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Zadeva:        PRORAČUN OBČINE HRASTNIK za leto 2008 
 
 
Naslov:        Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2008 
                        -  2. obravnava in sprejem 
 
 
Gradivo pripravili:       Oddelek za proračun in finance 
                                     Oddelek za splošne zadeve 
                                     Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
                                     Oddelek  za prostor, okolje in javne gospodarske službe 
 
Predlagatelj:            Miran JERIČ, župan 
 
Pravna podlaga :     13.  in 28. člen  Zakona o javnih financah  ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,  
                                79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in  
                                14/07-ZSPDPO, 
                                   17. in 92. člen  Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št.5/99 in  
                                   20/03),  65., 79. in 81.člen Poslovnika Občinskega sveta ( UVZ št.20/03) 
 
 
Poročevalci:            Janez KRANER, direktor Občinske uprave občine Hrastnik 
                                Vanja JERIČ, vodja oddelka za proračun in finance 
                                Ljubomir ZALEZINA, vodja oddelka 
                                Tomaž SIHUR, vodja  oddelka  
                                Andreja Pavlič Udovč, vodja oddelka  
 
Predlog sklepov: 
1. Sprejme se sklep o sprejetju odloka o proračunu občine  za leto 2008. 
2. Sprejme se Načrt nabav občinske uprave za leto 2008. 
3. Sprejme se Načrt delovnih mest občinske uprave za leto 2008. 
4. Sprejme se  Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s  stvarnim premoženjem 

občine Hrastnik za leto 2008. 
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P r e d l o g 

 
 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 100/2005 in 60/2007), 
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.: 3/99 in 20/03) in  
65., 79. in 81. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Hrastnik  je Občinski svet Občine 
Hrastnik na   11.  seji  dne  20.12.2007 sprejel 

 
 
 
 
 

 S K L E P 
 
 
 

1. 
 
 

Sprejme se  Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2008. 
 

2.  
 

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati s 1. januarjem 2008. 
 

3. 
 
Sklep velja takoj. 
 

 
 
 
Številka: 
Datum:  
 
 
 
 

Miran JERIČ 
ŽUPAN 

OBČINE  HRASTNIK 
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PRORAČUN  OBČINE   HRASTNIK 
  za  leto  2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miran  JERIČ 
Ž U P A N 

 
 
 

 
 
 
 
 

Hrastnik,  december 2007 
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U V O D 
 
Na osnovi  opravljene razprave o predlogu proračuna občine Hrastnik za leto 2008 na odborih 
Občinskega sveta in na Občinskem svetu, oblikovanih predlogov in pobud za dopolnitev 
oziroma spremembo proračuna  ter predlogov zavodov je predlagatelj skupaj s strokovnimi 
službami proučil razpravo, izpostavljene predloge in oblikoval dopolnjen predlog proračuna.  
 
Hkrati je predlagatelj v proračun vključil tudi prihodke od najemnin za oddajo javne 
infrastrukture v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik ter jih razporedil za 
investicijsko vzdrževalna dela na vodovodni oskrbi.  
 
Tako se na osnovi dopolnitev proračuna za prihodke od poslovnega najema javne 
infrastrukture prihodki Bilance prihodkov in odhodkov povečajo  iz  9.964.835 €  na   
10.103.882 €, kar se namensko razporedi na programsko področje vodooskrbe,  na 
odhodkovni strani pa so bile  na osnovi predlogov in nekaterih sprememb vnešene tudi 
nekatere spremembe odhodkov, kar sledi iz obrazložitev v nadaljevanju. 
 
Tabele splošnega in posebnega dela proračuna imajo: 
- v prvi numerični koloni: veljavni proračun 2007 ( po zadnjem rebalansu), 
- v drugi numerični koloni: predlog proračuna 2008 – 1. obravnava, 
- v tretji numerični kolini:  predlog proračuna 2008 – 2. obravnava, 
- IND predloga 2008 za drugo obravnavo v primerjavi z veljavnim proračunom 2007, 
- IND predloga 2008 za drugo obravnavo v primerjavi s predlogom za prvo obravnavo. 
 
 
S P L O Š N I    D E L   -   dopolnitev  
 
BILANCA  PRIHODKOV  IN  ODHODKOV 
 
1. PRIHODKI 
Skupni prihodki Bilance prihodkov in odhodkov se torej povečujejo iz prvotnih 9.964.835 €  
na   10.103.882 €, oziroma  za   139.047 €.  Pri  tem gre za prihodke iz naslova oddaje javne 
infrastrukture v poslovni najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, saj sredstva 
ne smejo biti več v upravljanju. 
 
Poslovni najem javne infrastrukture 
Javna podjetja so imela oziroma še imajo na osnovi določil 76. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah v upravljanju javno infrastrukturo, katere lastnik je lokalna skupnost. Zakon je 
namreč prinesel lokalnim skupnostim lastništvo nad to infrastrukturo, izvajalcem pa možnost 
razpolaganja s temi sredstvi.  S prihodki so morala, v odvisnosti od tega ali je cena prenesla 
obračunano amortizacijo ali ne, zagotavljati obračunano amortizacijo javne infrastrukture v 
breme prihodkov in z njo obnavljati obstoječo infrastrukturo.   
 
Zakon o javno zasebnem partnerstvu je prinesel pomembno spremembo, na osnovi katere 
javno podjetje ne more imeti več sredstva v upravljanju, s tem pa lokalnim skupnostim 
naložil, da javna podjetja sredstva v upravljanju prenesejo v poslovne knjige lokalnih 
skupnosti ( do konca leta 2009). Hkrati je zakon prinesel tudi pomembno novost, da javno 
podjetje v lastniški strukturi ne more imeti zasebnega kapitala in določil prehodni rok, do 
katerega morajo lokalne skupnosti te statuse urediti. 
 
Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik po ugotovitvah Računskega sodišča ni javno 
podjetje, ker v zakonsko določenem roku ni bil sprejet temeljni odlok, ki bi določil ta status 
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javnemu podjetju, zato je relacije med njim in lokalno skupnostjo treba urediti takoj in 
prehodna obdobja ne veljajo. 
 
Tako bo lokalna skupnost s 1.1.2008 v svoje poslovne knjige prevzela vso evidenco o javni 
infrastrukturi, katere lastnik je, s tem pa Komunalno stanovanjskemu podjetju preneha 
obveznost obračunavanja amortizacije in s tem zagotavljanje obračunane amortizacije v 
breme prihodkov, mora pa z lokalno skupnostjo podpisati pogodbo o poslovnem najemu. 
Ravno višina najemnine pa bo tista, ki bo na nek način nadomestila obračunano amortizacijo, 
saj bodo osnovna sredstva v bodoče odpisovana pri lokalni skupnosti, ki ne pozna kategorije 
amortizacije kot gospodarske družbe, ampak gre zgolj za odpisovanje vrednosti osnovnih 
sredstev in ne nadomeščanje v breme prihodkov. 
 
Vse strokovne usmeritve so pripravljene tako, da je podlaga za določitev najema 
infrastrukture v prvem letu najema obračunana amortizacija za preteklo leto pri javnem 
podjetju, seveda z upoštevanjem številnih dejstev, ki se pri novem načinu izpostavijo. 
Stopnje, ki veljajo za lokalne skupnosti, so drugačne od tistih pri gospodarskih družbah, zato 
bo potrebno osnovna sredstva najprej  razporediti v nove amortizacijske skupine, obračunati 
amortizacijo in šele nato ugotoviti novo višino obračunane amortizacije ter s tem osnovo za 
določitev višine  najemnine.  Lokalna skupnost ima v svojih poslovnih knjigah tudi osnovna 
sredstva, ki še niso bila prenesena v upravljanje h Komunalno stanovanjskemu podjetju, 
nekatera so tudi še v gradnji, zato bo šele naslednje leto znana prava višina obračunane 
amortizacije, s tem pa tudi  pokritost le-te s ceno, kar bo moralo s temeljito analizo predstaviti 
Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik. Dejstvo je, da cene zaradi pospešenega cikla 
vlaganj v zadnjih letih tega ne bodo prenesle in bo treba ugotoviti in sprejeti odločitev, ali 
denarna amortizacija pokriva le del obračunane amortizacije, ali pa ceno za pokrivanje 
celotne obračunane amortizacije po posameznih dejavnostih povišati. 
 
Obračunana amortizacija KSP Hrastnik za preteklo leto je znašala  154.344 €.  KSP Hrastnik 
odplačuje dva kredita za javno infrastrukturo, kar bo po pogodbi o poslovnem najemu 
odplačevala še naprej ( sicer bi bile potrebne spremembe pogodb s posojilodajalci), hkrati bo 
za leto 2008 še sklenila zavarovalno polico za zavarovanje javne infrastrukture v višini 5.607 
€,  zato se ji bo najemnina določila v ocenjeni višini  139.047 €.  Ta sredstva bodo v Oddelku 
za prostor, okolje in gospodarske javne službe začasno namenjena za investicijska 
vzdrževalna dela na vodni  infrastrukturi ( PP 4216102).   
 
Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik mora do aprila pripraviti temeljito analizo 
poslovanja po dejavnostih, iz katere bo razvidna tudi ustreznost cen in pokritost obračunane 
amortizacije s ceno.  Takrat bo možno določiti najemnino po posameznih dejavnostih, kar bo 
pomembno tudi za določitev koncesijske pogodbe,  do takrat pa občina KSP Hrastnik 
najemnine ne bo zaračunavala. 
 
Sprememba statusa KSP, d.d. v javno podjetje 
Za  samo spremembo statusa KSP Hrastnik, d.d.  v javno podjetje ne vidimo realne možnosti, 
saj ima občina le 54 % delnic in bi bila potrebna precejšnja sredstva za odkup vseh delnic.  
 
Trenutna lastniška struktura KSP Hrastnik, d.d. je naslednja: 
Ø Občina Hrastnik 54,35 %  oz. 56.709 delnic, 
Ø zaposleni  27,39 % oz.  28.579 delnic ( bivši zaposleni in upokojenci  15.597 delnic, zaposleni 12.982 

delnic) 
Ø Delniški vzajemni sklad  Triglav  Steber 1  9,13 %  oz. 9.526 delnic, 
Ø Bass Celje  4,79  oz. 5.002 delnic, in 
Ø  KS Naložbe d.d. 4,34 % oz. 4 524 delnic 
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Knjigovodska vrednost ene delnice znaša  9,8276 €  (2.355,11 sit )  oziroma skupaj brez 
občine  468.098 €,  nominalna pa   4,1729   € oziroma skupaj brez občine  198.759,39 €. 
 
Prav tako Vlada v tem trenutku po hitrem postopku spreminja zakonodajo na področju 
iztisnitve malih delničarjev ( po ZGD-1  384.-389. člen: squeeze out), zato menimo, da 
sprememba delniške družbe v javno podjetje ni realna opcija, saj so mali delničarji, še 
posebej pri iztisnitvi, če bi do nje prišlo ( za zadnjih 10 % delnic)  zelo zaščiteni in se jim 
določi  t.i. poštena cena.   
 
Same regulatorne  pravice za izvajanje javnih služb pa ne sodijo med ustanoviteljske pravice, 
zato bo občina  regulatorne pravice pri izvajanju javnih služb uresničevala skozi koncesijsko 
pogodbo, potem ko bo le-ta podeljena in ne skozi lastništvo. 
 
 
2. ODHODKI 
Na osnovi  zgoraj omenjene vključitve prihodkov se tudi odhodki povečujejo iz prvotnih 
10.963.397 € na 11.102.444 €, oziroma za  139.047 €, prav tako pa je prišlo do nekaterih 
povečanj oziroma zmanjšanj odhodkov splošnega dela proračuna, kar sledi iz povečanj 
oziroma zmanjšanj proračunskih postavk posebnega dela proračuna in popravkov po kontih 
znotraj proračunskih postavk. 
 
 
RAČUN  FINANČNIH  TERJATEV  IN  NALOŽB  
-ostaja nespremenjen kot za prvo obravnavo 
 
RAČUN  FINANCIRANJA  
- ostaja nespremenjen kot za prvo obravnavo 
 
 
REKAPITULACIJA   BILANC  PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2008 
 
Iz    rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da se načrtuje, da bo občina v letu 
2008  zbrala 10.401.357 eurov prihodkov, hkrati pa se načrtuje tudi prenos neporabljenih 
prihodkov iz leta 2007 v višini 768.250 eurov  : 
 
Ø 264.981 €  ( 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 € ( 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 
potrebe Doma starejših v Hrastniku,  ureditev novih knjižničnih prostorov pa je 
načrtovana v letu 2008, zato namenski prenos teh sredstev, če bo prišlo do 
realizacije), 

Ø ter  v  proračunu 2007 zagotovljena sredstva za odpravo nesorazmerij plač, ki se 
neporabljena po odloku in zakonu prenašajo v naslednje leto najmanj v višini 50.548 
€. 

 
Odhodki proračuna za leto 2008 so načrtovani v skladu z razpoložljivimi prihodki, tako da je 
proračun s predloženo zadolžitvijo uravnotežen, kar sledi iz naslednje tabele:  
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Predlog proračuna 
2008-1.obr. 

Predlog proračuna 
2008-2.obr. 

PRIHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 9.964.835 10.103.882 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 159.000 159.000 
C.  Račun financiranja 138.475 138.475 
      Sredstva na računih iz preteklih let 768.250* 768.250* 
SKUPAJ  PRIHODKI 11.030.560 11.169.607 
ODHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 10.963.397 11.102.444 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 
C.  Račun financiranja 67.163 67.163 
SKUPAJ ODHODKI 11.030.560 11.169.607 
      - nerazporejeno – prenos v 2008*   
 
 
 
Pripravila: 
Vanja Jerič 
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