
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 100/05 – UPB in 
21/06), 29. člena zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 30/02, 56/02-
ZDT-B), določb Zakona o financiranju občin  - ZFO-1 ( Uradni list RS št.123/06) ter na 
podlagi   17. člena Statuta občine Hrastnik ( Uradni vestnik Zasavja štev.: 3/99 in 20/03)  je  
Občinski svet Občine Hrastnik  na   11. redni seji ,   dne  20.12.2007   sprejel 
 
 

ODLOK  O  PRORAČUNU  
OBČINE  HRASTNIK  ZA  LETO  2008 

 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
( vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za občino Hrastnik za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja 
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine ( v 
nadaljnjem besedilu: proračun).  
 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  IN STRUKTURA POSEBNEGA 
DELA PRORAČUNA 
 

2. člen 
                                                     ( sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 
ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 
 
 
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Skupina/podskupina                                                                                                                              v   eurih 
 
I.     SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                                                       10.103.882 
        TEKOČI PRIHODKI ( 70+71)                                                                                   6.790.751 
70    DAVČNI PRIHODKI                                                                                             5.997.835 
700  Davki na dohodek na dobiček                                                                                   4.566.519 
703  Davki na premoženje                                                                                                892.164 
704  Domači davki na blago in storitve                                                                            539.152 
 
71    NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                       792.916 
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                                                         628.823 
711  Takse in pristojbine                                                                                                      15.440 
712  Denarne kazni                                                                                                                     701 
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev                                                                           1.600 
714  Drugi nedavčni prihodki                                                                                             146.352 
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72    KAPITALSKI PRIHODKI                                                                                     315.000 
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                                                      270.000 
722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja                                     45.000 
 
73    PREJETE DONACIJE                                                                                           84.559 
730  Prejete donacije iz domačih virov                                                                             84.559 
 
74    TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                 2.913.572 
740  Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij                                           513.962 
741   Prejeta sredstva iz drž.pror.iz sred.proračuna EU                                                         2.399.610 
 
 
 II.   SKUPAJ  ODHODKI ( 40+41+42+43)                                                        11.102.444 
 
40    TEKOČI ODHODKI                                                                                            2.186.799 
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                                              483.068 
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                                83.231 
402  Izdatki za blago in storitve                                                                                       1.454.882 
403  Plačila domačih obresti                                                                                                27.153 
409  Rezerve                                                                                                                        138.465 
 
41    TEKOČI TRANSFERI                                                                                         2.725.856 
410  Subvencije                                                                                                                    52.143 
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                           1.306.836 
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                                   258.686 
413  Drugi tekoči domači transferi                                                                                  1.108.191 
 
42    INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                               5.678.027 
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                        5.678.027 
 
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                              511.762 
431  Investicijski transferi                                                                                                244.594 
432  Investicijski transferi proračun. Uporabnikom                                                                  267.168 
 
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ ( I – II)              -  998.562 
 
 
 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                              
 
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPIT.DEL.                        159.000 
 
75    PREJETA VRAČILA DANIH POS.IN PRODAJA KAPIT.DEL.                            159.000 
751  Prodaja kapitalskih deležev                                                                                               150.000 
752  Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                         9.000 

 
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.DELEŽEV                           0 
 
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                            0 
440  Dana posojila                                                                                                                      0 
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                            0 
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                                0 
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VI.   PREJETA MINUS  DANA POS. IN SPREMEB.KAP.DEL.(IV-V)                       159.000 
 
C.    RAČUN FINANCIRANJA                                                                  
 
VII.   ZADOLŽEVANJE                                                                                         138.475 
50     ZADOLŽEVANJE                                                                                                 138.475 
500   Domače zadolževanje                                                                                              138.475 
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
55     ODPLAČILA DOLGA                                                                                          67.163 
550   Odplačila domačega dolga                                                                                       67.163 
 
IX.   POVEČANJE ( ZMANJŠANJE)  SREDSTEV NA RAČUNIH                         -768.250 
         ( I+IV+VII-II-V-VIII) 
 
X.     NETO ZADOLŽEVANJE ( VII-VIII)                                                          71.312 
 
XI.     NETO FINANCIRANJE                                                                                               998.562                  
                                                  
 
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  IZ  PRETEKLIH LET                                768.250 
           ( 9009 Splošni sklad za drugo) 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je 
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.  
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih 
programov sta prilogi k temu odloku.  
 
 
3.  POSTOPKI  IZVRŠEVANJA  PRORAČUNA 
 

3.člen 
( namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF ( 
donacije, prihodki od prodaje, zamenjave stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova 
zavarovanj) tudi naslednji prihodki: prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna 
taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki ožjih delov občine,   
sredstva  pridobljena od  kupnin  in  najemnin za stanovanja ter renta CEROZ-a ( za KS 
Marno).  
 
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v 
finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih 
namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun. 
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Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v 
proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejanskih prejemkov oziroma 
ocenjenih razpoložljivih sredstev. 
Pravice porabe na proračunski postavki 4306001 Sredstva za usklajevanje plačnih 
nesorazmerij, ki niso bile porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti 
namen. 
 

4. člen 
                                                                        ( prerazporejanje pravic porabe ) 
 

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju 
proračuna, Zakona o javnih naročilih in drugimi podzakonskimi predpisi in navodili, ki jih 
izda župan. 
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. 
 
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe. 
 
Izvrševanje posebnega dela proračuna poteka preko neposrednih proračunskih uporabnikov ( 
po institucionalni klasifikaciji) v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami.  
 
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja pravice 
porabe med konti v okviru iste proračunske postavke, če s tem ni spremenjena pravica porabe 
posrednega proračunskega uporabnika. 
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ne sme neposredni uporabnik samostojno izvajati 
prerazporeditev  s  plačnih kontov na druge konte v svojem finančnem načrtu. 
   
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega  uporabnika ( vodje 
oddelkov) o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami pri posameznem 
neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna  odloča župan dvakrat 
letno, vendar skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne  sme presegati   20   %  obsega  
področja programa. 
 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.. 
 
 
Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča Nadzornemu odboru občine in Občinskemu svetu 
s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in z zaključnim računom za 
proračunsko leto. 
 

5. člen 
( spreminjanje NRP za tekoče in prihodnja leta) 

 
Projekti, ki niso uvrščeni v NRP tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa 
plačil iz predhodnega prestavi v tekoče leto, se v 30 dneh od uveljavitve proračuna uvrstijo v 
NRP tekočega leta. 
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Župan lahko samostojno spreminja vrednost projektov iz NRP največ do 20 %-ov vrednosti 
projekta, če s tem ne poseže v spremembo proračuna tekočega leta, oziroma v skladu s 
pooblastili iz 4. člena tega odloka. 
 

6.člen 
( odgovornost uporabnikov proračuna) 

 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma 
prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik 
proračunskega uporabnika, zavoda, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev. 
 
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni prednostno zagotavljati sredstva za namene, ki 
so določeni z zakoni oziroma občinskimi predpisi in še omogočajo minimalni obseg delovanja 
( plače, prispevki, dodatki zaposlenim, materialni stroški, socialni transferi). Vsak izdatek iz 
proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje 
obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo izplačilo preveriti in pisno potrditi 
delavci občinske uprave, ki so zadolženi za izvrševanje proračuna na proračunskem področju, 
na katerega se izdatek nanaša. 
 
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni 
obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, 
izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana. 
 
Posredni proračunski uporabniki so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti 
program dela in finančni načrt za leto 2007 ter poročila o realizaciji programov in o porabi 
sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske 
klasifikacije javnofinančnih odhodkov. Posredni proračunski  uporabniki uskladijo svoje 
finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. 
 
Posredni uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva 
župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave. 
 
 

7. člen 
( največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema in plačuje obveznosti za realizacijo 
načrta razvojnih programov v breme pravic porabe na ustreznih postavkah v njegovem 
finančnem načrtu za tekoče leto, v breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema 
obveznosti za investicijo, ki je že  pričeta v tekočem letu. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %     
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od  tega: 
 
1. v  letu  2009   60 % navedenih pravic uporabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe. 
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz  prvega in drugega odstavka ne veljajo za prevzemanje obveznosti za projekte, 
sofinancirane iz skladov EU. Neposredni uporabnik lahko v letu 2008 sklene pogodbo za 
celotno vrednost projekta, vendar skladno z dinamiko iz Načrta razvojnih programov 2008-
2011. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, vode, komunalnih 
storitev, telefona in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 
 

8 člen 
( splošna proračunska rezervacija) 

 
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, 
ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 12.917  eurov  se lahko  
uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za 
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.  
 
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije  odloča župan. Dodeljena sredstva splošne 
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika. O uporabi 
sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča Občinskemu svetu z zaključnim 
računom. 
 

9. člen 
( proračunski skladi) 

 
Občina Hrastnik ima na osnovi določil zakona o javnih financah oblikovan proračunski sklad: 
Proračunska rezerva.  
 
Proračunska rezerva se  v  letu  2008 oblikuje v  višini 75.000 eurov.   Sredstva proračunske 
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, 
ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine v posameznem primeru do višine  10.000  
eurov na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča občinski svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske 
rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana Občinski svet. 
 
 

10. člen 
( plačevanje obveznosti in  plačilni roki) 

 
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so 
najmanj 30. in največ 60. dan od prejema računa, razen za projekte sofinancirane s sredstvi 
EU, če za to obstaja utemeljen razlog. 
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Za poravnavo za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki jih uporabnik prevzema in 
plačuje po posameznih situacijah  je plačilni rok  60.dan od prejema. 
 
Neposredni uporabnik lahko v pogodbi na osnovi soglasja oddelka za proračun in finance  
dogovori krajše plačilne roke, če na ta način  doseže nižjo ceno. 
 
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti je plačilni rok 30. dan, razen za izjeme iz 3 točke 24. 
člena Zakona o izvrševanju proračuna RS . 
 
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in 
gradbenih del,  dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja 
oddelka za proračun in finance in ob zakonitem zavarovanju predplačila.  
 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŽENJA OBČINE 
 

11. člen 
 

O pridobitvi in odtujitvi posameznega nepremičnega premoženja do višine 2.500 €, ki ni 
planirana v proračunu, odloča župan.  
Župan lahko dolžniku do višine 500  eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če 
oceni, da bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve in o  tem  obvesti  
Občinski svet. 
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN IZDANIH POROŠTEV OBČINE  
 

12. člen 
( obseg zadolževanja občine, zavodov, javnih podjetij in izdaja poroštev) 

 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more 
uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži največ do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna. 
 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov  se občina za 
proračun leta 2008  lahko zadolži do višine  138.475 eurov za  projekt izgradnje centralne 
čistilne naprave in kolektorskega sistema. 
 
Občina za izpolnitev obveznosti javnih  zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Hrastnik,  
v  letu  2008   ne bo izdala  poroštev. 
 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine( javni zavodi in javna podjetja, katerih 
ustanoviteljica je občina)  in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na 
upravljanje, se v letu 2008 ne smejo zadolževati. 
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

13. člen 
( začasno financiranje) 

 
V obdobju začasnega financiranja  Občine Hrastnik  v letu 2009, če bo začasno financiranje 
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
( objava odloka in proračuna) 

 
Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2008 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 
Odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami in načrt razvojnega 
programa z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Hrastnik. 
 

15. člen 
( uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 
 
Številka: 410-00004/2007 
Datum: 15.11.2007 
 

Miran  Jerič 
ŽUPAN 

OBČINE HRASTNIK 
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