
Posebni  del  proračuna  Občine  Hrastnik  za  leto 2008 
 

- obrazložitev dopolnitev in sprememb 
 
 
 
Povečanja proračunskih prihodkov v višini   139.047  €  so v posebnem delu proračuna občine 
Hrastnik razporejena v finančni načrt Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe, 
hkrati pa so na posameznih proračunskih postavkah predlagana povečanja oziroma 
zmanjšanja sredstev glede na planirana v predlogu proračuna 2008 za prvo obravnavo, in 
sicer: 
 
                                                                                                                                           v  € 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PU/PP                                                                              1. obr.         2. obr.         sprememba 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
40 – ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 
        4007003 – Nakup in vzdrževanje opreme CZ          158.470       163.470        +       5.000 
        4016002 – OC Ob Bobnu                                           15.000          8.000          -       7.000 
        4020001 – Sredstva za delovanje hum.dr.                  34.202        35.202         +       1.000 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                    -       1.000 
41 – ODD. ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
        IN GOSPODARSTVO 
        4114100 -  Subvencije za malo gospodarstvo           35.679         37.479         +        1.800 
        4114001 – Spodbujanje razvoja turizma                     9.246         10.446         +        1.200 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                   +        3.000 
42 – ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE 
        IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
        4213006 – Odbojne ograje, pločniki, razsv.              43.500        42.500           -       1.000 
        4213201 – Rekonstrukcije občinskih cest               684.715      684.298            -         417 
    *  4216102 – Investicij.vzdrž. dela na infrastrukturi              0      139.047           +  139.407 
        4216011 – Vzdrževanje saniranih plazov                  26.725        25.725           -       1.000 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                     +  136.990 
43 – ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE 
        4323001 – Splošna proračunska rezervacija              12.500        12.917            +        417 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                      +       417 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         S K U P A J   POVEČANJA  ODHODKOV                                                         +      139.407    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* nova proračunska postavka 
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Obrazložitve povečanj oziroma sprememb proračunskih postavk : 
 
Oddelek za splošne zadeve 
Ø 4007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZ 
Na tej proračunski postavki se dodatno zagotovi 5.000,00 €  za preselitev centralne 
komandne opreme sistema javnega alarmiranja iz obstoječe lokacije Novi dom 6 (policija) 
na novo lokacijo Cesta 1. maja 55 (Operativni gasilski center). Prestavitev zajema 
preselitev opreme in povezav siren na novo lokacijo ter zagotovitev potrebnega števila 
prostih telefonskih parov, ki so potrebni za preselitev centralne komandne omare. Število 
parov je enako številu trenutno priključenih siren na sistem (12), ki je postavljen na 
Policijskem oddelku. Telefonski pari so potrebni med avtomatsko telefonsko centralo in 
Operativnim gasilskim centrom.  S tem se bo na Novem domu 6 sprostila stanovanjska 
enota, ki bo preurejena za stanovanjske potrebe.  
 
Ø 4016002 Obrtna cona ob Bobnu 
      Ta proračunska postavka se zmanjša za finančna sredstva v višini 7.000,00 €, ker je s           

      spremembo proračuna za leto 2007 – 2. rebalans prišlo do spremembe načrta prodaj, v    
      katerega je bila dodatno vključena prodaja zemljišč z objektom (bivša Rakičeva hiša),   
      katere realizacija je v teku in tako v letu 2008 odpade strošek rušenja te hiše. 
 
Ø 4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih in drugih društev 

       Ker se vsako leto povečuje število prijavljenih društev na javni razpis za sofinanciranje    
       humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Hrastnik se  na podlagi sprejetega pravilnika   
       predlaga  povečanje te postavke za dodatnih 1.000,00 €. 
 
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
Ø 4114001 Spodbujanje razvoja turizma  

               Za izvedbo javnega razpisa za turizem se zagotovijo dodatna sredstva v višini 1.200,00   
               EUR - za javno prireditev z zabavnim programom - predstavitev podjetnikov in obrtnikov  
               s predstavitvijo  aktivnosti tudi zaradi začetka delovanja mrežnega podjetniškega  
               inkubatorja v Hrastniku. 

 
Ø 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo 

       Za potrebe spodbujanja razvoja malega gospodarstva se zagotavljajo v letu 2008 dodatna 
       proračunska sredstva v skupni višini 1.800 EUR, predvsem na področju delovanja           
       združenj za podjetništvo in obrt.  
 
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 
Ø   4216102  Investicijska vzdrževalna dela na infrastrukturi 
Sredstva na tej postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju javne vodovodne     
infrastrukture, za katerega bo po prenosu iz poslovnih knjig KSP d.d. Hrastnik na občino 
skrbel Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe. Glavni poudarki 
investicijsko vzdrževalnih del so: dograditev sistema TKI-Spodnje Krnice, črpališče Pot na 
Kal, sanacija zajetja Rakovec s posodobitvijo filtracije, zamenjava dotrajanih cevovodov, 
ograditve varstvenih pasov, itd. 

Zmanjšanja na drugih dveh postavkah po 1.000 € so nastala zaradi zagotovitve dodatnih 
sredstev na proračunskih postavkah Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo, 
zmanjšanje na postavki  rekonstrukcije občinskih cest pa zaradi uskladitve te postavke z 
NRP-jem. 
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Oddelek za proračun in finance 
Ø 4323001 – Splošna proračunska rezervacija   
 Zaradi uskladitve proračunske postavke  4213201 – Rekonstrukcije občinskih cest z   
 NRP-jem je prišlo do pozitivne razlike v višini 417 €, zato se le-ta kot nerazporejeni   
 prihodki razporedi v splošno proračunsko rezervacijo.   

 
Krajevne skupnosti          
Pri  nekaterih krajevnih skupnostih je prišlo med prvo in drugo obravnavo do nekaterih 
prerazporeditev  med proračunskimi postavkami znotraj posameznih krajevnih skupnosti  in  
sicer zaradi sprememb in uskladitve planov s Sveti KS, pri nekaterih pa samo do 
prerazporeditev med konti znotraj posamezne proračunske postavke. 
 
Ø 5013003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Rudnik  se zmanjša za 1.500 €, 

za enako vrednost pa se poveča 5016001 (Urejanje igrišča v KS Rudnik), zaradi 
potrebe po posodobitvi igrišča na Naselju Aleša Kaple. 

 
Ø Pri krajevni skupnosti Dol pri Hrastniku se  prerazporedijo znotraj proračunske 

postavke 5213003 (Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Dol pri Hrastniku). 
 
Ø Pri krajevni skupnosti Turje – Gore podrobnega investicijskega plana pri prvi 

obravnavi  ni bilo oblikovanega, zato so bila vsa investicijska sredstva razporejena na    
            postavko 5413003 (Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Turje- Gore). Do  
            druge obravnave pa je svet KS Turje- Gore sredstva prerazporedil na sledeč način: 
            na postavko 5406002 (Investicijska vlaganja v dom KS Turje- Gore) se prerazporedi  
            3.200 €, na postavko 5413003 (Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Turje-  
            Gore) se prerazporedi 13.951 €, ter na postavko 5416001 (Urejanje igrišča v KS Turje  
            – Gore) se prerazporedi 5.800 €.
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