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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.: 3/99 in 20/03) in  89. 
člena Poslovnika Občinskega sveta občine Hrastnik  je Občinski svet Občine Hrastnik na ___.  
seji  dne  ________ sprejel 

 
 
 
 
 

 
 S K L E P 

 
 

 
1. Sprejme se  Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2008 z 2. 
Rebalansom proračuna občine Hrastnik za leto 2008, dopolnjen Letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Hrastnik za leto 2008 ter  spremenjen in 
dopolnjen  Načrt razvojnih programov občine Hrastnik za obdobje 2008– 2011. 
 
 
3. Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
 
Številka: 410-00004/2007 
Datum:  
 
 
 
 

Miran JERIČ 
ŽUPAN 

OBČINE  HRASTNIK 
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Uvodna obrazložitev 
 
Občina Hrastnik je v mesecu decembru 2007 sprejela Proračun občine Hrastnik za leto 2008. S 
sprejetim proračunom si je občina za leto 2008 zastavila določene cilje, ki jih želi uresničiti.  Tako si 
je kot pomemben cilj zastavila tudi  čim večji razvoj javne infrastrukture  kot predpogoj 
hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja, kar naj bi lažje in  hitreje dosegla z 
učinkovitim črpanjem   evropskih sredstev. 
 
Ker je ob  prvem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« 
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«  Zasavje vsa razpoložljiva sredstva počrpalo, ne pa 
tudi  ostale regije, so lahko zasavske občine ponovno kandidirale na tretjem javnem razpisu in 
sicer  lahko Zasavje iz tega razpisa v letih 2008-2010 črpa dodatnih  4.150.090,40 €, pri 
čemer lahko občine koristijo enake 1/3 ( 1.347.475 € na občino) .  Na osnovi navedenega je 
Občinski svet sprejel 1. rebalans proračuna in potrdil  dva zelo pomembna projekta, ki ju je 
občina prijavila na ta razpis  in sicer: 
 
Ø   UREJANJE MESTNEGA JEDRA HRASTNIK  
Ø   REKONSTRUKCIJA LC 122070 DOL – BLATE in LZ 122221 

 
Vrednost prijave projekta 2008 2009 2010 SKUPAJ 
Urejanje mestnega  jedra Hrastnik 228.813,00 316.199,00 664.759,00 1.209.771,00 
Rekonstrukcija LC122070 Dol-Blate in LZ 
122221 

310.955,00 135.061,00 218.662,00 664.678,00 
SKUPAJ 2008-2010 539.768,00 451.260,00 883.421,00 1.874.449,00 
 
S prijavo teh dveh projektov in verjetno uspešnostjo na razpisu bo občina v letih 2007-2010 iz 
EU lahko črpala 2.997.270,00 € nepovratnih sredstev, sama pa bo morala zagotoviti najmanj 
1.439.637,00 €.   
 
Poleg sprememb zaradi evropskih projektov pa so bili ob pripravi 1. rebalansa   v proračun 
2008 vključeni tudi vsi prenosi sredstev in obveznosti po Zaključnem računu 2007, drugih 
večjih sprememb proračuna pa ni bilo. 
 
Tekom leta pa so se pojavile potrebe po spremembi zagotovljenih sredstev po 
posameznih programih, prav tako se kažejo tudi nekatera odstopanja pri načrtovani 
realizaciji prihodkov, zato se občinskemu svetu predlaga  sprejem 2. rebalansa 
proračuna za leto 2008. 
 
V tabelah v nadaljevanju so razvidne spremembe vrednosti  projektov, sofinanciranih s strani 
EU glede na sklepe o odobritvi in posredovane zahtevke za sredstva po letih in po virih, ki 
prav tako predstavljajo potrebo za spremembo proračuna. 
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T1:   NEPOSREDNE  REGIONALNE  SPODBUDE  2007-2013      - realizacija 30.9.2008     
          
 prihodki iz EU sredstev         

Zap.št. Projekt NRP 2007 2008-prijava 2008-zaht. 2009-prijava 2010-prijava 
SKUPAJ-
prijave  

  1. razpis                

1. Rekonstruk. LC 122010 Hr.-Radeče OB034-06-0009 281.771,00 89.250,00 89.250,00 58.083,00   429.104,00  

2. Moderniz.LC122100 Marno-Turje-Gore OB034-07-0039         - 262.083,00 260.854,18 212.500,00   473.354,18  

3. Vodovod Turje-Gore-Kopitnik OB034-06-0073         - 255.000,00 254.923,70 177.083,00   432.006,70  

4. Rekonstruk. LC423250 Čeče-Boben OB034-07-0041         - 133.377,00 132.995,00 180.648,00   313.643,00  

  SKUPAJ 2007-2013   281.771,00 739.710,00 738.022,88 628.314,00 0,00 1.648.107,88  

 3. razpis         

5. Urejanje mestnega jedra Hrastnik OB034-08-0001   162.076,00 161.660,37 223.974,00 470.871,00 856.505,37  

6. Rekon. LC122070 Dol-Blate in LZ 122221 OB034-08-0002   240.000,00 105.015,56 205.652,00 179.886,00 490.553,56  

  SKUPAJ 2007-2013   281.771,00 1.141.786,00 1.004.698,81 1.057.940,00 650.757,00 2.995.166,81  

          

 lastna udeležba         

Zap.št. Projekt NRP 2007 2008-prijava 2008-zaht. 2009 2010-prijava SKUPAJ  

  1. razpis                

1. Rekonstruk. LC 122010 Hr.-Radeče OB034-06-0009 120.527,00 36.750,00 39.668,00 95.747,00   255.942,00  

2. Moderniz.LC122100 Marno-Turje-Gore OB034-07-0039         - 107.917,00 107.467,00 87.500,00   194.967,00  

3. Vodovod Turje-Gore-Kopitnik OB034-06-0073         - 105.000,00 104.968,00 72.917,00   177.885,00  

4. Rekonstruk. LC423250 Čeče-Boben OB034-07-0041         - 54.921,00 54.763,00 230.994,00   285.757,00  

  SKUPAJ 2007-2013   120.527,00 304.588,00 306.866,00 487.158,00   914.551,00  
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 3. razpis         

5. Urejanje mestnega jedra Hrastnik OB034-08-0001   66.737,00 66.566,03 92.225,00 193.888,00 352.679,03  

6. 
Rekonst. LC122070 Dol-Blate in LZ 
122221 OB034-08-0002   70.955,00 43.241,70 61.739,06 68.776,59 173.757,35  

  SKUPAJ 2007-2013   120.527,00 442.280,00 416.673,73 641.122,06 262.664,59 1.440.987,38  

 *podpisana pogodba nad vrednostjo projekta    71.829,00  1.512.816,38  

          

          

 SKUPAJ  PROJEKTI         

Zap.št. Projekt NRP 2007 2008-prijava 2008-zaht. 2009 2010-prijava SKUPAJ  

  1. razpis                

1. Rekonstruk. LC 122010 Hr.-Radeče OB034-06-0009 402.298,00 126.000,00 128.918,00 153.830,00   685.046,00  

2. Moderniz.LC122100 Marno-Turje-Gore OB034-07-0039         - 370.000,00 368.321,18 300.000,00   668.321,18  

3. Vodovod Turje-Gore-Kopitnik OB034-06-0073         - 360.000,00 359.891,70 250.000,00   609.891,70  

4. Rekonstruk. LC423250 Čeče-Boben OB034-07-0041         - 188.298,00 187.758,00 411.642,00   599.400,00  

  SKUPAJ 2007-2013   402.298,00 1.044.298,00 1.044.888,88 1.115.472,00   2.562.658,88  

 3. razpis         

5. Urejanje mestnega jedra Hrastnik OB034-08-0001   228.813,00 228.226,40 316.199,00 664.759,00 1.209.184,40  

6. 
Rekonstrukcija LC122070 Dol-Blate in LZ 
122221 OB034-08-0002   310.955,00 148.257,26 267.391,06 248.662,59 664.310,91  

  SKUPAJ 2007-2013   402.298,00 1.584.066,00 1.421.372,54 1.699.062,06 913.421,59 4.436.154,19  
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Tabele  v splošnem in posebnem  delu proračuna  prikazujejo naslednje kolone: 
- 1. kolona:  sprejeti proračun za leto 2008, 
- 2. kolona:  1. rebalans proračuna za leto 2008, 
- 3. kolona:   realizacija proračuna do 30.9.2008, 
- 4. kolona:  spremenjeni proračun po predlaganem  2. rebalansu, 
- 5. kolona:  IND  spremenjeni proračun po 2. rebalansu/sprejeti proračun 2008 
- 6. kolona:  IND  spremenjeni proračun po 2. rebalansu/veljavni proračun po 1. rebalansu  

 
 
 
S P LO Š N I     D E L  
 
A.  BILANCA  PRIHODKOV  IN  ODHODKOV 
 
Obrazložitev   sprememb  prihodkov 
 
Na osnovi predloga 2. rebalansa proračuna se prihodki BPO zmanjšujejo iz  10.605.435  €  na 
10.133.539 € oziroma za  4,4 %.  Zmanjšanje prihodkov izhaja največ iz zmanjšanja kapitalskih 
prihodkov ( zaradi zmanjšanja prihodkov od prodaje knjižnice)  ter zmanjšanja transfernih 
prihodkov ( evropska sredstva – predlog spremembe črpanja zaradi REKONSTRUKCIJE  LC 
122070 DOL – BLATE in LZ 122221). 
  
V  2. rebalansu proračuna se na osnovi devetmesečne realizacije prihodkov zmanjšajo oziroma 
povečajo nekateri davčni prihodki, pri katerih je razvidno, da ne bodo realizirani v trenutno 
načrtovanem obsegu.  Gre za zmanjšanje davčnih prihodkov ( konto 70) v skupni višini 23.115 
€, predvsem na račun zmanjšanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov v višini 30.415 € ( previsoka ocena prihodkov glede na odmerno odločbo ARS-a; za isti 
znesek se zmanjšajo sredstva sofinanciranja nadaljevanja II. faze izgradnje regijske deponije 
Unično _ PP 4215003), zmanjšujejo se tudi prihodki od davkov na dediščine in darila, povečujejo 
pa se prihodki iz davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje ter nekateri drugi 
davki. 
 
V  okviru drugih prihodkov proračuna pa so predlagana naslednja večja povečanja   oziroma 
zmanjšanja   prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov: 
 
  

konto 
 
vrsta prihodka 

predlog  1. 
rebalansa 

2008 

predlog  2. 
rebalansa 

2008 

povečanje 
zmanjšanje 

1. 7102 Prihodki od obresti 17.100 36.400 + 19.300 
2. 710304 Prihodki od drugih 

najemnin 
149.247 10.000 - 139.247 

3. 711100 Takse in pristojbine 15.440 4.000 - 11.440 
4. 714106 Prispevki in doplačila 

občanov za izvajanje 
določenih programov 
tekočega značaja 

24.901 40.000 + 15.099 

5. 714199 Drugi izredni nedavčni 
prihodki) 

70.094 
 

90.094 
 

+ 20.000 
 

6. 720000 Prihodki od prodaje 
posl.obj. in poslovnih 
prostorov 

194.000 0 -  194.000 
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7. 741300 Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna iz 
proračuna EU za 
kohezijsko politiko 

 
 

1.557.047 

 
 

1.544.676 

 
 

- 12.371 

8. 741200 Prejeta sredstva iz drž. 
proračuna EU za 
strukturno politiko 

 
 

1.141.786 

 
 

1.004.699 

 
 

- 137.087 
9.  Ostala povečanja in 

zmanjšanja ( vključno z 
davčnimi prihodki) 

   
 

-32.150 
   

SKUPAJ  PRIHODKI 
   

-  471.896 
 
 
 
Obrazložitev predloga sprememb drugih prihodkov: 
 
k točki  1/ 
7102 prihodki od obresti – zaradi neporabljenih prihodkov od okoljskih dajatev, ki bodo 
namenjene za okoljske investicije in  katerih izvedba se je  terminsko zamaknila in s tem 
povečane likvidnosti proračuna, ter na osnovi realiziranih večjih obrestnih mer za depozite od 
načrtovanih, so bili z upravljanjem teh sredstev realizirani večji prihodki od obresti. 
 
k točki  2/ 
710304 – prihodki od drugih najemnin -  V okviru teh prihodkov je občina načrtovala tudi 
prihodke iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem Komunalno stanovanjskemu 
podjetju Hrastnik v višini 139.247 €, saj sredstva ne smejo biti več v upravljanju. 
Načrtovano je bilo, da bo lokalna skupnost s 1.1.2008 v svoje poslovne knjige prevzela vso 
evidenco o javni infrastrukturi, katere lastnik je, s tem pa bi Komunalno stanovanjskemu podjetju 
prenehala obveznost obračunavanja amortizacije in s tem zagotavljanje obračunane amortizacije v 
breme prihodkov. Seveda pa bi morala z lokalno skupnostjo podpisati pogodbo o poslovnem 
najemu. Ravno višina najemnine je 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 je 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 je imela 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 je bila šele 
s prenosom teh osnovnih sredstev v uporabo 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.  
Oddelek za finance je opravil prenose osnovnih sredstev v poslovne knjige proračuna, določil 
nove amortizacijske stopnje in tudi pripravil predračun amortizacije za leto 2008 kot osnove za 
določitev najemnine. S prejemom najemnine v proračun pa je občina dolžna izvajati vsa 
investicijsko vzdrževalna dela na tej infrastrukturi in pri tem upoštevati zakonodajo za oddajo 
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javnih naročil. Pri  tem pa so nastale operativne težave, kako v praksi udejaniti postopke, še 
posebej, ker je bilo k temu pristopljeno v sredini leta. Na osnovi vseh težav, ki so se izpostavile, je 
bilo ugotovljeno, da je edino smiselno, če v letu 2008 ostanejo ta sredstva še v upravljanju, s 
1.1.2009 pa se  dajo KSP v najem, tako da se k novemu načinu pristopi takoj s 1.1.2009.  Na 
osnovi navedenega se prihodki od najema za leto 2008 črtajo, prav tako tudi na posebnem delu ta 
sredstva, ki so bila namenjena za investicijska vlaganja v infrastrukturo. 
 
k točki 3/ 
711100 – takse in pristojbine – zaradi spremembe zakona o upravnih taksah so številna soglasja, 
priglasitve , potrdila, ki jih občani pridobivajo v upravnih postopkih po novem brezplačni in se 
taksa ne plačuje, zato se prihodki zmanjšujejo iz  15.440 €  na 4.000 €. 
 
k točki 4/ 
714106 – prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 
– v okvire tega konta se načrtujejo prihodki iz naslova doplačil občanov za izvajanje pomoči na 
domu in za doplačilo domske oskrbe svojcem. Načrtovana sredstva se povečujejo iz 24.901 na 
40.000 največ zaradi poplačila domske oskrbe iz naslova zapuščin po dveh umrlih oskrbovancih  
v skupni višini cca  13.300 €. 
 
k točki 5/ 
714199 – drugi izredni nedavčni prihodki -  v okviru teh prihodkov se načrtuje povečanje za 
20.000 € in sicer je občina s TET Trbovlje podpisala sporazum o sofinanciranju izgradnje ceste 
Hrastnik - Prapretno v višini 40.000 €,  20.000 €  z valuto v letu 2008 in 20.000 € z valuto v letu 
2009. Sredstva so razporejena v posebnem delu proračuna h KS Prapretno. 
 
k točki 6/ 
720000 – prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov – občina je na 
pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v letu 2007 v Načrt prodaj premoženja 
vključila prodajo knjižničnih prostorov ministrstvu za potrebe širitve Doma starejših v Hrastniku 
v višini 194.000 €, načrtovana sredstva pa razporedila za investicijo v Knjižnico Antona Sovreta .  
Realizacija tega v letu 2008 zaradi rokov ni možna, zato se ti prihodki črtajo iz plana, prav tako ta 
sredstva na odhodkovnem delu proračuna. 
 
k točki 7 
741300 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za kohezijsko politiko –  
občina je po sprejetem 1. rebalansu načrtovala iz tega naslova 1.557.047 €  prihodkov, v okviru 
le-teh pa je bilo 12.371 € namenjenih za promocijo in oglaševanje izgradnje CČN in 
kolektorskega sistema. Pogodbo z izvajalcem je za obe občini podpisala občina Trbovlje, zato 
bodo ta sredstva nakazana iz državnega proračuna direktno na proračun občine Trbovlje, s tem pa 
se znižajo naši prihodki in tudi stroški pri postavki Izgradnja CČN in kolektorskega sistema v 
Oddelku za prostor, okolje in javne gospodarske službe. 
 

  
konto 

 
vrsta prihodka 

sprejeti 
pror. 
2008 

1. 
rebalans 

2008 

2. 
rebalans 

2008 

povečanje 
zmanjšanje 

6. 741300 Prejeta sredstva iz 
državnega 
proračuna iz 
proračuna EU za 
kohezijsko politiko 

 
 

1.659.900 

 
 

1.557.047 

 
 

1.544.676 

 
 

- 12.371 
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k točki 8/ 
741200 – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za strukturno politiko – 
v okviru teh prihodkov občina načrtuje sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za 
neposredne regionalne spodbude za 6 projektov, prikazanih v 1. tabeli  T1: Neposredne regionalne 
spodbude 2007-2013 – realizacija 30.9.2008: 
 

 Sprejeti 
proračun 

1.rebalans 2. rebalans Povečanje, 
zmanjšanje 

Sredstva državnega proračuna iz 
proračuna EU za neposredne 
regionalne spodbude  

 
739.710 

 
1.141.786 

 
1.004.699 

 
- 137.087 

 
Zmanjšanje načrtovanih prihodkov je posledica zaprosila občine, da se dinamika črpanja spremeni 
pri projektu Rekonstrukcija LC122070 Dol-Blate in LZ 122221 ,  zaradi neuspešnega dogovora za 
odkup zasebne hiše, katere lastnica je zahtevala parcelo z nadomestno gradnjo in je zavrnila kar 
nekaj ponujenih lokacij. Do dogovora je sedaj že prišlo, vendar nadomestna gradnja zahteva 
sukcesivno črpanje sredstev. 
 
Na osnovi načrtovanih sprememb so strukture prihodkov naslednje: 
 
                                                 1. rebalans     2. rebalans 
Ø davčni prihodki:               56,55 %           58,96 % 
Ø nedavčni prihodki:             7,99 %             7,32 % 
Ø kapitalski prihodki:            5,27 %             3,60 % 
Ø prejete donacije:                 0,80 %             0,83 % 
Ø transferni prihodki:           29,39 %           29,28 % 
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Obrazložitev   sprememb  odhodkov 
 
Na odhodkovni strani  Bilance prihodkov in odhodkov  Splošnega dela proračuna  se, na osnovi  
sprememb načrtovanih prihodkov za leto 2008 in načrtovanih sprememb posebnega dela 
proračuna,  ustrezno znižajo oziroma povečajo planirane postavke po ekonomskih kontih. 
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Na osnovi načrtovanih sprememb se odhodki  iz prvotnih  11.770.845 €  znižujejo na 11.275.093 
€  kar pomeni  4,2  % zmanjšanje odhodkov.   
 
Tekoči odhodki  se z 2. rebalansom povečujejo iz 2.204.450 € na 2.238.029 €, kar predstavlja 1,5 
%-povečanje.  Gre za povečanje sredstev za plače zaposlenih zaradi uveljavitve nove plačne 
zakonodaje ter  nekaterih izdatkov za blago in storitve. 
 
Tekoči transferi se povečujejo iz prvotnih 2.742.480 € na 2.803.573 € oziroma za 2,2 % predvsem 
na račun povečanja sredstev zavodom za materialne stroške ( predvsem ogrevanje) ter za 
uveljavitev nove plačne zakonodaje. 
 
Investicijski odhodki se zmanjšujejo iz prvotnih 6.099.146 € na 5.496.083 € oz. za 9,9 %, največ 
na račun zmanjšanja sredstev za izgradnjo nove knjižnice ter zmanjšanja evropskega projekta 
Rekonstrukcija LC122070 Dol-Blate in LZ 12222. 
 
Investicijski transferi se z 2. rebalansom povečujejo  iz prvotnih 724.769 € na 737.408 €, kar 
pomeni  1,7  %-no povečanje. Pri tem gre za povečanja na račun investicijskih transferov 
zavodom ( največ Vrtec za streho vrtca v Dolinci) ter investicijski transfer občini Trbovlje za 
sofinanciranje promocije in oglaševanja izgradnje CČN in kolektorskega sistema na spodnji Savi. 
 
Struktura odhodkov Bilance prihodkov in odhodkov na osnovi predlaganega 2. rebalansa 
proračuna je naslednja: 
                                                         1. rebalans     2. rebalans 
Ø tekoči odhodki:                        18,73           19,85 %     
Ø tekoči transferi:                        23,30           24,87 %    skupaj tekoči del   44,72 % 
Ø investicijski odhodki:               51,82           48,74 % 
Ø investicijski transferi:                6,16             6,54 %   skupaj investicijski del   55,28 % 
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Negativna  razlika med prihodki in odhodki  Bilance prihodkov in odhodkov ( A bilance) je 
tako   1.141.554 evrov. 
 
Vsa povečanja in zmanjšanja izhajajo iz posebnega dela proračuna, kjer so obrazložena 
povečanja proračunskih postavk. 
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B.  RAČUN  FINANČNIH  TERJATEV  IN  NALOŽB 
 
Na osnovi načrtovanih prihodkov in odhodkov te bilance je razlika med prihodki in odhodki 
214.880 €  in se namenja za pokritje negativne razlike iz prve bilance.  V tej bilanci se povečujejo 
prihodki od prodaje deleža v TOH d.d.. 
 

  
konto 

 
vrsta prihodka 

sprejeti 
pror. 
2008 

 1.rebalans 
2008 

2. rebalans 
2008 

povečanje 
zmanjšanje 

 
1. 

 
751 

 
Prodaja kapitalskih deležev  

 
150.000 

 
151.878 

 
205.880 

 
+  54.002 

   
 
Obrazložitev sprememb: 
Občinski svet občine Hrastnik je s sklepom v letu 2007 sprejel Program prodaje finančnega 
premoženja občine Hrastnik, v katerem je določil prodajo deleža v Toplarni Hrastnik d.d. in 
pooblastil župana za sklepanje pogodbe. Na osnovi sprejetega programa je župan z večinskim 
lastnikom TOH-a Rudnikom Trbovlje Hrastnik sklenil pogodbo o skupni prodaji deleža. RTH je 
preko komisije vodil vse postopke prodaje in na osnovi prispelih ponudb je bila prodaja koncem 
septembra 2008 izvršena najboljšemu ponudniku Petrolu d.d.. Kupnina za delež občine Hrastnik 
je znašala 204.002 €, kar je za 54.002 € več od načrtovane kupnine,  zato se plan prihodkov 
ustrezno popravi. 
 
 
C.   RAČUN  FINANCIRANJA 
 
Račun financiranja se spreminja v prihodkovnem delu in sicer se načrtovana zadolžitev za 
izgradnjo CČN in kolektorskega sistema črta, razlika med načrtovanimi prihodki in odhodki te 
bilance pa tako znaša  -67.163 €. 
 
 
Negativna razlika med prihodki in odhodki A in C bilance se pokrivata s presežki prihodkov 
nad odhodki B bilance ter s sredstvi na računih iz preteklih let ( prenesena sredstva), tako 
da je rebalans proračuna uravnotežen, kar je razvidno iz  rekapitulacije  bilanc: 
 
 
REKAPITULACIJA  BILANC 
 
  Sprejeto  2008 1. Rebalans 

2008 
2. Rebalans 

2008 
PRIHODKI    
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 10.103.882 10.605.435 10.133.539 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 159.000 160.878 214.880 
C.  Račun financiranja 138.475 77.858 0 
     Sredstva na računih iz preteklih let 768.250 993.837 993.837 
SKUPAJ  PRIHODKI 11.169.607 11.838.008 11.342.256 
ODHODKI    
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 11.102.444 11.770.845 11.275.093 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 0 
C.  Račun financiranja 67.163 67.163 67.163 
SKUPAJ ODHODKI 11.169.607 11.838.008 11.342.256 
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