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Predlog sklepa:   
 
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.: 28/06-UPB) 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. 
 

Sprejme se  Zaključni račun proračuna občine Hrastnik za leto 2007. 
 

2.  
 

Zaključni račun  se objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 
 

3. 
 
Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 
Datum:  
 
 

Miran JERIČ 
ŽUPAN 

OBČINE  HRASTNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
 

OBČINA   HRASTNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČNI  RAČUN  
PRORAČUNA  OBČINE   HRASTNIK 

  za  leto  2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miran  JERIČ 
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Hrastnik, 5. 3. 2008 
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Na  osnovi  19. člena  Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 
9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00,  100/00 in 51/02),  98. člena  Zakona o javnih 
financah ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02)   ter   17. člena Statuta ( 
Uradni vestnik Zasavja št. 28/06-UPB)   je  Občinski  svet  občine  Hrastnik  na ____. seji  
dne   ___________  sprejel 
 
 
 

  ZAKLJUČNI  RAČUN 
PRORAČUNA  OBČINE HRASTNIK  ZA  LETO  2007 

 
 
 

1. člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hrastnik  za  leto 2007, ki  zajema  vse 
prihodke in odhodke  Bilance prihodkov in odhodkov, Računa financiranja in Računa 
finančnih terjatev in naložb  ter  Bilanco stanja  s  pojasnili k izkazom in obrazložitvami. 

 
 

2. člen 
 

Proračun občine Hrastnik je bil načrtovan in realiziran v naslednjih zneskih  (v € ): 
 

Proračun  občine  Hrastnik 
 
A. 

 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Veljavni proračun  
2007 

Realizacija 
2007 

 
I. 

 
SKUPAJ PRIHODKI 

 
7.509.645 

 
7.081.107 

 
II. 

 
SKUPAJ ODHODKI 

 
7.479.697 

 
6.777.128 

III. 
 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
( PRIMANJKLJAJ) ( I. – II. ) 

 
29.948 

 
303.979 

 
B. 

 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

 
15.643 

 
16.329 

V. 
 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

 
0 

 
0 

VI. 
 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITAL.DELEŽEV ( IV. – V.) 

 
15.643 

 
16.329 

VII. 
 

SKUPNI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ) 
( I. + IV.) – ( II. + V.) 

 
45.591 

 
320.308 

 
C. 

 
RAČUN FINANCIRANJA 

  

 
VIII. 

 
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 

 
0 

 
0 

 
IX. 

 
ODPLAČILA DOLGA 

 
67.163 

 
65.744 

 
X. 

 
NETO  ODPLAČILA DOLGA ( VIII. – IX.) 

 
-67.163 

 
-65.744 

XI. 
 

POVEČANJE ( ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH ( III.+VI.+X. =(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.) 

 
-21.572 

 
254.564 

XII. 
 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC  
PRETEKLETA LETA 

 
739.274 
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3. člen 

 
Po Zaključnem računu proračuna občine Hrastnik znaša stanje sredstev na računu konec leta 
2007  v  skupnem znesku   993.838  €  in se prenese v proračun Občine Hrastnik za leto 2008. 
 

4. člen 
                                                          
Sestavni del zaključnega računa so podatki iz bilance stanja na  dan 31.12.2007,  ki v aktivi 
in  pasivi  izkazujejo  vrednost sredstev in virov  v  višini  31.543.264 €. 
                  

 

5. člen  
 

Sestavni del zaključnega računa proračuna občine Hrastnik  za leto 2007  so tudi sredstva 
Rezervnega sklada občine Hrastnik, realizirana v naslednji višini: 

 
- razpoložljiva sredstva s prilivi                                                                           99.429,01  € 

- namenski izdatki                                                                                                99.258,20  € 
- saldo sredstev 31.12.2007                                                                                       170,81  € 

 
6. člen 

 
Odlok  o sprejetju zaključnega računa proračuna občine Hrastnik za leto 2007  se objavi  v 
Uradnem vestniku  Zasavja in na spletni strani Občine Hrastnik www.hrastnik.si. 
 

 
 
Štev.: 410-1/06 
Datum:  
 
 
 

Miran   JERIČ 
Ž u p a n 

Občine  Hrastnik 
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Poslovno poročilo 2007 

 
 
Občina Hrastnik je s sprejetjem proračuna za leto 2007 in Načrta razvojnih programov za 
obdobje 2007-2010 sprejela razvojne usmeritve občine in določila programe, pravice porabe 
in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti.  V okviru tega 
si je občina zastavila  tudi globalne cilje, ki jih v prihodnjih letih želi doseči ter prednostne 
naloge, po posameznih programskih področjih delovanja pa tudi letne cilje, s pomočjo katerih 
bo zastavljene globalne cilje tudi uresničevala.  
 
Z izvrševanjem proračuna in sprejetih programov ter projektov na Občinskem svetu je občina 
tem ciljem dosledno sledila, seveda pa je zaradi nekaterih objektivnih razlogov pri nekaterih 
prišlo tudi do sprememb, o čemer je bil  Občinski  svet med letom tudi seznanjen, oziroma je 
s spremembami soglašal.  
 
Občina  je med prednostne cilje med drugim uvrstila tudi pripravo strategij na posameznih 
programskih področjih delovanja, kjer to še ni urejeno. Na ta način občina zasleduje cilje 
proračunske reforme, ki se v Sloveniji izvaja že od leta 1999 dalje in temelji na izboljšanju 
preglednosti in  odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi, predvsem pa na 
zagotavljanju čim večje smotrnosti in gospodarnosti pri porabi javnega denarja. 
 
Tako je občina za leto 2007 načrtovala pripraviti in na Občinskem svetu sprejeti Strategijo 
ravnanja s poslovnimi prostori, enako tudi na stanovanjskem področju.  Žal ne tem področju 
cilji v tem terminu niso bili realizirani. Na stanovanjskem področju je bila prva obravnava 
dokumenta opravljena v mesecu januarju letošnjega leta, v tem trenutku potekajo razgovori 
na Stanovanjskem skladu RS in z nekaterimi drugimi možnimi investitorji na tem področju, 
zato bo dokument Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predvidoma predložen v 
mesecu maju letos; na področju gospodarjenja s poslovnimi prostori pa se intenzivno 
pripravljajo strokovne podlage, ki bodo osnova za pripravo strategije gospodarjenja s 
poslovnimi prostori, ki žal v letu 2007 niso bile realizirane.  
 
Na področju gospodarjenja s prostorom so strokovne službe tekom leta vložile veliko napora 
v zbiranje in obdelavo pobud za posege v prostor, ki se bodo vgradile v Občinski prostorski 
načrt občine, ki bo dokončan v letu 2009. Na izvedbenem delu smo zaključili postopek 
stanovanjske gradnje Spodnje Marno,  končuje pa se usklajevanje podrobnih prostorskih 
načrtov Dola  in Resnice.  
 
Tudi na področju zagotavljanja zdrave in pitne vode kot enega temeljnih ciljev občine so bili 
v letu 2007 zastavljeni cilji uresničeni. Z vgradnjo naprav za ultrafiltracijo Pekla, ki 
predstavlja 24 % potrebnih količin vode v občini, je bistveno povečan delež pitne vode, ki ne 
zahteva dodatnega kloriranja oziroma kemične obdelave vode.  Uspešno pa so bili zaključeni 
postopki za izbor izvajalca pri izgradnji CČN in kolektorskega sistema, za kar so 
zagotovljena evropska in državna sredstva, tako da bo gradnja realizirana do konca leta 2009.  
 
Kot najpomembnejši del zastavljene politike delovanja in učinkovitega zadovoljevanja javnih 
potreb občanov, pa si je občina za cilj zastavila čim večjo učinkovitost pri črpanju evropskih 
sredstev, saj je na ta način možno razvoj Hrastnika pospešiti.  Prav zato je tekom leta z 
dvema rebalansoma proračuna poskrbela za to, da je bilo ta cilj možno uresničiti.  Občina je   
s 4 infrastrukturnimi projekti 100 %-no uspela na  
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JAVNEM  RAZPISU ZA  PREDNOSTNO USMERITEV  
»REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI« 

V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA 
OBDOBJE 2007-2013,  

RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ«, 
 

za kar je bilo  v vseh treh zasavskih občinah v letu 2007 razpoložljivih 845.312 €  ali 281.771 
€ po posamezni občini. Na osnovi tega so bile realizirane prijave, pridobljeni sklepi, 
podpisane pogodbe z resornim ministrstvom in tudi pridobljena finančna sredstva. 
 
Za  pridobitev evropskih sredstev v višini 281.771 €   je občina morala zagotoviti lastna 
sredstva v višini  120.527 €  ( hkrati še 152.241 € za sofinanciranje izgradnje podjetniškega 
inkubatorja),  za leti 2008 in 2009 pa so na osnovi tega razpisa odobrene vrednosti naslednje:  

-    v 2008 bo pridobljenih 739.710 €  za 4 projekte, občina pa mora zagotoviti najmanj  
       304.588 €  lastnih sredstev,   
-    v letu 2009 bo pridobljenih  628.314 € za 4 projekte, občina pa bo morala zagotoviti       
      najmanj  415.718 € lastnih sredstev. 
 
Tako bo za 4 projekte, katerih investitor je občina Hrastnik, v treh letih pridobljenih 
1.649.795 €, občina bo prispevala najmanj 840.833 €, vrednost projektov skupaj pa bo  
najmanj 2.490.628 € ( brez predvidenih podražitev).  Gre za pomembne in upravičene 
projekte, katerih dinamika realizacije bi bila brez evropskih sredstev zelo vprašljiva, saj  bi 
jih občina sama finančno le težko zmogla. 
 

 

Projekt NRP 2007 2008 2009 SKUPAJ 

Rekonstruk. LC 122010 Hr.-Radeče OB034-06-0009 402.298,00 126.000,00 82.000,00 610.298,00 

Moderniz.LC122100 Marno-Turje-Gore OB034-07-0039         - 370.000,00 300.000,00 670.000,00 

Vodovod Turje-Gore-Kopitnik OB034-06-0073         - 360.000,00 250.000,00 610.000,00 

Rekonstruk. LC423250 Čeče-Boben OB034-07-0041         - 188.298,00 412.032,00 600.330,00 

SKUPAJ 2007-2009   402.298,00 1.044.298,00 1.044.032,00 2.490.628,00 
 
 
V kolikor država ne bo spremenila načina črpanja evropskih sredstev, bomo z zagotavljanjem 
likvidnih sredstev  v občini imeli težave. Ne glede na to se bo občina ustrezno prilagodila 
veljavnim režimom in bo poskrbela, da bodo ta sredstva tudi realizirana. 
 
V zadnjih letih v občini ugotavljamo porast potreb občanov po različnih subvencijah, bodisi 
na področju zagotavljanja otroškega varstva ali stanovanjskem področju, kar je odraz nizke 
ekonomske moči občanov, saj je povprečna plača zaposlenih v Hrastniku pod slovenskim in 
zasavskim povprečjem.  Občina na delodajalce nima vpliva, žal pa se to vse bolj odraža na 
proračunu in na razvojnih možnostih kraja. Občani vse več iščejo tudi različne denarne 
pomoči na občini, čeprav ta nima ustreznih vzvodov za to, saj dodeljevanje denarnih socialnih 
pomoči  za to potrebnim izvaja država preko državnega proračuna in Centrov za socialno 
delo, kar je tudi edino prav, saj so pomoči le-tako povsod enake. Ne glede na to pa se na 
občinske uradnike s temi zahtevami obrača vse več občanov. 
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Menim, da je občina leto 2007, ne glede na določene težave z zagotavljanjem nekaterih virov 
financiranja, zaključila uspešno in da smo zastavili  kar nekaj pomembnih projektov, nekatere 
pa tudi zaključili.  Seveda je vsem na očeh in v breme najbolj rekonstrukcija Rikljevega 
mostu, na kar občina  ni imela velikega vpliva, čeprav smo se močno trudili za pospešitev del 
in za ureditev ustreznejšega režima prometa. Vsem težavam navkljub bo ta projekt uspešno 
pripeljan do konca in verjamem, da bo to velika pridobitev za Hrastnik, saj bodo  tako 
zagotovljeni varni, pregledni in pretočni prometni tokovi. 
 
 
 
                                                                                                                         Župan 
                                                                                                                     Miran Jerič 
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Letno  poročilo 2007 

 
 
U V O D 
Sprejemanje proračuna za leto 2007 
Strokovne službe občinske uprave so na osnovi  določil 18. člena  Zakona o javnih financah ( 
Uradni list RS, št. 79/99 in spr.)   za pripravo proračuna za leto  2007  pripravile  Navodila za 
pripravo proračuna občine Hrastnik za leto 2007, 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.  
 
Globalna izhodišča za pripravo proračuna  2007, posredovana proračunskim 
uporabnikom: 
___________________________________________________________________________                              
-    nominalma rast  osnove za uskladitev plač v 
     javnem sektorju                                                                             1,3 % povečanje osnovnih plač od julija 
                                                                                                                                               2007 dalje 
-    načrtovanje sredstev za delovno uspešnost                                                  2 % od sredstev za plače 
-    sredstva za napredovanje in povečanje delovne dobe                                  1 % od sredstev za plače 
 
-    za odpravo plačnih nesorazmerij                                                  1,75 % od sred. za plače za celo leto 
                                                                                                           1,26 % od sredstev za plače od 1.7. dalje             
- sredstva za nadomestila zaposlenih se planirajo 
v višini predvidenih stroškov za dejansko prisotnost na delu,  
upoštevaje povprečno letno rast cen                                                                                      102,1  
-      tečaj EUR-a                                                                                                                     239,6 
 
 
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 2007 kot tudi Načrt razvojnih programov za leta 2007-
2010,  le-ti pa so bili po uskladitvi spremenjeni v eure.  
 
Tekom leta je Občinski svet sprejel dva rebalansa proračuna.  Prvi rebalans je bil sprejet v 
mesecu juniju. Že v času sprejemanja proračuna je bil Občinski svet seznanjen, da je v zvezi 
z regionalnimi spodbudami izredno veliko neznank in da bo verjetno potreben rebalans 
proračuna, da bo občina formalno povsem zadostila razpisnim pogojem za pridobitev teh 
spodbud. Z razpisom je prišlo do nekaterih pomembnih sprememb, občina pa jih je bila 
dolžna vgraditi v svoj proračun do 26.06.2007, ko je bil rok za oddajo prijav.  
 
Drugi rebalans je bil sprejet v mesecu novembru, s tem pa je bil določen veljavni proračun 
občine za leto 2007, na osnovi katerega je lahko potekalo izvrševanje proračuna.  2. Rebalans 
proračuna občine Hrastnik za leto 2007 je bil sprejet z načrtovanim presežkom v višini 
717.702,42 €, ki se je nanašal na nerazporejena in neporabljena namenska sredstva, ki naj bi 
bila  razporejena v proračunu za leto 2008 in sicer: 
Ø 264.981,00 €  ( načrtovani prihodki od takse za obremenjevanje voda v letu 2007, ki 

predstavlja enega izmed virov financiranja izgradnje centralne čistilne naprave s 
kolektorskim sistemom, začetek izgradnje le-te pa se terminsko prestavlja v leto 2008 
– uskladitev z državnim NRP ), 

Ø 258.721,42 € ( neporabljeni prihodki od takse za obremenjevanje voda, prenešeni iz 
leta 2006, ki se prav tako prenašajo v 2008), 

Ø 194.000 € ( načrtovani prihodki od prodaje stvarnega premoženja v letu 2007 -  
prodaja  prostorov knjižnice Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve za 
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potrebe Doma starejših v Hrastniku,  ureditev novih knjižničnih prostorov pa bo 
načrtovana v letu 2008, zato namenski prenos teh sredstev). 

 
Ne glede na ta presežek, je bilo za uravnovešenje ostalega dela proračuna potrebno na dveh 
proračunskih postavkah načrtovati prenos v letu 2007 zapadlih obveznosti v leto 2008 in sicer 
pri zdravstvenem zavarovanju oseb brez prejemkov ( 10.000 €)  in pri plačilu storitev za vrtce 
izven Hrastnika ( 6.000 €),  v skupni višini.torej  16.000 €.  
 
Na predlog strokovnih služb je župan v decembru s sklepom odobril prerazporeditve med 
posameznimi proračunskimi postavkami, kar je posebej obrazloženo v prilogi proračuna, zato 
je v 4. numerični koloni prikazan zadnji veljavni proračun z izvršenimi prerazporeditvami 
župana. 
 
Izvrševanje proračuna  za leto 2007 
Pri izvrševanju proračuna za leto 2007 smo se srečevali z nekaterimi problemi v zvezi  z 
zagotavljanjem nekaterih virov financiranja, predvsem pri oddaji elektro in telekom 
infrastrukture v OIC Podkraj v zakup upravljalcema te infrastrukture ter  nekaterih prodajah, 
ki jih  ni bilo možno realizirati. 
 
Z vidika finančne realizacije proračuna je prišlo tudi do izpada nekaterih prihodkov, tako da 
je bila realizacija prihodkov proračuna v letu 2007  94,3 %-na ,   zaradi: 
 
- izpada prihodkov od zakupnin :  na tej postavki je občina načrtovala akontacijo zakupa 

trafo postaje v OIC Podkraj v dogovorjeni višini 42.162 € ter telekomunikacijskih vodov 
v višini 10 mio sit.  Zaradi nenehnega izmikanja Elektra Slovenije in Telekoma po 
sklenitvi pogodb o zakupu infrastrukture je prišlo  do podpisa pogodbe z Elektrom 
Slovenije šele koncem decembra 2006, vendar brez trafo postaje, v tedanji neto vrednosti 
32.700 TSIT.  Za trafo postajo in Telekom pa je bila realizacija teh prihodkov načrtovana 
v letu 2007, vendar ni bila realizirana,  zato je na tej postavki izpad prihodkov v višini 
52.162 €: 

- izpada med kapitalskimi prihodki: občina je na osnovi sprejetega načrta prodaj 
občinskega stvarnega premoženja za leto 2007 načrtovala  prihodke od prodaje osnovnih 
sredstev v višini 241.038 € ( realizirala 48.405 €) ter 71.090 € od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev ( realizirano 14.065 €).  Pri osnovnih sredstvih gre 
za nerealizirano načrtovano odprodajo prostorov knjižnice Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve v višini 194.000 €, saj bodo postopki stekli šele v letu 2008.  Pri prodaji 
zemljišč pa gre za načrtovano prodajo zemljišč Direkciji R Slovenije za ceste pri 
Savskem mostu  

- izpada načrtovanih donacij v višini 20.859 € ( AGM Nemec ni podpisal dogovora) 
- nerealiziranih prejetih sredstev s strani države za investicije v višini  49.941 €, kar se 

nanaša na sofinanciranje rekonstrukcije vrtca Lučka na Dolu pri Hrastniku. Občina je 
sklep o sofinanciranju iz interventnih sredstev ministrstva po številnih intervencijah 
župana prejela šele 20.12.2007 in sicer iz interventnih investicij ministrstva za leto 2008 ( 
v  višini 46.408 €). 

 
Kljub temu je občina glavne cilje, ki jih je določila s sprejetim proračunom za leto 2007, 
realizirala, z izjemo samega pričetka izgradnje CČN s kolektorskim omrežjem, kjer je prišlo 
do zamika pri pristopu k pričetku izgradnje zaradi terminskega zamika izvajanja investicije, 
je pa občina uspela zaključiti javni razpis o izbiri izvajalca in podpisati pogodbo o izgradnji.  
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Računovodsko poročilo 

 
 
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 
 
Splošni del proračuna je sestavljen iz treh izkazov:  izkaza  prihodkov in odhodkov,  računa 
finančnih terjatev in naložb  ter  računa financiranja.  
 
Pri izdelavi računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna v letu 2007 so bili 
upoštevani naslednji predpisi: 
 
• Zakon o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99 in spr.), 
• Zakon o računovodstvu ( Uradni list RS, št.23/99 in spr.), 
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava ( Uradni list RS, št.52/02 in spr.), 
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava ( Uradni list RS, št. 115/02), 
• Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

( Uradni list RS, št. 54/02), 
• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih  uporabnikov proračuna ( Uradni list RS, št. 12/01 in spr.), 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava ( Uradni list RS, št. 115/02 in spr.), 

• Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev ( Uradni list RS, št. 54/02), 

• Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2007 in spremembe 
 
Tabele realizacij splošnega dela proračuna so pripravljene v skladu z zahtevami zakona o 
javnih financah in vsebujejo: 
 
- realizacijo proračuna 2006, 
- sprejeti proračun 2007, 
- veljavni proračun 2007 
- veljavni proračun 2007 ( po prerazpor. župana), 
- realizacija proračuna 2007, 
- IND realizacija 2007/veljavni proračun po prerazporeditvah ( 5/1), 
- IND realizacija proračuna 2007/realizacija 2006 ( 5/4). 
 
Prihodki in odhodki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na  
skupine kontov ( dvomestni nivo), podskupine kontov ( trimestni nivo), konte ( štirimestni 
nivo) in  podkonte ( šestmestni nivo). 
 
Prihodki Bilance prihodkov in odhodkov so bili realizirani 94,3 %-no -  tekoči prihodki   98,4 
%-no ( od tega davčni 99,1 % in nedavčni 93,1 %-no), kapitalski prihodki 20 %-no, donacije 
75,3 %-no in  transferni  prihodki    90,6 %-no  glede na  zadnji veljavni proračun. 
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Odhodki Bilance prihodkov in odhodkov so bili  finančno  realizirani  le  90,6 %-no, od tega  
tekoči  odhodki 95,0 % -no,  tekoči transferi  99,4 %-no,   investicijski odhodki  80,6 %-no in 
investicijski transferi zavodom in javnim podjetjem 77,4 %-no.  Nekatere valute plačil 
investicijskih odhodkov in investicijskih transferov zapadejo v plačilo v letu 2008, zato ni 
bilo finančne realizacije, prihodki in odhodki iz tega naslova pa bodo vključeni v proračun za 
leto 2008. 
 
Izvrševanje proračuna je potekalo v skladu s sprejetimi višinami proračunskih postavk za 
posamezna področja porabe in s tem določenimi pravicami porabe in  finančna realizacija 
po posameznih proračunskih področjih ter postavkah  NE presega sprejetih višin 
veljavnega proračuna.   
 
Po stanju  31.12.2007  pa so  evidentirane  zapadle neplačane obveznosti, ki 
prekoračujejo dovoljeni prevzeti obseg pravic porabe po posameznih proračunskih 
postavkah v višini  10.741,17 €, in sicer na postavkah: 
 
4119199  Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok                                               1.125,12 € 
4120002  Oskrbnine v socialnih zavodih                                                             1.678,96 € 
4120004  Pogrebni stroški nepremožnih                                                             1.989,23 € 
4120005  Subvencije najemnin                                                                             5.947,86 € 
 
Na vseh postavkah gre za plačila pravic občanov po zakonu, kar pomeni, da občina teh 
obveznosti ni prevzela s pogodbo ali z izdajo naročilnic, zato ni mogla vplivati na 
zmanjšanje stroškov na teh področjih. 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV  IZKAZA   PRIHODKOV   IN   ODHODKOV 
 
Prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov  razčlenjeni na davčne, nedavčne in kapitalske 
prihodke ter prejete donacije in transferne prihodke, odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče 
transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. 
 
 
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. 
 
 
1.1.  Davčni  prihodki ( 70 ) 
 
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 
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prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov ( v nadaljevanju: BPO) predstavljajo davčni 
prihodki  81,11 % prihodkov. 
 
Med davke na dohodek in dobiček ( 700 )  
sodi dohodnina-odstopljeni vir občinam ( 700020 ). 14. člen novega Zakona o financiranju 
občin je prinesel novo kategorijo – glavarino, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen 
delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje  skupne 
primerne porabe občin.  To pomeni, da je občina od 1.1.2007 dalje tedensko prejemala 
odstopljeno dohodnino, ki se je po starem zakonu  v 35 %-nem deležu direktno praznila v 
občinske proračune.  
 
Za leto 2007 je bilo načrtovano, da bo občina Hrastnik prejela  4.394.063 eurov odstopljene 
dohodnine, kar je bilo tudi 100 %-no realizirano.  Dohodnina predstavlja 76,51 % vseh 
davčnih prihodkov občine, oziroma  62,05 % vseh prihodkov BPO.  V letu 2006 je bil ta 
delež  34,96 % vseh prihodkov  BPO, vendar je občina prejela še finančno izravnavo države 
in ni bila samofinancirana. 
 
  Med davke na premoženje ( 703) sodijo: 

- davki na nepremičnine ( davki od premoženja od stavb…, nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča), 

- davki na premičnine ( davek od premoženja na posest plovil), 
- davki na dediščine in darila, 
- davki na promet nepremičnin. 

 
Z davki na premoženje je občina v letu 2007  zbrala  844.087 €,  od tega 773.044,00 € z 
nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča.  Od tega je bilo s strani pravnih oseb 
realiziranih 586.527 € prihodkov,  fizičnih oseb  185.398 € in zamudnih obresti  1.119  €.  
Občina v poslovnih knjigah po posredovanih podatkih s strani DURS-a  evidentira tudi 
terjatve iz naslova neizterjanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po stanju 
31.12.2007 in sicer  do pravnih oseb  15.763 €  in do fizičnih oseb  11.878 € ( izterjava 
DURS-a je bila 96,6 %-na). 
Na ostale davke občina neposredno nima vpliva, saj ne sodijo v njeno izvirno pristojnost, 
pobrano pa je bilo 71.043 € drugih davkov na premoženje. 
 
Med domače davke na blago in storitve ( 704 ) sodijo: 

- davek na dobitke od iger na srečo, 
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja ( voda in odpadki), 
- turistična taksa, 
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,  
- ekološke takse. 

 
Z domačimi davki na blago in storitve je Občina Hrastnik v letu 2007 načrtovala   535.277 € 
prihodkov, od tega  večino z okoljskimi dajatvami in ekološko takso. Realizacija je 94,1 %-
na in sicer beležimo največji izpad pri dajatvah zaradi odlaganja odpadkov ( 68,8 %-na 
realizacija in za 13 % nižja realizacija kot v letu 2006).  Občina je v letu 2007 zbrala 264.746 
€ prihodkov od dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda , 166.918 €  
prihodkov od ekološke takse ( TET Trbovlje) in 65.556 € ( od 95.249 €  planiranih ) iz 
naslova dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Negativna razlika v 
višini cca 22.000 € je nastala zaradi razlike med obračunano takso uporabnikom s strani KSP 
Hrastnik, d.d., ki pobira in odvaža smeti, in zaračunano takso upravljavca deponije CEROZ-a  
Komunalno-stanovanjskemu podjetju Hrastnik  za odložene in stehtane odpadke. Razlika 
nastaja zaradi načina odvajanja takse državi ( zavezanci upravljavci deponij in ne tisti, ki 
pobirajo in zaračunavajo smeti uporabnikom) in se pri KSP Hrastnik evidentira na 
obveznostih ter se ne preliva v poslovanje. V zvezi s tem Računsko sodišče že dalj časa 
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opozarja Ministrstvo za okolje in prostor, zato bodo stvari urejene v skladu z navodili 
ministrstva. 
 
Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davkih občanov , plača pa ga 
fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15 % od vrednosti 
dobitka. Občina je v letu 2007 zbrala 4.231 € prihodkov iz naslova teh davkov. 
 
Dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se pobira na osnovi  Uredbe 
o taksi za obremenjevanje vode, zavezanec je Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik.  Z 
vložitvijo vloge na Agencijo RS za okolje se je lahko   uveljavljala oprostitev ali zmanjšanje 
plačila takse v državni proračun zaradi izvajanja sanacijskih ali drugih del, s katerimi se 
zmanjšuje obremenjevanje  voda. Z odločbo agencije je bila  državna taksa nakazana v 
občinski proračun in se je načrtovala za izgradnjo centralne čistilne naprave.     
 
Ekološko takso občina odmerja na osnovi Zakona o varstvu okolja  in Odloka o zagotavljanju 
sredstev za varstvo okolja  z odločbo  Termoelektrarni Trbovlje.  
 
Dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila uvedena z Uredbo o taksi 
za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, neposredno od fizičnih oseb jo pobira 
Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik, zavezanec za plačilo pa je CEROZ kot 
upravljavec regijske deponije, ki jo zaračunava komunalam na osnovi odloženih odpadkov.   
Z vložitvijo vloge na Agencijo RS za okolje  je lahko  zavezanec ( CEROZ ) uveljavljal 
oprostitev ali zmanjšanje plačila takse v državni proračun zaradi izvajanja sanacijskih ali 
drugih del, s katerimi se zmanjšuje obremenjevanje okolja z odpadki.  Taks je zavezanec 
CEROZ vplačeval v proračun občine in se je na osnovi odločbe agencije namenjala za 
nadaljevanje izgradnje medobčinskega centra za ravnanje z odpadki Unično.  
 
Med drugimi davki ( 706) je občina evidentirala vračilo preveč plačanega davka v letu 2006 
v višini 1.327 €, vračilo pa je uveljavila od DURS-a v letu 2007.  
 
1.2.  Nedavčni  prihodki ( 71 ) 
 
Nedavčni  prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse 
nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Občina 
je v letu 2007 realizirala 739.863 € nedavčnih prihodkov oziroma 93,1 % načrtovanih 
prihodkov iz tega naslova, v primerjavi z letom 2006 pa je ta realizacija 69,5 %-na. V 
strukturi vseh prihodkov BPO za leto 2007 predstavljajo ti prihodki  10,45 % prihodkov.   
 
Nedavčni prihodki se delijo na: 
- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, 
- takse in pristojbine, 
- globe in druge denarne kazni, 
- prihodki od prodaje blaga in storitev in 
- drugi nedavčni prihodki.  
 
Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje ( 710 ) sodijo: 
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, 
- prihodki od obresti , 
- prihodki od premoženja ( najemnine za poslovne prostore, najemnine za stanovanja, najemnine za stavbna 
zemljišča, prihodki iz naslova podeljenih koncesij, prihodki od zakupnin, drugi prihodki od premoženja) 
 
S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja ( 7100) je občina v letu 
2007 realizirala  450 € prihodkov ( dividende od deleža v GD, Podjetju za gradbeno 
dejavnost Hrastnik, d.o.o.). 
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Iz naslova prihodkov od obresti ( 7102) je občina načrtovala 25.086 €, realizirala pa 34.329 
€ prihodkov, oziroma za 36,9 % več kot je načrtovala. 
 
Prihodke od premoženja ( 7103)  tvorijo: 
 
Ø Najemnine za poslovne prostore – načrtovane so bile v višini 54.185 €, realizirane 

pa v višini 47.970 €, oziroma 88,5 %-no. Vzroki so naslednji: V letu 2007 je poslovni 
prostor vrnila najemnica družbe Melisa, ki je odpovedala najemno pogodbo zaradi 
finančnih težav. Najemna pogodba  je bila odpovedana tudi z naše strani  najemnici 
Miri Audič, hkrati pa je prišlo tudi do mesečnega izpada najemnine pri izpraznitvi 
poslovnega prostora v Naselju Aleša Kaple 8/b ter  nepredvidenih del adaptacije 
poslovnega prostora  na Cesti 1. maja 26. 

Ø Najemnine za stanovanja  – ti prihodki so bili načrtovani skladno z veljavno višino 
najemnin za stanovanja v lasti občine in v skladu z ocenami upravnikov o plačilih in 
izterjavi najemnin. Za leto 2007 je bilo načrtovanih 354.699 € prihodkov, realiziranih 
pa 353.876 €, kar predstavlja 99,8 %-no realizacijo. Pretežno s stanovanji v lasti 
občine Hrastnik upravljajo trije upravniki: KSP Hrastnik, Domex  Hrastnik in Sinet 
Hrastnik. Na osnovi medsebojno podpisanih pogodb upravniki pobirajo najemnino  in  
jo po bruto principu prihodkov  prenakazujejo v  proračun v višini izterjanih najemnin 
( plačane najemnine).   

Ø Prihodki od drugih najemnin  – občina ima sklenjene najemne pogodbe za oddajo 
parkirnih mest za tovornjake v najem .   V začetku leta 2007 sta bili odpovedani dve 
najemni pogodbi za parkirišči št. 14 in 18 za vlačilce in kamion s prikolico pri 
železniški postaji v višini 41,73 EUR/ mesec. Realiziranih tudi ni bilo nobenih 
prihodkov od prehodnih parkirišč. V letu 2007 je bilo iz tega naslova  načrtovanih 
12.519 € prihodkov,  realiziranih pa 11.050 €, kar predstavlja 88,3 %-no realizacijo. 

Ø Prihodki  od zakupnin  - kot je bilo uvodoma izpostavljeno, je občina načrtovala 
prihodke od akontacije zakupnin s strani Elektra Ljubljana in Telekoma Slovenije za 
upravljanje trafo postaje in telekomunikacijske infrastrukturo v OIC Podkraj.   Za 
najem se je načrtovalo plačilo zakupa kabelske kanalizacije v ocenjeni višini  52.162 
€, do realizacije in podpisa pogodbe pa še vedno ni prišlo. 

 
Ø Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 

                                                                                                                                                                             
 Vrste koncesij Plan 2007 Realiz. 2007 
1. za plin ( Mestni plinovodi Koper) 542,00 222,45 
2.     za HE Vrhovo 15.576,50 15.575,72 
3.     Za izkoriščanje miner.sur.in ind.lapor – 

Lafarge 
 

8.876,50 
 

9.479,78 
 
   

(odločba MOP – 50:50 - občina:država)   

4. Za izkoriščanje rjavega premoga – RTH  
(odločba MOP – 50:23,4:26,6 - država:HR:TRB) 

8.000,00 
 

8.009,85 

5.   Za izkoriščanje miner.surov. tehn. kamen-dolomit- 
AGM Nemec ( 50:50-država-občina) 

8.996,00 10.163,10 

6. Za vodno pravico (Pivovarna Laško) 
(koncesij.pog.RS, Vlada RS in Pivov.Laško z dne 
25.7.2005; 50%država, od 50 pa 95,75 Laško in 4,25 
% Hrastnik) 

 
 

200 
 

 
 

313,49 
 

7. S K U P A J 42.191,00 43.764,39 
 
 
Ø Me drugimi prihodki od premoženja je občina realizirala 796 € prihodkov, 

načrtovala pa je 2.800 €. Prihodki so bili realizirani iz naslova danih služnosti RTH-ju 
in občanom. 
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Med takse in pristojbine ( 711 )  sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami je občina 
v letu 2007  načrtovala   15.440 € prihodkov, realizirala pa 11.865 €, oziroma 76,9 %-no.   
 
Med globe in denarne kazni ( 712)  sodijo globe in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 
prostora. Občina je načrtovala  701 € prihodkov, zbrala pa 556 €. 
 
Med  prihodke od prodaje blaga in storitev  ( 713)  sodijo: 
- prihodki od prodaje storitev Upravi za obrambo Trbovlje, Izpostavi Hrastnik ( čiščenje 
prostorov). 
Iz tega naslova je občina  v  letu 2007 načrtovala  1.544 € prihodkov, realizirala pa  1.429 €.  
 
Med druge nedavčne prihodke  ( 714)  sodijo: 
- prihodki iz naslova refundacij stroškov upravnih prostorov, 
- prihodki iz naslova refundacij stroškov poslovnih prostorov, 
- - prihodki od komunalnih prispevkov, 
- drugi prihodki ( druge refundacije, povrnitve stroškov tožb, sponzorstva,…) 
- prispevki občanov za socialno varstvo, 
- drugi izredni nedavčni prihodki. 
  
Z drugimi nedavčnimi prihodki  je občina v letu 2007 načrtovala  232.581 € prihodkov, 
realizirala pa  233.411 €.  
 
Drugi nedavčni prihodki ( 714100) – občina  je v letu 2007 realizirala 17.287 € raznih 
drugih prihodkov in sicer: 3.184,86 € po dogovoru z etažnim lastnikom za sofinanciranje 
zamenjave strehe ( C.H.D. 16), 1.391,46 € vračil pokojnin in posmrtnin za socialne 
upravičence ( občina plačevala domsko oskrbo oziroma poravnala pogrebne stroške),   327,07 
€ iz naslova presežka občinske zakladnice iz leta 2006, 9.540,87 € drugih prihodkov ( 
povračil stroškov občinske uprave ) in  2.817,07 € iz naslova zaračunavanj obratovalnih 
stroškov najemnikom poslovnih prostorov ter nekatere manjše prihodke iz drugih naslovov. 
 
Prihodki  od komunalnih prispevkov –  občina je načrtovala 12.000 € prihodkov, 
realizirala pa 13.179 €.  Na osnovi Zakona o urejanju prostora pristojni organ občinske 
uprave na osnovi 143. člena zakona  na vlogo stranke pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja  izda  odločbo za plačilo  komunalnega prispevka, ki je prihodek občinskega 
proračuna; v letu 2007 je  bilo na osnovi izdanih odločb realiziranih  13.179 € prihodkov,  kar 
pomeni 109,8 % načrtovanih prihodkov glede na sprejeti veljavni proračun. V letu 2007 je 
bilo poravnanih 9 odločb fizičnih oseb  v  višini od 200,41 do 2.988,15 € in dve pravni osebi 
v višini 333,12 €  in 3.027,95 €. 
 
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov ( socialno varstvo) – 
načrtovanih je bilo  26.648 €, realiziranih pa 26.597 €. 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.   
 
Med drugimi izrednimi tekočimi prihodki v tej skupini ( 714199) pa so bili načrtovani 
naslednji prihodki: 
-  Prihodki od priključitev na vodovodno omrežje in kanalizacijo  -  v okviru teh 
prihodkov so bili načrtovani še prihodki od priključitve nove steklarne na  vodovodno 
omrežje  v višini 83.458,52 €, zaradi zamude s plačilom pa je steklarna poravnala tudi 
3.344,06 € zamudnih obresti.    
- Prihodki od drugih izrednih nedavčnih prihodkov   -  iz tega naslova je občina 
načrtovala 62.594 € prihodkov od CEROZ-a po družbeni pogodbi o izgradnji regijske 
deponije kot rento krajevni skupnosti Marno, realizirano 62.593,92 €   ter 25.040 € penalov, 
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zaračunanih GP, Podjetju za gradbeno dejavnost zaradi zamude pri izgradnje šolske kuhinje ( 
realizirano 25.177 €). 
Hkrati je občina realizirala še 1.775 € drugih nepredvidenih prihodkov in sicer  iz naslova  
zavarovalnine (poškodovana ograja) zavarovalnice v višini  344,21 €, ostalo pa iz naslova 
zaračunavanja stroškov razpisnih dokumentacij.  
 
 
1.3.  Kapitalski prihodki ( 72 ) 
 
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  8,8 % prihodkov, realizacija v primerjavi z 
načrtovanimi prihodki pa je  20,00 %-na. 
 
Kapitalski prihodki se delijo na: 
- prihodke od prodaje osnovnih sredstev, 
- prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. 
 
S prihodki od prodaje osnovnih sredstev   ( 720)  je občina v letu 2007 načrtovala    
241.038 € prihodkov, realizirala pa  48.405 €.  Med načrtovane prihodki od prodaj je občina 
vključila odprodajo knjižnice Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, do česar ni 
prišlo, saj so postopki šele v teku v letu 2008 ( te načrtovane prihodke je občina pustila 
nerazporejene) .  
Realizacija zajema: 

- poslovni prostor na naslovu Novi log 19, na parc.št. 782/1, k.o. Hrastnik mesto -
15.010 €, 

- poslovni prostor na naslovu Naselje A. Kaple 8a, parc.št. 388, k.o. Hrastnik mesto – 
30.865 €, 

- stanovanjski objekt C. 3.julija 24, parcela 214 Hr.-mesto – v višini 2.030 €. 
- osebni avto R Megan v višini 500 €. 
-  

Odprodaje so temeljile na sprejetem Načrtu odprodaj občinskega premoženja ter sprejetih 
posamičnih programih odprodaje občinskega premoženja, postopke pa je vodila Komisija, ki 
jo je na osnovi Uredbe o razpolaganju z občinskim in državnim stvarnim premoženjem 
imenoval župan in sicer v sestavi:  Andreja Pavlič-Udovč, predsednica ( po določilih uredbe), 
Kreže Samo, Knežak Soniboj, Žagar Vinko in Kraner Janez.  
 
S prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja  je občina v letu 2007 
načrtovala 71.090 € prihodkov, realizirala pa  14.065 €, kar predstavlja 19,8 % no realizacijo 
programa prodaj, vključenega v načrtovane prihodke za leto 2007.  Prodaje so temeljile na 
sprejetem občinskem programu odprodaje stvarnega premoženja, postopki so bili vodeni v 
skladu z uredbo.  Program, ki ni bil realiziran gledano skozi prihodke pretežno predstavljajo 
zemljišča v Podkraju za potrebe ureditve pločnika, servisne ceste B, glavne ceste, avtobusne 
postaje.   Prodaje niso bile realizirane, ker kljub temu, da so bila za zemljišča pravočasno 
opravljene odmere,  na Geodetski upravi RS niso bili realizirani nadaljnji postopki. 
Realizirane pa so bile  prodaje stavbnih zemljišč v skupni vrednosti    
14.064,93 €. 
  
 
1.4. Prejete donacije ( 73 ) 
 
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  0,9 % prihodkov. 
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Med prejete donacije iz domačih virov sodijo: 
- prispevki krajanov za  infrastrukturne objekte, 
- prispevki družb za infrastrukturne objekte. 
 
S prejetimi donacijami iz domačih virov je občina v letu  2007  načrtovala  84.559 € 
prihodkov.  Od tega 18.778 € zaradi povzročenih obremenitev cest pri odvozu peska iz 
kamnoloma od AGM Nemec in 18.779 €  od Lafarge cementa.  AGM Nemec dogovora ni 
podpisal. 
 
 
1.5. Transferni  prihodki ( 74 ) 
 
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  6,66 % vseh 
prihodkov. 
 
Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo: 
- prejeta sredstva iz državnega proračuna, 
- prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti, 
- požarna taksa. 
 
Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij ( 740) 
 
Občina je v letu 2007 realizirala naslednja transferna sredstva za investicije: 
  

 
 

vrsta prihodka 
Sprejeti 

pror. 2007 
Veljavni pr.    

2007 
Realizacija 

2007 
Državna sredstva za sofinanciranje 
izgradnje CČN in kolektorskega 
sistema 

 
 

351.077 

 
 

0 

 
 

0 
Državna sredstva za sofinanciranje 
občinskih investicij po 21. členu 
ZFO – sofinanciranje PUP Novi 
dom 

 
94.308 

 
104.294 

 
104.393,65 

Požarna taksa 12.481 12.481 14.114,85 
Sredstva za energetski pregled 
javnih objektov 

 
0 

 
2.650 

 
2.650,00 

Sredstva za sofinanciranje obnove 
vrtca Lučka na Dolu 

 
0 

 
56.260 

 
0 

Sredstva Ministrstva za zdravje za 
sofinanciranje preureditve dežurne 
ambulante v ZD Hrastnik 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

4.585,59 
 
SKUPAJ 

 
457.865,00 

 
175.685,00 

 
125.744,09 

 
Občina od načrtovanih transfernih prihodkov ni realizirala sredstev za sofinanciranje Vrtca 
Lučka Dol. Sklep o sofinanciranju investicije  iz interventnih sredstev ministrstva je  bil v 
decembru prejet, vendar za proračun  2008 in sicer v višini  46.408 € in ne 56.260 €, kot je 
bilo prvotno načrtovano. 
Občina se je prijavila tudi na razpis Ministrstva za zdravje za investicije in prejela 4.585,59 € 
nepovratnih sredstev za ZD Hrastnik, kar je bilo na osnovi določil odloka kot transfer 
prenakazano ZD Hrastnik. 
Prihodki požarne takse so po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom in 7. členu Zakona o 
izvrševanju proračuna RS namenski prihodki in se evidentirajo v okviru te skupine 
prihodkov.  Le- ti  se nakažejo  Gasilski zvezi Hrastnik preko posebnega dela proračuna v 
okviru postavke   4007006.   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
Poleg transfernih sredstev za investicije je občina prejela od države še naslednja transferna 
sredstva: 

- za vzdrževanje gozdnih cest  v zasebnih in državnih gozdovih 735 €, 
- za sanacijo plazu Ocvirk 12.750,00 €, in 
- za stroške intervencij po  neurju v septembru  50.831,00 €. 

 
Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ( 741) 
 

 Sprejeti proračun 
2007 

Veljavni pr. 
2007 

Realizacija 
2007 

Sredstva državnega proračuna 
iz proračuna EU za strukturno 
politiko za sofinanciranje 
izgradnje CČN in kolektorskega 
sistema 

 
 

1.475.835 

 
 

0 

 
 

0 

Sredstva državnega proračuna 
iz proračuna EU za neposredne 
regionalne spodbude  

 
300.000 

 
281.771 

 
281.771 

 
Občina je iz naslova transfernih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev EU ( neposredne 
regionalne spodbude) realizirala vse načrtovane prihodke in sicer je prejela sredstva za 
izgradnjo I. faze ceste Podkraj-Radeče. 
 
Vsi  prihodki  Bilance prihodkov in odhodkov občine  za  leto 2007  so  bili načrtovani  v  
višini  7.509.645 €, realizirani pa  v višini 7.081.107 €, kar predstavlja 94,3 %-no 
realizacijo. 
 
 

 
 

 
 

 
 

STRUKTURA   PRIHODKOV  2006 

72 - kapitalski 
prihodki 

4% 

70 - davčni prihodki 
56% 

74 - transferni  
prihodki 

27% 

73 - prejete donacije 
1% 

71 - nedavčni 
prihodki 

12% 
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STRUKTURA PRIHODKOV  2007
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Struktura prihodkov 2007  v primerjavi z letom 2006 je spremenjena predvsem zaradi večjih 
davčnih prihodkov v letu 2007 . Z uveljavitvijo novega Zakona o financiranju občin prejme 
občina več dohodnine kot odstopljenega davka države in ne več finančne izravnave kot 
transfernega prihodka, zato se je ta struktura spremenila v prid davčnih prihodkov. 

 
 

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

- tekoči odhodki  ( 40) – 28 % odhodkov, 
- tekoči transferi ( 41 ) – 39  %  odhodkov, 
- investicijski odhodki ( 42 ) – 20 % odhodkov, 
- investicijski transferi ( 43 ) – 13 % odhodkov 

 
V letu 2007 je bilo po zadnjem veljavnem proračunu  za odhodke bilance prihodkov in 
odhodkov načrtovanih 7.479.697 €. Dejanska realizacija odhodkov znaša 6.777.128 € in je 
90,6 %-na. 
 
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. 
Tekoči odhodki so realizirani 95,0 %-no. Tekoči odhodki pomenijo v strukturi vseh 
odhodkov 28 %-ov, v letu 2006  pa so predstavljali  30 %.   Zaradi različnih investicijskih 
vlaganj po letih in s tem različne strukture proračuna ti odstotki primerjalno ne odražajo 
povsem dejanskega stanja, da bi lahko rekli, da so se zmanjšali. 
 
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 ( v javnih zavodih, društvih….). 
Tekoči transferi so realizirani 99,4 %-no.  Delež teh odhodkov v vseh odhodkih predstavlja 
39 %-ov, v letu 2006 pa je predstavljal  35 %.  
 
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. 
 
Investicijski odhodki so bili realizirani 80,6 %-no glede na veljavni proračun.  Delež teh 
odhodkov v vseh odhodkih predstavlja  20 %, v letu 2006 pa je predstavljal 27 %. Pri tem 
govorimo o realiziranih odhodkih po finančnem toku, medtem ko je bilo več sredstev 
angažiranih, vendar v plačilo zapadejo v letu 2008, zato evidentiramo ostanke sredstev. 
 
Investicijski transferi  -  Skupina odhodkov investicijski transferi vključuje izdatke, ki 
predstavljajo nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov 
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prejemnikov sredstev ( zavodi, javna podjetja,…), to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih 
sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za 
investicijsko vzdrževanje, obnove. 
Investicijski transferi so bili realizirani 77,4 %-no. Strukturni delež teh odhodkov v vseh 
odhodkih znaša 13 %, v letu 2006 pa je znašal 8 %. 
 
Vsi odhodki na ekonomskih kontih izhajajo iz porabe sredstev na posebnem delu proračuna, 
kjer je vsak strošek evidentiran po ekonomski klasifikaciji in ima za izplačilo iz proračuna 
podlago na določeni proračunski postavki. Odstopanja realizacije stroškov po ekonomskih 
kontih od plana so posledica spremembe kontnega plana med letom ter tega, da pri 
proračunskih postavkah pri sestavljanju plana strokovni delavci včasih napačno določijo 
štirimestni konto, pri sami realizaciji stroškov pa je računovodska služba stroške dolžna 
evidentirati v skladu z ekonomsko klasifikacijo in računovodskimi predpisi. 
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Pozitivna razlika med prihodki in odhodki  v bilanci prihodkov in odhodkov  za leto 2007 v  
višini  303.979 € se prenaša na konto sredstva na računih iz preteklih let. 
 
Iz grafa je razvidno povečanje sredstev za transfere, tako tekoče kot tudi investicijske, 
medtem ko so se tekoči odhodki in investicijski ( zaradi zamika v izvajanju investicij) 
zmanjšali.  
 
 
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 je občina v letu 2007 načrtovala  15.643 € prihodkov, realizirala pa 16.329 €. V 
tej bilanci se zbirajo sredstva kupnin iz naslova privatizacije ( kupnine od stanovanj) ter 
sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev, delnic…  
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Občina je v letu 2007 realizirala 10.910 € prihodkov od kupnin ter 5.419 € iz naslova prodaje 
delnic Maksime. 
 

  knjigovodska vrednost prodajna 
 štev. delnic naložb v poslov.knjigah vrednost 
 oz. delež na dan 31.12.2006 7.5.2007 

MAHR (Maksima Holding,d.d., finan.družba) 212 901,00 917,96 

MAIR ( ID Maksima,d.d.,investicijska družba) 259 3.227,13 3.721,83 

MKIR (  Maksima invest, finančna družba, d.d.) 246 560,88 841,32 
 
Občina je na osnovi sprejetega Programa prodaje finančnega premoženja za leto 2007 
realizirala prodajo delnic na ljubljanski borzi.  Za realizacijo je sklenila pogodbo z družbo 
Publikum, d.d., kjer je odprla trgovalni račun. Prodaja je bila realizirana 07.05.2007, s 
prodajo pa je bilo realiziranih 5.481,11 € prihodkov, od tega je bilo za stroške obračunanih 
62,04 €.   
 
Na osnovi navedenega je občina v Računu finančnih terjatev in naložb realizirala 16.329 € 
presežka prihodkov nad odhodki, ki se prenesejo na konto sredstev iz preteklih let. 
 
 
 
RAČUN  FINANCIRANJA 
Račun financiranja  izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.  
 
Zadolževanje 
Za finančno pokritje odhodkov, ki jih je občina načrtovala pri sprejemanju proračuna za leto 
2007, je načrtovala zadolžitev  v  višini  261.488 € in sicer za finančno pokritje investicije 
izgradnja  centralne čistilne naprave s kolektorskim sistemom v Hrastniku.  Zaradi 
terminskega zamika pri pričetku izgradnje te investicije ( v leto 2008) pri sprejemanju 
rebalansa te zadolžitve ni več načrtovala.   
 
Odplačila dolgov 
Občina ima 9 infrastrukturnih in 3 stanovanjske dolgoročne kredite. Odplačevanje glavnic teh 
dolgov je bilo v Računu financiranja v  letu 2007  načrtovano v višini   67.163 € , realizirano 
pa 65.744 €.  Obresti kot cena posojil so se poravnavale iz Bilance prihodkov in odhodkov, iz 
postavke  4322001 ( konto 4033). 
 
Stroški odplačila glavnic in obresti po posameznih kreditih so razvidni iz naslednje tabele: 
 
                                             ODPLAČILA  GLAVNIC  KREDITOV ( RF )  
                                                IN  PLAČILO OBRESTI  2007 ( BPO)     
       
    RF - 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 9.741,95 270,27  

2 za vodovod Rapihovec-Slatno 30.04.1996 31.05.11 1.283,01 319,95  

3 za toplovodno omrežje Log 30.04.1996 31.05.11 1.502,24 374,66  

4 za desnoobr.kan.kolektor ob Bobnu 30.04.1996 31.05.11 690,93 172,35  
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5 za zašč.ograjo kom.deponije Unično 30.04.1996 31.05.11 1.153,76 287,76  

6 za vodovod Marno-Brdce-Brezno 30.04.1996 31.05.11 954,58 238,06  

7 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 6.682,40 1.917,59  

8 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 4.392,43 723,21  

9 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 2.351,86 406,37  

10 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 27.063,87 12.529,61  

11 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple 26.04.1996 2022 4.440,44 2.350,01  

12 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple 09.07.1997 2023 5.486,64 3.091,79  

  S K U P A J  krediti     65.744,11 22.681,63  

  drugi stroški kred. in stroški garancij       2.902,11  

  S K U P A J     65.744,11 25.583,74  
 
 
 
 
REKAPITULACIJA   BILANC  PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2007 
 
Iz    rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da je bilo načrtovano, da bo imela 
občina v letu 2007 skupaj z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let na razpolago 8.264.562 €, 
realizirala pa je 7.836.710 €.  Od tega je porabila 6.842.872 €, razlika v višini 993.838 € pa 
ostaja na kontu sredstva iz preteklih let in se nameni za porabo v letu 2008.  
 
                                                                                                                                           v   € 

 Veljavni plan 
Proračuna 2007 

Realizacija 
proračuna  2007 

PRIHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 7.509.645 7.081.107 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 15.643 16.329 
C.  Račun financiranja 0 0 
      Sredstva na računih iz preteklih let 739.274 739.274 
SKUPAJ  PRIHODKI 8.264.562 7.836.710 
ODHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 7.479.697 6.777.128 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 
C.  Račun financiranja 67.163 65.744 
SKUPAJ ODHODKI 7.546.860 6.842.872 
Presežek prihodkov nad odhodki  717.702 993.838 
 
   
                                                                                                    
2.2.  SREDSTVA  NA  RAČUNU  IZ  PRETEKLIH  LET  
 
Vsi  presežki  prihodkov nad odhodki  oziroma odhodkov nad prihodki  posameznih bilanc  
se evidentirajo v bilanci stanja na kontu  9009 – neporabljena sredstva iz preteklih let.  
Začetno stanje tega konta 1.1.2007 je bilo 739.274 €,  povečanje med letom za prenos razlike  
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
 
odhodkov iz BPO v višini 303.979 €, povečanje za prenos prihodkov iz druge bilance za 
15.643 €  in odhodkov iz RF v višini 65.744 €.  Sredstva na računu iz preteklih let torej 
znašajo dne 31.12.2007   993.838 €, od tega  739.274 € iz leta 2006 in 254.564 € kot presežek 
prihodkov nad odhodki iz leta 2007. Do te razlike je prišlo največ zaradi nekaterih 
neporabljenih namenskih sredstev, ki se prenašajo v leto 2008 in zaradi pozne izvedbe 
nekaterih del in s tem zapadlosti plačila obveznosti v letu 2008 .   Prikaz teh sredstev je 
razviden iz preglednice, ki sledi: 
 

v  € 
Neporabljena taksa na vodo  
 

523.466,88 
 
 

namenska razporeditev na 
4215001 CČN in kolektorski 
sistem;  v že sprejetem 
proračunu 2008 je upoštevanih 
523.702 € ;  

Neporabljena taksa - odpadki 68.765,63 
 
 

Namenska razporeditev na PP 
4215003 Sofinanciranje 
izgradnje regijske deponije 
Unično;  

Neporabljena namenska 
stanovanjska sredstva  

31.861,30 
 
 

Namenska razporeditev sredstev 
na PP  4116002 – Investicijsko 
vzdrževanje stanovanj         

4119007 – OŠ NHR – invest. v 
šolski prostor  

43.566 
 
 

Namenska razporeditev na isto 
postavko v letu 2008;   v letu 
2008 zapadejo finančne 
obveznosti, prevzete še iz 
sredstev proračuna za leto 2007 

4216001 – Prostorsko 
načrtovanje -  

15.600 
 
 

Namenska razporeditev na isto 
postavko v letu 2008 

4213010 - Rikljev most 137.582 
 
 

Namensko razporejeno na isto 
PP, saj so obveznosti s pogodbo 
bile prevzete, 

5313003 – Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest ( KS Marno) 

15.732 
 
 

Namenska razporeditev na isto 
postavko v letu 2008, v letu 
2008 zapadejo finančne 
obveznosti, prevzete še iz 
sredstev proračuna za leto 2007;   

5613003– Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest ( KS Prapretno) 

14.205 
 
 

Namenska razporeditev na isto 
postavko v letu 2008 – v letu 
2008 zapadejo finančne 
obveznosti, prevzete še iz 
sredstev proračuna za leto 2007 

5913003–Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest ( KS Podkraj) 

20.304 Namenska razporeditev na isto 
postavko v letu 2008 – v letu 
2008 zapadejo finančne 
obveznosti, prevzete še iz 
sredstev proračuna za leto 2007 
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4216004 – Projektna 
dokumentacija 

6.800 
 
 

Namenska razporeditev na isto 
postavko v letu 2008; 

4213006 - Odbojne ograje 45.491 Namenska razporeditev na isto 
postavko v letu 2008 – v letu 
2008 zapadejo finančne 
obveznosti, prevzete še iz 
sredstev proračuna za leto 2007 ( 
gradnja Ravnikarjevega mostu v 
Čečah) 

4213009- Rekonstrukcija ceste   
Hrastnik-Zidani most 

1.200 Namenska razporeditev na isto 
postavko v letu 2008 – v letu 
2008 zapadejo finančne 
obveznosti, prevzete še iz 
sredstev proračuna za leto 2007 

4216101 – Urejanje 
pokopališča Dol 

13.220 v letu 2008 zapadejo finančne 
obveznosti, prevzete še iz 
sredstev proračuna za leto 2007 

4306001 – Sredstva za odpravo 
nesorazmerij plač 

50.548 V sprejetem proračunu 2008 že 
upoštevana sredstva ( zato v 
sprejetem proračunu 2008 
načrtovana neporabljena 
sredstva iz  l. 2007); 

4007007 – sofinanciranje 
nakupa opreme in vozil  

83.459 V NRP 2007-2010 in v 
proračunu 2007 zagotovljena 
sredstva za nakup gasilskega 
vozila za PGD Dol; zaradi pozne 
izdelave vozila obveznosti 
plačila zapadejo v letu 2008, 
zato se namensko prenesejo v 
proračun 2008 za isti namen in 
istega uporabnika; 

4215002 - KSP Hrastnik – 
izgradnja kolektorja 

3.996 v letu 2008 zapadejo finančne 
obveznosti, prevzete še iz 
sredstev proračuna za leto 2007, 
zato namenska razporeditev na 
isto postavko 

 
 
SKUPAJ  NAMENSKO  
PRENESENA  SREDSTVA 

 
 
 

1.075.796,81 
 

 

 
 
Zaradi izpada prihodkov je razlika med neporabljenimi sredstvi iz preteklih let in zgoraj 
navedenimi sredstvi, ki jih je potrebno vključiti v proračun 2008  81.959 €.  To ne pomeni, da 
je proračun posloval  negativno, saj se bodo v proračun 2008 vključili tudi prihodki, ki niso 
bili realizirani v letu 2008: 

- 46.408 €  sredstva države za sofinanciranje rekonstrukcije Vrtca Lučka Dol, 
- sredstva za zakupnino oziroma prodajo trafo postaje najmanj v višini 50.000 €,  
- sredstva od prodaje zemljišč Direkciji RS za ceste cca  50.000 €. 
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2.3.   POROČILO O  UPORABI  SREDSTEV PRORAČUNSKEGA   SKLADA  
         REZERV 
 
Občina  Hrastnik ima formiran proračunski sklad za rezerve, ki z  uveljavitvijo poslovanja 
občin preko transakcijskega računa pri Banki Slovenije od  15.11. 2001 dalje  nima več 
svojega žiro računa, ampak se  vodi ločena evidenca poslovanja sklada preko konta  
9100/000,  na katerem je občina evidentirala letno oblikovanje sklada  iz  proračunske 
postavke  4323002  in  njihovo porabo. Upravitelj tega sklada je po Odloku o proračunu 
župan. 
 

Realizacija tega sklada  v  letu  2007 znaša: 
 
I.   Stanje rezerv 1.1.2007                                                                                      25.342,02  
 
II.  Oblikovanje rezerv                                                                                          74.086,99 
      1. Oblikovanje rezerv 2007 ( PP 4323002)-občina            10.000,00 
      2. Oblikovanje rezerv (PP 4323002)-državna sredstva      63.581,00 
      2. Obresti  na depozite                                                             505,99 
  
III. SKUPAJ  I-II:                                                                                                 99.429,01 

IV. Poraba  rezerv                                                                                                 99.258,20   
1. Plačilo stroškov intervencij in sanacij  

            po neurju 2007   GD Hrastnik                                       50.831,00 

      2. Sanacija plazu Buden                                                      24.962,13 
          PUH Ljubljana 

      3. Zamenjava strehe na gasilskem 

          domu Dol /toča 2006/ - GD Hrastnik                                8.715,07 

      4. Sanacija plazu Ocvirk 

          PUH Ljubljana                                                                12.750,00 

      5. Prispevek za pomoč po neurju IX/07 

          nakazano S.O.S. (sklep Občinskega sveta)                       2.000,00             

V.   Stanje  rezerv    31.12.2007                                                                      170,81 
 
 
Na osnovi  določil   49. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, štev. 79/99 in spr.)  
in   8.  člena  Odloka o  proračunu občine Hrastnik za leto 2007   župan sam  odloča o 
uporabi  sredstev proračunske rezerve do višine 4.200 €,  o  porabi  teh sredstev  pa mora 
pisno obvestiti  Občinski svet.  
Župan v letu 2007 ni izdal nobenega sklepa. 
 
O uporabi  rezervnih sredstev nad višino, določeno v občinskem odloku, pa odloča Občinski 
svet.   V letu 2007 je Občinski svet občine Hrastnik  sprejel sklep  o  uporabi sredstev 
proračunske rezerve  Občine  Hrastnik za podelitev pomoči prizadetim občinam v neurju v 
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mesecu septembru v višini 2.000 €.  Neposredno z Odlokom o spremembi odloka o 
proračunu za leto 2007 je določil, da se sredstva rezerve uporabijo za sanacijo plazu Buden 
do predračunske vrednosti   24.962,12 €, za ukrepe na zemeljskih plazovih v višini 12.750 € 
in za pokritje stroškov nujne sanacije škode na občinski infrastrukturi po neurju v septembru 
v višini 50.831 €.  Za zadnja dva ukrepa je sredstva zagotovila država.  Stroški zamenjave 
strehe na gasilskem domu na Dolu ( po toči v juniju 2006) so bili poravnani na osnovi odloka 
Občinskega sveta iz leta 2006, vendar je obveznost v plačilo zapadla v letu 2007. 
 
 
 
2.4.POROČILO O UPORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE 

REZERVACIJE    -  proračunska postavka  4323001 
 
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 premalo. Za te namene je bilo po sprejetju 2. rebalansa proračuna za leto 2007 
zagotovljenih v okviru proračunske postavke 4323001  7.363,00 evrov ( Oddelek za proračun 
in finance ).   Skladno z  7. členom Odloka o proračunu občine Hrastnik o uporabi sredstev 
splošne proračunske rezerve odloča župan.  
Na osnovi predlogov vodij oddelkov je bilo s sklepi župana  iz  splošne proračunske rezerve 
za zagotovitev sredstev na proračunske postavke, kjer zagotovljena sredstva niso zadoščala za 
poravnavo vseh obveznosti po sprejetju 2. rebalansa  razporejenih   6.218,61 evrov.  Župan je 
izdal 6 sklepov. 
 
Sredstva PP 4323001  so bila razporejena na naslednje proračunske postavke,  zato finančna 
realizacija na teh postavkah izkazuje večjo porabo od plana, podlaga  pa je kot že rečeno v 
izdanih sklepih župana in odloku : 
 
       

zap.št. na PP naziv PP €   Odhodki po sklepu  

1 1004005 
Sofinanciranje novoletnih 
prireditev 2.000,00   

za sofinanciranje organizacije 
brezplačnega silvestrovanja na 
prostem ( organizator: KUD Veter)  

2 4118013 
KRC Hrastnik – stroški 
upravljanja športnih objektov 1.400,00   

zaradi povečanih stroškov, nastalih 
zaradi zagotovitve video nadzora in 
protivlomnega alarmnega sistema pri 
varovanju drsališča ter decembrskih 
prireditev  

3 4118303 
Vzdrževanje spominskih 
obeležij 41,61   

Za pokritje vseh obveznosti za 
hortikulturno ureditev spominskih 
obeležij pred Dnevom mrtvih, za kar 
je bil primanjkljaj na tej PP  

4 4322001 
Odplačila glavnic in obresti 
kreditov 2.682,00   

za plačilo vseh bresti za najete 
kredite, za kar je bilo premalo 
načrtovanih sredstev, glede na 
povečane obresti v zadnjem polletju  

5 4302001 

Provizija Uprave za javne 
prihodke za pobiranje takse 
na odpadne vode 56,00   

za pokritje vseh obveznosti, za kar je 
bilo na PP premalo zagotovljenih 
sredstev  

6 1018003 Stroški občinskega letopisa 39,00   

za pokritje vseh stroškov ponatisa 
letopisa je bilo na PP premalo 
zagotovljenih sredstev  

   SPLOŠNA PROR. REZERVA 6.218,61    
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2.5.    POROČILO  O  PORABI  DRŽAVNIH  NAMENSKIH  SREDSTEV  ZA 
          SANACIJO  PLAZOV  (  konto  2400  v BS) 
 
Na osnovi navodil Ministrstva za finance mora občina v primeru, ko prejme sredstva iz 
proračunskih rezerv države in ima zgolj vlogo posrednika  pri izplačilu sredstev državnih 
rezerv končnim upravičencem, ta sredstva evidentirati v bilanci stanja občine ( konto 2400), 
nikakor pa ne v prihodkih in odhodkih proračuna. V primeru, da ta sredstva kot končni 
uporabnik porabi sama  ( za sanacijo razmer ), pa jih mora evidentirati preko prihodkov 
proračuna in jih porabiti preko svojega rezervnega sklada, kar je občina v letu 2007 tudi 
naredila ( glej 2.3. Proračunski sklad rezerv) 
 
V letu 2007 občina s strani države ni prejela nobenih sredstev, ki bi jih morala posredovati 
končnim porabnikom, zato na tej postavki ne beleži nobenega prometa.  
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