Mejač – Pavčnik-Kovk (122100) 484,06   

     - LC 122110 – Turje-Kopitnik-Skopno 1.602,00   

      - NC623020 – cesta v Drago 20.156,66   

      - JP-C622480 Unično-Brdce 1.697,99   

      -  LC 122010 – Hrastnik-Prapretno-Hrastnik 31.391,19   

      -  JP623060 –Strušce-Kladje-Ruda 20.669,59   

      -  odcep Blaznik-Mur-Rojko-nekateg. 8.262,07   

      - odsek Senica-Marušič ( KS Kovk) 25.825,51  
 
 

      -  odcep Jelenko-Grum-nekateg.                      864,00   

      -  LC 122100 Marno-Turje-Gore 2.400,00   

      -  LC 423250 Ostenk-Čeče-Boben 2.400,00   

      -  Ravnikarjev most preko Bobna v Čečah 56.989,35   

      - cesta Prapretno – odcep Firšt 7.326,38   

      -  javna rsazsv. Zg. Brdce  ( Cesta Marno-Unično) 550,00   

      -  javna razsvet. Brdce – Marno 850,00   

      -  igrišče pri domu v KS Turje 3.108,00   

5. Stanovanjsko območje S3-Sp. Marno                 45.067,15  

6. OIC ob Bobnu                                            1.222.028,14  

       - Kanalizacijski  kolektor                        76.227,78    

       - Vodovod                                                     59.731,79    

       - Toplovod                                                        18.255,23    

       - Druga vlaganja v OC                                    1.067.813,34    

7. OIC Steklarna-TKI Hrastnik                                151.651,45  

8.  Komunalno urejanje Log – priključek prizidka šole  61.833,37  

9. Vodovod Čeče – sekundarno omrežje   7.110,67  

10. Sanacija vodovodnih omrežij  2.400,00  

11. Projekt smučar.center Rajska dolina   62.964,45  

12. PUP Novi dom  358.694,06  

13. Komunalno urejanje centra Dol   46.892,00  

0230- NEPREMIČNINE V  PRIDOBIVANJU   3.052.834,71  
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Oprema – neodpisana vrednost opreme znaša 118.090,20 €, pri tem gre za opremo občinske 
uprave  in opremo domov krajevnih skupnosti, nekaj igral na otroških igriščih, drsna vrata na 
parkirišču za tovornjake in  mrežna ograja ipd.   
 
Oprema v pridobivanju – vrednost opreme v pridobivanju je 0  
 
Dolgoročne kapitalske naložbe – so  naložbe v delnice v javna podjetja, druga podjetja in 
finančne institucije ter naložbe v deleže v javna in privatna podjetja.  Vse naložbe, razen pri 
KSP Hrastnik, so vodene po naložbeni metodi, pri KSP Hrastnik pa je upoštevana kapitalska 
metoda  (  po novem slovenskem računovodskem standardu  se naložbe v delnice ali deleže v 
odvisnih gospodarskih družbah, kjer ima občina več kot 20 %-ni delež, izkazujejo po 
kapitalski metodi).   
 
Po kapitalski metodi se naložba evidentira najprej po svoji nabavni vrednosti, revalorizirana 
knjigovodska vrednost naložbe pa se neposredno poveča ali zmanjša za vlagateljev delež pri 
dobičku ali izgubi, ki nastane po datumu pridobitve naložbe.   
Naložbe v deleže ali delnice vodene po naložbeni metodi so izkazane po stanju na dan 
31.12.2007, saj se v skladu s SRS 8 splošno prevrednotenje kapitala ni opravilo, ker se je v 
prejšnjem koledarskem letu tečaj evra do tolarja povečal manj kot  5,5 %. 
 
Tudi za leto  2007  je bilo  s  KDD, Klirinško depotno družbo,d.d. stanje usklajeno.  
 
Pri naložbah v deleže je  prišlo do uskladitev zaradi konverzije v eure. 
 
Skupna vrednost naložb v delnice in deleže družb znaša 796.339,32 €. Občina je v letu 2007 
prodala delnice Maksime, kar je bilo obrazloženo v Računu finančnih terjatev in naložb, na 
novo pa je pridobila 300 delnic Aktive invest  po sklepu o dedovanju enega izmed 
varovancev, ki jim je občina doplačevala oskrbo v socialnem zavodu za odrasle.  
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 06 -  DOLGOROČNE  KAPITALSKE  NALOŽBE     
        
     V €   
    ZNESEK ZNESEK  ZNESEK ZNESEK     
  štev. delnic NALOŽB POVEČANJA ZMANJŠANJA NALOŽB    
OPIS KONTA oz. delež 1.1.2007 NALOŽB NALOŽB 31.12.2007 IND  

  2 3 4 5 6=3+4-5 7=6/3  

NALOŽBE V DELNICE    534.738,83 7.692,66 5.481,11 536.950,38 100,4  
Komunalno stanov.podj.Hrastnikd.d. 56709 d ali 54,2 % 529.498,72 5.090,06 0,00 534.588,78 101,0  
MAHR (Maksima Holding,d.d., finan.družba 212 901,00 16,96 917,96 0,00 0,0  
MAIR ( ID Maksima,d.d.,investicijska družba 259 3.227,14 494,69 3.721,83 0,00 0,0  
MKIR (  Maksima invest, finančna družba, d.d. 246 560,88 280,44 841,32 0,00 0,0  
TKI Hrastnik, d.d. 52 551,09 -67,49 0,00 483,60 87,8  
AKTIVA INVEST 300 0,00 1.878,00 0,00 1.878,00    

NALOŽBE V DELEŽE   287.156,44 14,60 29.411,95 259.364,94 90,3  
Toplarna Hrastnik, d.o.o. 9,400% 146.865,80 0,34 29.411,95 117.454,19 80,0  
Tehnološki center Zasavje, d.o.o. 15,330% 111.278,03 0,20 0,00 111.278,23 100,0  
GD Hrastnik, Podetje za gradb.dej.,d.o.o. 1,532% 28.261,48 -14,76   28.246,72 99,9  
Regionalni center za razvoj,d.o.o. 0,390% 751,13 28,87   780,00 103,8  
Ceroz, d.o.o. 16,050% 1.605,85 -0,05 0,00 1.605,80    

NALOŽBE V UMETNIŠKA DELA   0,11 23,89 0,00 24,00    
Slike 26 0,11 23,89 0,00 24,00    
06 -  DOLGOROČNE KAPITALSKE 
NALOŽBE   821.895,38 7.731,15 34.893,06 796.339,32 96,9  
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Terjatve za sredstva dana v upravljanje – Na kontih skupine  09  se izkazujejo terjatve za 
sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. Terjatve se izkazujejo v vrednosti, enaki čisti 
vrednosti  sredstev, danih v upravljanje in so na osnovi Pravilnika o načinu in rokih 
usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu izkazane na osnovi 
predloženih podatkov prejemnikov sredstev v upravljanje.  Sredstva so povečana za nabave 
oz. investicijska vlaganja med letom ter zmanjšana za odpise oziroma amortizacijo.   
 
Javni zavodi sredstva prejeta v upravljanje v svojih poslovnih knjigah izkazujejo kot  
dolgoročne obveznosti do ustanovitelja.  Gre za osnovna sredstva, ki v glavnem predstavljajo 
opremo ( pohištvo, drobni inventar..), nekaj zemljišč ter objekte.   
 
Pri  KSP pa gre za infrastrukturne objekte občine, ki jih je na osnovi podpisane pogodbe o 
upravljanju, upravljala KSP Hrastnik ( vodovodi, kolektorski sistem v izgradnji, 
kanalizacijsko omrežje,…).  KSP Hrastnik obračunava AM v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi,  na osnovi pogodbe o upravljanju pa »morebitno« nepokrivanje 
AM  iz cene kljub standardu ne more sama odpisati v breme dolgoročnih obveznosti do 
občine, ampak o tem predhodno odloča lastnik ( sklep Občinskega sveta). 
Pri CEROZ-u je bila v upravljanje dana stara deponija Unično ter nova regijska deponija. 
 
Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje na dan  31.12.2007  znaša  11.203.089,26 €, 
prikazana pa so v tabeli, ki sledi. 
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                                       09 - TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE   
      
    V  €  
      
    POVEČANJE ZMANJŠANJE     
  STANJE  V l. 2007 V l. 2007 STANJE   
JAVNI ZAVODI,  JAVNA PODJETJA 1.1.2007 NOVE NABAVE (AM, ODPISI) 31.12.2007 IND 

  1 2 3 4=1+2+3 5=4/1 

JAVNI ZAVODI 6.599.669,51 399.501,19 379.832,55 6.619.338,15 100,3 
OŠ NH Rajka Hrastnik 1.654.675,03 123.773,97 106.975,78 1.671.473,22 101,0 
KRC Hrastnik 3.071.283,25 43.414,10 165.313,76 2.949.383,59 96,0 
Glasbena šola Hrastnik 231.259,36 567,00 9.506,79 222.319,57 96,1 
Vrtec Hrastnik 533.577,10 167.411,63 38.817,74 662.170,99 124,1 
Zdravstveni dom Hrastnik 934.846,28 47.148,25 32.366,47 949.628,06 101,6 
OŠ Vitka Pavliča Hrastnik 5.663,36 1.736,74 777,32 6.622,78 116,9 
Zasavske lekarne - 23,3 % 151.329,07 14.346,49 16.526,26 149.149,30 98,6 
Knjižnica A. Sovreta Hrastnik 17.036,06 1.103,01 9.548,43 8.590,64 50,4 

JAVNA PODJETJA IN DRUGO 4.247.055,04 539.557,20 202.861,13 4.583.751,11 107,9 
Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik 3.410.515,10 446.189,15 132.571,30 3.724.132,95 109,2 
CEROZ, d.o.o. - občinska deponija 271.030,67 73.800,92 36.970,30 307.861,29 113,6 
CEROZ, d.o.o. - regijska deponija 447.902,31 19.567,13 19.206,70 448.262,74 100,1 
PGD  Hrastnik-mesto 117.606,96 0,00 14.112,83 103.494,13 88,0 

09 - SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  10.846.724,55 939.058,39 582.693,68 11.203.089,26 103,3 
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KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIV. ČASOVNIH RAZMEJ. 
 
Denarna sredstva v blagajni – po stanju 31.12.2007 občina v blagajni nima nobenih  
vrednostnic. 
 
Denarna  sredstva na računih -  Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja ( 
negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna 
sredstva, depozitni računi ter druga denarna  sredstva.  Občina izkazuje 1.418.961,10 €  
sredstev  na  računih dne  31.12.2007. 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev – Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve 
do kupcev.  Občina Hrastnik izkazuje na dan 31.12.2007  553.793,37 €  kratkoročnih terjatev 
do kupcev.  To so terjatve za najemnine poslovnih prostorov in stanovanja, kupnine za 
stanovanja in drugo.  Vsem dolžnikom so strokovne službe redno pošiljale opomine in 
zaračunavale zamudne obresti.   
Večjo terjatev  predstavlja terjatev do Rudisa Trbovlje v višini 374.410,64 €  ( 89.723.766,22 
sit) za zaračunane penale za zamudo izgradnje OIC Podkraj, zadeva pa je na sodišču. 
 
Dani predujmi in varščine – Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za obratna 
sredstva in kratkoročno dane varščine. Občina izkazuje 239,07 € danih  predujmov za 
naročnino uradnega lista za 2008.. 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta  ( 14 ) – izkazujejo 
terjatve do proračunskih uporabnikov, občin ali države iz naslova prodaje storitev idr.  in 
sicer  so evidentirane  v  višini 48.945,04 € , predstavljajo pa terjatve do Ministrstva za 
šolstvo in šport v višini 46.408 €  ( za sofinanciranje rekonstrukcije vrtca na Dolu)  in 
2.537,04 € zamudne obresti do občine Radeče in Litija. 
 
Druge kratkoročne terjatve -  Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do 
državnih in drugih institucij, terjatve iz prejetih čekov in menic ter drugih vrednostnih  
papirjev   ter  terjatve za vstopni  davek  na  dodano  vrednost.  Občina Hrastnik dne 
31.12.2007 evidentira 30.950,33 € teh  terjatev   in  sicer: 
do SPIZ-a za refundacijo invalidnine v višini 723,53 €,  do KSP Hrastnik za neplačano takso 
na odpadke in vodo v višini  2.585,80 €,  do  zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v višini 27.641,00 €. 

 
Neplačani odhodki ( 18 )  so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za 
nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2007 in zaradi predpisanih plačilnih rokov 
niso bili poravnani do 31.12.2007.  Neplačani odhodki občine Hrastnik dne 31.12.2007 
znašajo  286.313,70 €  ( v letu 2006  620.689 €).  
 
Aktivne časovne razmejitve  -  saldo 0. 
  
Aktivni konti izvenbilančne evidence  - na teh kontih se izkazujejo terjatve za zamudne 
obresti do najemnikov poslovnih prostorov, za zamudne obresti kupcev stanovanj  in 
obveznosti za garancije dolgoročnih kreditov, enako na pasivnih kontih.  Skupaj je na 
aktivnih izvenbilančnih kontih evidentirano 262.335,16 €, od tega je vrednost terjatev za 
zamudne obresti za kupnine stanovanja 609,28 €,  za najemnine za poslovne prostore 5.186,74 
€, za izdane garancije 209.801,84 € in za izdana poroštva 46.737,30 €. 
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4.2.   OBVEZNOSTI  DO  VIROV  SREDSTEV 
 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI   IN PASIVNE  ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Kratkoročne obveznosti za prejeta varščine – predstavljajo obveznost za prejeto varščino. 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih -  v  višini 35.522,07 €  predstavljajo obveznosti za 
plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim za  mesec december 2007. 
  
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – Na kontih skupine 22  se izkazujejo zaračunane 
in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev  in  kratkoročni blagovni krediti. 
Občina Hrastnik  evidentira po stanju na dan 31.12.2007  522.994 € kratkoročnih obveznosti 
do dobaviteljev ( v letu 2006  371.153 €). V bilanci stanja se na osnovi računovodskih 
predpisov  med te obveznosti prikažejo tudi  dolgoročne obveznosti z ročnostjo do enega leta 
( anuitete za dolgoročne kredite, ki zapadejo v letu 2007 – 67.163 €).   
V okviru teh neplačanih obveznosti  so evidentirane vse  prevzete obveznosti  občine, ki se 
nanašajo na leto 2007, ne glede na  datum prejema fakture oziroma datum zapadlosti plačila 
obveznosti.  

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – Na kontih skupine 23 se izkazujejo druge 
kratkoročne obveznosti v zvezi z odhodki poslovanja,  kratkoročne obveznosti na podlagi 
izdanih čekov, menic in drugih plačilnih instrumentov, druge kratkoročne obveznosti in 
obveznosti  za davek na dodano vrednost.  Evidentirane obveznosti v višini  9.695 € se 
nanašajo na obveznost občine do države za obveznosti za obračunane davke in prispevke v ter 
za ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta  -  na kontih te 
skupine občina evidentira obveznost do proračunskih uporabnikov v višini   195.973 €. Te 
obveznosti  predstavljajo obveznost občine za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim v 
javnih zavodih KRC Hrastnik in Knjižnica A. Sovreta Hrastnik,  obveznost za neplačane 
storitve Vrtcu Hrastnik in drugim vrtcem, Domu starejših v Hrastniku in drugim domovom, 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije idr.  
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev -   predstavljajo kratkoročne finančne obveznosti in  
se nanašajo na  presežek sredstev na zakladniškem  podračunu v višini 323 € ( v marcu 2008 
bo prenakazano na TR proračuna). 
 
Neplačani prihodki – Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani in 
se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane  
terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in odobri ustrezni konto razreda 7 ( 
prihodki).  Vrednost neplačanih prihodkov na dan 31.12.2007  znaša  642.976 €  ( leta 2006  
686.521 €). 
 
 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Splošni sklad – izkazuje znesek lastnih virov sredstev.  Na kontih skupine 90  se ločeno 
izkazujejo t.i. podskladi in sicer  za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, sklad za 
finančne naložbe, sklad za sredstva, dana v upravljanje, splošni sklad za posebne namene  in  
splošni sklad za drugo . Skupaj znaša splošni sklad  29.477.876 €.  
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Znesek splošnega sklada za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna 
sredstva je enak neodpisani vrednosti sredstev in znaša   17.209.267,74 €. 
Znesek splošnega  sklada za finančne naložbe je vedno enak stanju vrednosti finančnih 
naložb in znaša 796.339,33 €. 
 
Sredstva splošnega sklada za terjatve za sredstva, dana v upravljanje  znašajo  
11.203.089,26 €. 
 
Sredstva splošnega sklada za drugo  -  v okviru  te skupine se na kontu  9009/000 
izkazujejo neporabljena sredstva proračuna  po stanju 31.12.2007  v  višini  993.837,41 €  
ter splošni sklad za najete kredite, ki izkazuje debetni saldo 724.657,64 € ( prej na skupini 
9000).  Skupni saldo je tako kreditni in sicer 269.179,77 €. 
 
Rezervni sklad –  Na kontih skupine 91 se  izkazuje znesek oblikovanega rezervnega sklada.  
Saldo na tem skladu znaša  170,81 €. 
 
Dolgoročno prejeta posojila – Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih 
posojil in revalorizacije posojil.  Zadolženost občine na dan 31.12.2007 znaša 724.657,66 €, 
od tega smo na osnovi računovodskih predpisov tisti del posojil, ki zapade v plačilo v letu 
2008 , izkazali med kratkoročnimi obveznostmi ( 67.163,25 €). Na osnovi navedenega se v 
bilanci stanja na dolgoročnih posojilih izkazuje 31.12.2007 stanje  657.495 €. 
 
Stanje zadolžitve občine na dan 31.12.2007 in povečanja ter zmanjšanja kreditov v letu 2007 
so razvidna iz priložene tabele.   
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                                             ODPLAČILA  GLAVNIC  KREDITOV     
                                     IN  STANJE  ZADOLŽITVE  NA  DAN  31.12.2007     
         
Občina Hrastnik je na dan 31.12.2007 dolgoročno zadolžena v skupni višini  724.657,66 €.     
         
      RF - 5503 BS -  9601  

Zap.št. vrsta kredita dat.pogodbe zapadlost zač.st.1.1.07 revaloriz. 07 odplačila  2007 stanje 31.12.07  
  1 2 3 4 5 6 7=4+5-6  

1 za sekundarno toplov.omrežje 09.12.1993 15.12.09 29.519,64 0,00 9.741,95 19.777,69  

2 za vodovod Rapihovec-Slatno 30.04.1996 31.05.11 5.661,88 173,77 1.283,01 4.552,64  

3 za toplovodno omrežje Log 30.04.1996 31.05.11 6.630,24 203,51 1.502,24 5.331,51  

4 za desnoobr.kan.kolektor ob Bobnu 30.04.1996 31.05.11 3.049,75 93,62 690,93 2.452,44  

5 za zašč.ograjo kom.deponije Unično 30.04.1996 31.05.11 5.092,65 156,33 1.153,76 4.095,22  

6 za vodovod Marno-Brdce-Brezno 30.04.1996 31.05.11 4.212,80 129,32 954,58 3.387,54  

7 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 51.296,55 1.577,54 6.682,40 46.191,69  

8 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 38.067,85 1.182,69 4.392,43 34.858,11  

9 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 20.382,70 633,21 2.351,86 18.664,05  

10 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 432.504,91 -0,01 27.063,87 405.441,03  

11 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple 26.04.1996 2022 79.440,14 2.594,58 4.440,44 77.594,28  

12 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple 09.07.1997 2023 104.383,64 3.414,46 5.486,64 102.311,46  

  S K U P A J     780.242,75 10.159,02 65.744,11 724.657,66  

 Kratkoročne obveznosti občine ( za dobo enega leta) iz naslova dolgoročnih obveznosti znašajo  za leto 2008 skupaj   

 67.163,25 €  in so v bilanci stanja ( 9601) prenesene med kratkoročne obveznosti.     
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Stanje odplačila garancij in poroštev 
Občina Hrastnik v zunajbilančni evidenci poleg obremenitev za obresti za poslovne prostore 
in odkupe stanovanj izkazuje tudi neodplačane garancije za prejete kredite ter izdano poroštvo 
za kredit OŠ NH Rajka Hrastnik za nakup šolskega kombija ( priloga). 
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                                       STANJE  IZDANIH GARANCIJ IN POROŠTEV  NA  DAN  31.12.2007    
         
         
Občina Hrastnik evidentira na dan 31.12.2007 izdanih garancij za zavarovanje kreditov  208.801,84 in danih poroštev  46.737,30.  
         
         

Zap.št. garancija/poroštvo štev.pogodbe zapadlost zač.st.1.1.07 črpanja 2007 odplačila  2007 stanje 31.12.07  
  1 2 3 4 5 6 7=4+5-6  
  IZDANE  GARANCIJE              

1 LB Zasavje - za vodovod Marno-Unično-Krištandol 796/98 31.12.14 99.513,45 0,00 6.682,40 92.831,05  

2 LB Zasavje - za vodovod Unično-Krištandol II.faza 1479/00 2015 79.597,49 0,00 4.392,43 75.205,06  

3 LB Zasavje - za vodovod Unično-Krištandol III.faza 1541/00 2015 44.117,59 0,00 2.351,86 41.765,73  

  S K U P A J     223.228,53   13.426,69 209.801,84  

  IZDANA POROŠTVA              

1 OŠ NH Rajka - za nakup kombija     56.385,14 0,00 9.647,84 46.737,30  

  S K U P A J     279.613,67 0,00 23.074,53 256.539,14  
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