
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.  Od 1.1. 2008 dalje bo Oddelek za proračun in finance v svojih poslovnih 
knjigah vodil tudi evidenco javne infrastrukture, katere lastnik je občina, v najemu pa jo bo 
imelo Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik ( dokler ne bo podeljena koncesija). 
 
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. 
 
 
Zakonodaja: 
-     Zakon 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;  v nadaljevanju : ZJF),  
- Zakon o javnih naročilih ( Uradni list RS, št.39/00, 102/00, 30/01-ZTel-1. 2/04) 
- Zakon o plačilnem prometu ( Uradni list RS 30/02, 52/02-ZJA, 75/02, 15/03, 45/03, 2/04, 

37/04, 105/04), 
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in spr.),  
- Zakon o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/99, 30/02), 
- Zakon o financiranju občin, (Ur.l. RS, št. 123/06), 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št.100/2005 in 60/2007)), 
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov ( Uradni list RS, št.91/00 in 122/00), 
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 

državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list Rs, št. 
44/07), 

- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov ( Uradni list RS, št.43/00), 
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ( Uradni list RS, 

št.57/05, 88/05-popr.), 
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ( Uradni list RS, št. 

57/05, 88/05-popr. in 138/06), 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava ( Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 
141/04, 117/05 in 138/06), 

- Zakon o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2007 in 2008 ( ZIPRS0708-
UPB1; Uradni list RS, št. 92/2007), 

- letni odloki o proračunu občine, 
- drugi pravilniki, uredbe idr. 
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Globalni cilji: 
 
- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev, 
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi, 
- z usmerjanjem notranje revizije ( zunanji izvajalci) zagotoviti izboljšanje poslovanja, 
- izboljšanje kontrolnega okolja in vzpostavitev notranjih kontrol, ki bodo zagotavljale 

pravočasno odkrivanje, popravljanje in preprečevanje nepravilnosti, 
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna,  
- kvalitetno in ažurno knjigovodsko evidentiranje prihodkov in odhodkov ter redno 

informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij. 
 
 
Letni planirani cilji  in rezultati 

o izdelava  zaključnega računa za leto 2007 v zakonskih rokih za zunanje in notranje 
uporabnike, 

o priprava poročila o izvrševanju proračuna 2007 za obdobje januar-avgust, 
o redno in ažurno poravnavanje  obveznosti iz naslova zadolžitev,   
o redno poravnavanje zapadlih obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,  
o gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki ( ažurno deponiranje likvidnostnih 

presežkov in likvidnostno načrtovanje skupaj z drugimi oddelki), 
o redno spremljanje izvrševanja in mesečno poročanje županu in vodjem oddelkov v 

zvezi z  izvrševanjem proračunskih postavk, 
o priprava in vodenje vseh postopkov v zvezi z zadolžitvijo občine, 
o priprava navodil proračunskim uporabnikom za pripravo proračuna za leto 2009, 
o priprava proračuna občine za leto 2009 v sodelovanju z oddelki občinske uprave. 
  

 
Oddelek za proračun in finance  izvaja 4 področja programov in 5 glavnih programov.   
Na osnovi navedenega bo Oddelek za proračun in finance znotraj svojega finančnega načrta 
za leto 2008 razpolagal z 174.901 euri proračunskih sredstev  in bo skrbnik naslednjih 
proračunskih postavk v okviru naslednjih področij programov v posebnem delu proračuna: 
 
 
02  EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA 
To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju med drugim zajeto delovno področje organa občinske 
uprave, pristojnega za finance. 
 
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike  
Izvaja se en glavni program –  0202 - urejanje na področju fiskalne politike, kamor spadajo 
sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.  Za te namene bo 
občina v letu 2008 namenila  3.700 eurov, kar je manj kot v letu 2006 in 2007. 
 
V okviru tega glavnega programa je oddelek v letu 2007 imel pet proračunskih postavk, v letu 
2008 pa le še eno postavko. Ukinjene so proračunske postavke za  pobiranje provizij ( KSP 
Hrastnik, DURS), saj s KSP ne bo sklenjena pogodba, s katerim bi se KSP Hrastnik priznala 
provizija za pobiranje takse, za DURS, ki pobira za občino NUSZ pa je bila ta provizija 
ukinjena s strani države. 
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Ø 4302001  Provizija Uprave za javne prihodke  
Za poravnavo stroškov plačilnega prometa, ki ga za občino izvaja Uprava za javne 
prihodke v Trbovljah, se v letu 2008 načrtuje 3.700 eurov, kar je za 8,12 % več 
sredstev kot so prvotno načrtovana v letu 2007, oziroma enako kot je predlagano z 2. 
rebalansom za leto 2007, saj prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadostovala za 
pokritje vseh stroškov. 

 
06  - LOKALNA SAMOUPRAVA 
To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in 
drugih oblik povezovanja občin. 
 
0603 – Dejavnost občinske uprave  
Izvaja se en glavni program – dejavnost občinske uprave, ki vključuje en podprogram: 
 
-  06039001 - administracija občinske uprave – plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva 
za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški..). 
Znotraj tega podprograma ima Oddelek za proračun in finance eno proračunsko postavko 
 

Ø 4306001  Sredstva za odpravo nesorazmerij plač 
Občine so bile dolžne zbirati sredstva za odpravo nesorazmerij plač za vse izplačevalce 
plač iz občinskega proračuna. Ta sredstva se zbirajo do konca leta 2007, od leta 2008 
dalje pa nič več. Na tej postavki so v okviru konta druge rezerve v zadnjih treh letih 
zbrana sredstva za vse izplačevalce plač, ki se jim sredstva zagotavljajo iz proračuna 
občine ( uprava, knjižnica, KRC, Vrtec)  v višini  50.548 €.  
Sredstva so se zbirala na osnovi vsakoletnega Navodila za izračun namenskih sredstev 
za odpravo nesorazmerij v plačah, ki ga je izdal minister za javno upravo. 
V odloku o proračunu občine Hrastnik za leto 2007 je določeno, da se neporabljena 
pravica iz leta 2007 prenese na to postavko za leto 2008.  

 
 
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
To področje programske porabe zajema  program upravljanja z javnim dolgom na občinski 
ravni. 
 
2201 – Servisiranje javnega dolga 
Izvaja se en glavni program -  servisiranje javnega dolga, ki vključuje sredstva za odplačilo 
obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo 
stroškov financiranja  in upravljanja z javnim dolgom.  Za te namene občina v letu 
2008načrtuje potrebo po  100.316 eurov sredstev,  v okviru tega glavnega programa pa se 
izvajata dva podprograma in sicer: 
 
- 22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače 

zadolževanje,  kjer se poravnavajo obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolgoročnih 
kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov in obresti od kratkoročnih kreditov, 
najetih na domačem trgu kapitala, in 
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- 22019002      stroški financiranja in upravljanja z dolgom, kjer se poravnavajo stroški 
financiranja in upravljanja z dolgom ( stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja 
kredita, nadomestilo za vodenje kredita itd.). 

 
Znotraj obeh podprogramov ima občina dve proračunski postavki: 
 

Ø 4322001  Odplačila glavnic in obresti kreditov 
Občina Hrastnik ima najetih 12 dolgoročnih kreditov, kar je podrobneje obrazloženo v 
Splošnem delu proračuna pri bilanci Račun financiranja.  V splošni bilanci Računa 
financiranja se odplačujejo glavnice kredita, v okviru te proračunske postavke v Bilanci 
prihodkov in odhodkov pa cena kreditov, torej realne obresti.  V letu 2008 se  načrtuje 
za plačilo realnih obresti teh kreditov ( konto 4033)   27.153 eurov  in  za odplačilo 
glavnic kreditov iz Računa financiranja  67.163 eurov ( konto 5503).  Stroški kreditov 
so planirani v skladu z amortizacijskimi načrti kreditov. 

 
Ø 4322002  Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Za druge operativne stroške v zvezi z zadolževanjem ( odplačilo garancij, provizije za 
opravljanje komisijskih poslov bank ipd.) se v letu 2008načrtuje  6.000 eurov.   

 
 
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
To programsko področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres,poplave, zemeljski plaz in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 
nesreče,  ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso 
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.  Znotraj 
tega področja se izvajata dva glavna programa , za katera se načrtujejo sredstva v višini 
87.500  eurov  in sicer: 
 
- posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, ter 
- splošna proračunska rezervacija. 
 
2302 -  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v  primerih nesreč 
V okviru tega glavnega programa ima občina eno proračunsko postavko 
 

Ø 4323002  Rezerva občine 
Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, 
ki deluje kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov, nastalih ob 
naravnih nesrečah idr. kot sledi iz področja programa.  V okviru te proračunske 
postavke  v  letu  2008 predlagamo oblikovanje rezerve   v višini   75.000  eurov.   
V skladu z določili ZJF se lahko v proračunski rezervni sklad letno izloči največ 1,5 % 
prejemkov proračuna – za leto 2008 načrtujemo izločitev v višini 75.000 eurov, kar 
predstavlja      1,06 %  prejemkov  BPO proračuna brez državnih transferov. 

 
 
2303 – Splošna proračunska rezervacija 
V okviru tega programa ima občino eno proračunsko postavko 
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Ø 4323001  Splošna proračunska rezervacija 
Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina Splošno proračunsko 
rezervacijo, ki je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, 
oziroma so planirane premalo. Za te namene se za leto 2008  na tej proračunski 
postavki   predlaga 12.500 eurov nerazporejenih sredstev, ki se bodo na osnovi določil 
Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2008 v  skladu z izkazanimi potrebami 
neposrednih proračunskih uporabnikov  razporedile s sklepom župana. 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

