
43    ODDELEK  ZA  PRORAČUN  IN  FINANCE 
 
 
Na osnovi Odloka o organizaciji in delovnih področjih uprave občine Hrastnik je Oddelek za 
proračun in finance notranja organizacijska enota institucionalnega uporabnika proračunskih 
sredstev - občinske uprave. Opravlja naloge v zvezi s pripravo, spremljanjem in 
izvrševanjem proračuna občine. Opravlja finančna in računovodska opravila za finančno in 
stvarno premoženje občine ter krajevnih skupnosti.   V skladu z ZJF opravlja tudi naloge v 
zvezi z upravljanjem finančnega premoženja občine – naloge v zvezi z upravljanjem s 
prostimi denarnimi sredstvi.   
 
Oddelek opravlja plačila, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, 
pripravlja obvezne računovodske izkaze, izvaja nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in 
plačilom obveznosti  ter arhivira  knjigovodske listine. 
 
Oddelek  skrbi tudi za proračunske rezerve in predlaga uporabo sredstev v skladu z Zakonom 
o javnih financah. 
 
Oddelek  izvaja 4 področja programov in 5 glavnih programov.   
Na osnovi navedenega je  Oddelek za proračun in finance znotraj svojega finančnega načrta 
Bilance prihodkov in odhodkov za leto 2008 s sprejetim proračunom razpolagal z 175.318 
euri proračunskih sredstev, po 1. rebalansu z 211.696 euri, po predlaganem 2. rebalansu pa 
192.432 euri proračunskih sredstev.  
 
Bistveni razlogi, ki narekujejo spremembe finančnega načrta, so naslednji: 
 
Ø Občina je v skladu z zakonodajo zadnja leta zbirala sredstva za odpravo nesorazmerij 

plač po uveljavitvi nove plačne zakonodaje. Na osnovi navedenega je bilo v okviru 
drugih rezerv v finančnem načrtu oddelka zagotovljenih  50.548 € namenskih sredstev. 
Z uveljavitvijo novega plačnega zakona in izplačevanjem plač po novem ter 
izplačilom poračuna od 1.5.2008 dalje pa so bila iz te postavke prerazporejena 
sredstva na plačne proračunske postavke Občinske uprave, KRC-a, Knjižnice Antona 
Sovreta in Vrtca Hrastnik v skupni višini 21.040 eurov, tako da znaša ostanek sredstev 
na tej postavki le še 29.508 €. 

Ø Za pokrivanje stroškov, ki niso načrtovani v proračunu, oziroma niso načrtovani v 
zadostni višini, se uporablja splošna proračunska rezervacija. Sredstva na tej postavki 
se načrtujejo v višini 14.593 eurov. 

 
V okviru bilance Računa financiranja pa je oddelek razpolagal s sredstvi za odplačilo 12 
kreditov v skupni višini 67.163 eurov, kar se tudi v finančnem načrtu 2. rebalansa ne 
spreminja.  
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