
41 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO 
 
 
V okviru uresničevanja zastavljenih ciljev na posameznih področjih, ki se izvajajo v okviru 
oddelka v obdobju januar – avgust in oceno do konca leta 2008 je bilo ugotovljeno, da so pri 
finančni realizaciji nekaterih proračunskih postavk ugotovljena določena odstopanja, katera se 
bodo koregirala v okviru priprave rebalansa proračuna. Zato predlagamo naslednje 
spremembe: 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 

Ø 4106001 Razvojni programi, projekti, strategije  
Dodatna sredstva v višini 4.312,00 € se zagotavljajo za poravnavo stroškov prvotno 
nepredvidenih nalog, ki se nanašajo predvsem na izvajanje koordinacije pri prijavi na 
evropska sredstva. 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO RIBIŠTVO 
 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
 

Ø 411001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  
Zmanjšanje sredstev za te namene je posledica manjšega števila prijav na javni razpis v 
primerjavi s preteklimi leti in dejstva, da morajo biti aktivnosti opravljene po odobritvi 
sredstev. 
 
14 GOSPODARSTVO 
  
  
14039001 – Promocija občine  
 

Ø 4114001 Spodbujanje razvoja turizma  
  
 
Posebna prireditev  - predstavitev podjetnikov in obrtnikov  ne bo izvedena, zato se na tem 
področju  zmanjšujejo sredstva v višini 3.286,00 €.  
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
     DEJAVNOST 
 
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 

Ø 4116002 –  Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
V okviru te proračunske postavke  se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 32.654.00 € za 
prenovo 4 izpraznjenih stanovanj, ki jih je zaradi starosti in dotrajanosti  pred vselitvijo novih 
najemnikov potrebno urediti. 
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Ø 4116003 –  Nakup in gradnja stanovanj  
Načrtovani nakup dveh neprofitnih stanovanj ne bo realiziran, ker ni na voljo primernih 
stanovanj za odkup. Načrtovana sredstva v višini 62.594,00 €  se zaradi potreb prerazporedijo 
na proračunski postavki za financiranje tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj. 
 
 
 
1605903 –  Drugi programi  na stanovanjskem področju 
 

Ø 4116001 –  Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj 
Zaradi  večjih potreb po tekočem  vzdrževanju stanovanj v lasti občine Hrastnik v letu 2008 
pri vseh upravnikih, kot so bile v preteklosti in za zagotovitev najnujnejšega vzdrževanja 
stanovanj v lasti občine tudi v zadnjem tromesečju,  se predlaga zagotovitev dodatnih sredstev 
v višini 30.000,00 €. 
  
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov  
 
 
Ø 4117006  Sofinanciranje ambulante na Dolu 

Zmanjšanje sredstev na tej proračunski postavki je posledica manjših potreb od načrtovanih, 
saj se plačujejo dejansko nastali stroški. 
 
17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
 
   

Ø 4117007  Spremljanje zdravstvenega stanja občanov    
Zaradi narave dela in preliminarnih izsledkov raziskave v okviru projekta »Od podrobnejše 
analize okolja in zdravja v Zasavski regiji do odpravljanja razlik v zdravju« je potrebno 
izvesti še dodatne statistične raziskave, zato se predlaga zagotovitev dodatnih sredstev v višini  
1.500,00 €. 

 
 

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo 
    
Ø 4117002  Sofinanciranje dežurne službe v ZD Hrastnik    

Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 
2008, ki je bil sprejet 27.8.2008, z veljavnostjo od 1.4.2008, opredeljuje, da po novem pripada 
Zdravstvenemu domu Hrastnik financiranje službe nujne medicinske pomoči za ekipo A v 
sestavi zdravnika in medicinske sestre ter terensko vozilo 4x4 za zdravnika. S to spremembo 
je s 1.4.2008 prenehala tudi potreba po sofinanciranju dežurne službe s strani občinskega 
proračuna. Nova višina potrebnih sredstev za sofinanciranje dežurne službe v višini 53.500,00 
€  zajema stroške dogovorjenega sofinanciranja za obdobje november 2007 – marec 2008 
(zamiki zaradi poslanih in plačanih zahtevkov) v višini 27.860,00 € in sredstev za izplačilo 
zahtevkov dežurajočih zdravnikov in medicinskih sester za popravo nepravilno obračunanih 
in premalo izplačanih  nočnih, nedeljskih in prazničnih dodatkov za neefektivne ure dežurstva 
za obdobje februar 2003 – 8.9.2006 v višini 25.640,00 €, brez obresti (upravičenost do 
izplačila je s sodbo določilo Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani).  
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Ø 4117002  Zdravstveno zavarovanje občanov – 15. člen ZZZ   
Poraba sredstev na tej proračunski postavki je odvisna od števila upravičencev, katerim 
osnovno zdravstveno zavarovanje plačuje občinski proračun. Dosedanja poraba sredstev in 
ocena do konca leta kaže, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za kritje nastalih 
obveznosti, zato se predlaga povečanje sredstev na tej proračunski postavki v višini 2.000,00 
€.   
 
17079002 – Mrliško ogledna služba 
V okviru te proračunske postavke je poraba sredstev odvisna od števila mrliških pregledov in 
števila odrejenih obdukcij. Dosedanja poraba in ocena do konca leta kaže nekoliko nižjo 
potrebo sredstev v primerjavi z načrtovanimi, zato se predlaga zmanjšanje sredstev na tej 
postavki za  1.000,00 €.  
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
 
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo 
 

Ø 4118200  Knjižnica Antona Sovreta – redni transferi 
Knjižnici se dodatna sredstva v višini 4.839,00 € namenjajo za izplačilo plač po novem 
plačnem sistemu, povečanih materialnih stroškov (ogrevanje), podaljšanja dela preko 
študentskega servisa in zamenjave dotrajanih senčil na oknih knjižnice. Zadnji dve potrebi sta 
nastali zaradi adaptacije Doma starejših Hrastnik, ki je tudi trajala dlje kot je bilo načrtovano. 
 

Ø 4118203  Knjižnica Antona Sovreta – investicijska vlaganja  
Glej obrazložitev v okviru Načrta razvojnih programov za obdobje 2008-2012. 
  
 
18039005 – Drugi programi v kulturi    
 

Ø 4118100  KRC Hrastnik – stroški upravljanja kulturnih objektov 
Kulturno rekreacijski center opravlja  dejavnost za različna področja, zato se tudi financiranje 
zavoda izvaja  glede  na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov iz 
različnih  področji. Zavodu se dodatna sredstva namenjajo za kritje povečanih stroškov 
ogrevanja objektov, ki so mu poverjena v upravljanje.   
 
 

Ø 4118102  KRC Hrastnik  - stroški razstav v Galeriji  
V okviru te postavke se  zagotavljajo dodatna sredstva v višini 1.856,00 € za poravnavo 
nastalih stroškov organizacije in izvedbe razstave fotografij Borisa Skalina na temo Riklovega 
mostu. Sredstva za te namene so bila prvotno načrtovana v okviru proračunske postavke 
4213010 »LN Riklov most«. V okviru kontrole te postavke s strani Nadzornega odbora pa je 
pooblaščena nadzornica menila, da strošek razstave ne sodi v vrednost  investicije, zato je 
predlagala prerazporeditev sredstev med proračunskima postavkama.  
 
18059001 – Programi športa 
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4118013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja športnih objektov – delno 
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
 
19029001 - Vrtci 
 

Ø 4119100   Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok 
V okviru te postavke se zagotavljajo Vrtcu Hrastnik sredstva za uskladitev plač po novem 
plačnem sistemu v višini 9.800,00 €  (povečanje sredstev na kontu 4133 Tekoči transferi v 
javne zavode), ki so bila na to proračunsko postavko prenesena iz sredstev za odpravu 
nesorazmerij plač v okviru drugih rezerv proračuna. 
  

Ø 4119101  Vrtec Hrastnik – investicijska vlaganja  
Načrtovana sanacija strehe Enote Dolinca je bila realizirana med šolskimi počitnicami. Za 
realizacijo investicije je bila izdelana projektna dokumentacija PGD PZI in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Pri izdelavi te dokumentacije pa je bilo ugotovljeno, da gre zaradi 
razgibanosti strehe, ki jo je bilo potrebno spremeniti v dvokapnico za precej bolj zahteven  
projekt kot je bilo prvotno načrtovano. Potrebno je bilo izdelati kovinsko podkonstrukcijo  in 
namestiti nove  svetlobne trakove. Tako znaša predračunska vrednost investicije 114.481,00 
eur (projektna dokumentacija, nadzor in gradbeno obrtniška dela ), kar je za 34.481,00 € več 
kot je bilo načrtovano.  
 
 
19039001 – Osnovno šolstvo 
 

Ø 4119003  OŠ NH Rajka – redni transferi 
Zavodu se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 21.133,00 € za uskladitev plač z novim 
plačnim sistemom, kritje povečanih stroškov ogrevanja in nabavo športnih rekvizitov za 
izvajanje športne vzgoje v stari telovadnici šole na Dolu. 
  

Ø 4119007  OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor  
V letošnjem letu ne bo pridobljena načrtovana projektna dokumentacija za ureditev nove 
šolske knjižnice, ker s strani projektantov ni bilo ustreznega pozitivnega odziva v zvezi s 
povpraševanji, ki jih je izvedla šola. Prav tako  so se med sanacijo preko trideset let starih WC 
– jev pokazali še nekateri drugi vezani nujni posegi (dotrajane toplovodne cevi in radiatorji) 
zato je prišlo do prekoračitve načrtovane vrednosti ureditve WC. Na osnovi navedenega je 
šola zaprosila za ustrezno prerazporeditev sredstev med posameznimi investicijskimi projekti, 
ki je bila izvršena na osnovi 4. in 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2008 
(UVZ št. 32/07 in 13/08). Prerazporeditev je razvidna v NRP. Kljub temu se predlaga 
zmanjšanje proračunske postavke za 3.587,00 €.  
  

Ø 4119008  OŠ V Pavliča – redni transferi  
Dodatna sredstva v višini 492,00 € se zavodu zagotavljajo za poravnavo stroškov notranje 
revizije poslovanja, ki je bila izvršena v skladu z  10. členom Pravilnika o usmeritvah za 
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (U.l. RS št. 72/02).   

 
Ø 4119013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja šport. objekt. - delno 

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
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19039002 – Glasbeno šolstvo 
 

Ø 4119011  Glasbena šola Hrastnik – redni transferi  
Dodatna sredstva v višini 2.500,00 € se zagotavljajo za kritje povečanih materialnih stroškov.  

 
Ø 4119012  Glasbena šola Hrastnik – investicije v glasbeni prostor 

Dodatna sredstva v višini 2.645,00 € se zagotavljajo za vgradnjo dodatne hidroizolacije v tla 
koncertne dvorane zaradi vlage, ki se je pojavljala in dvigovala parket.   
 

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu 
 

Ø 4119004  Osnovna šola NH Rajka – prevozi  otrok z minibusom 
Dodatna sredstva v višini 139,00 € se namenjajo za uskladitev plače šoferja minibusa z novim 
plačnim sistemom. 
  
 

Ø 4119015  Prevozi otrok v šolo 
Na osnovi šolskega koledarja in cen, ki veljajo na osnovi sklenjenih pogodb se ocenjuje 
nekoliko nižja poraba sredstev za te namene od načrtovanih, zato se vrednost te proračunske 
postavke zmanjšuje za 863,00 €. 
  
 
19069003 – Štipendije 
 

Ø 4119016  Štipendije  
Na osnovi izplačil že podeljenih štipendij in števila štipendij, ki se bodo podelile v okviru 
javnega razpisa, ki bo zaključen v začetku meseca novembra se sredstva na tej proračunski 
postavki zmanjšujejo za 843,00 €. 
 
 
20 SOCIALNO VARSTVO 
 
 
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 
 

Ø 4120009  Javna dela  - družbene dejavnosti  
Ker je delež občine pri sofinanciranju javnih del odvisen od strokovne usposobljenosti 
delavca, ki dela v okviru javnih del in koliko časa v letu bo opravljal javna dela se sredstva na 
tej proračunski postavki zmanjšujejo za 1.990,00 €.  
 
 
20049002 – Socialno varstvo invalidov 
 
 

Ø 4120015  Financiranje družinskega pomočnika 
Potreba po zagotavljanju dodatnih sredstev v višini 3.515,00 € je posledica pravice, ki sta jo 
do te socialno varstvene storitve pridobila naša občan v mesecu aprilu oz. oktobru letošnjega 
leta.  
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20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 
 

Ø 4120004  Pogrebni stroški nepremožnih občanov 
V okviru te proračunske postavke smo   načrtovali sredstva  za plačilo štirih pokopov  
občanov, ki nimajo svojcev, ki so dolžni organizirati in plačati stroške pokopa umrlih. Do 
konca avgusta je bilo potrebno poskrbeti  za pokope 6 občanov. Od tega so bili v okviru 
načrtovanih sredstev že  poravnani  stroški  za  4 pokope,   2  pokopa občanov  pa sta bila  
finančno realizirana v mesecu septembru.    Na osnovi navedenega načrtovana sredstva ne 
zadoščajo za plačilo vseh obveznosti iz tega naslova, zato se zagotavljajo dodatna sredstva v 
višini 2.400,00 €, ki zagotavljajo tudi kritje dveh eventuelnih pokopov v zadnjih  mesecih 
letošnjega leta.    
 
 

Ø 4120005  Subvencije najemnin 
Na  osnovi osem mesečne realizacije, trenutnega števila upravičencev in višine sredstev za 
kritje enomesečnih obveznosti se ocenjuje, da načrtovana sredstva ne zadoščajo za pokritje 
potreb, zato se zagotavljajo v okviru te proračunske postavke dodatna  sredstva v višini 
3.300,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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