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P r e d l o g 

 
 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 100/2005 in 60/2007), 
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  
65., 79. in 81. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Hrastnik  je Občinski svet Občine 
Hrastnik na   ____.  seji  dne  _________ sprejel 

 
 
 
 
 

 S K L E P 
 
 
 

1. 
 

Potrjuje se Predlog proračuna občine Hrastnik za leto 2008 kot primerna osnova za 
nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2008. 
 
 

2.  
 

Za drugo obravnavo Predloga proračuna občine Hrastnik za leto 2008   župan pripravi 
dopolnjen predlog proračuna glede na prejete pripombe in predloge  članov Občinskega 
sveta. 
 

 
3. 

 
Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 
Datum:  
 
 
 
 

Miran JERIČ 
ŽUPAN 

OBČINE  HRASTNIK 
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U V O D 
 
 
Oddelek za proračun in finance je na osnovi  določil 18. člena  Zakona o javnih financah    za 
pripravo proračuna za leto  2007  pripravil  Navodila za pripravo proračuna občine Hrastnik 
za leto 2007, ki so temeljila na usmeritvah, ki jih je sprejela  Vlada R Slovenije,  in na osnovi 
katerih je minister za finance posredoval občinam Izhodišča za pripravo proračunov občin za 
leti 2008 in 2009 ter globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije ( 20.07.2007). Ti so 
služili kot kvantitativna izhodišča za pripravo občinskih proračunov. Konec septembra je 
ministrstvo posredovalo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto 2008 in 
2009,  dne 16.10.2007 pa  Novelirana izhodišča za pripravo proračunov občin za leti 2008 in 
2009.   
 
 
Globalna izhodišča za pripravo proračuna  2008, posredovana proračunskim 
uporabnikom: 
___________________________________________________________________________                              
-    nominalma rast  osnove za uskladitev plač v 
     javnem sektorju                                                                             1,3 % povečanje osnovnih plač od julija 
                                                                                                                                               2007 dalje 
-    načrtovanje sredstev za delovno uspešnost                                                  2 % od sredstev za plače 
 
-    sredstva za napredovanje in povečanje delovne dobe                                  1 % od sredstev za plače  
 
-    sredstva za nadomestila zaposlenih se planirajo 
v višini predvidenih stroškov za dejansko prisotnost na delu,  
upoštevaje povprečno letno rast cen                                                                                      102,7 
 
-    povprečna letna rast cen za povečanje programov                                                           102,7 
 
 
 
Globalna izhodišča za pripravo proračuna  2008,  prejeta  18.10.2007 in upoštevana pri 
pripravi predloga proračuna 
___________________________________________________________________________                      
-    nominalma rast  osnove za uskladitev plač v 
     javnem sektorju                                                                             1,3 % povečanje osnovnih plač od julija 
                                                                                                                                               2007 dalje 
-    načrtovanje sredstev za delovno uspešnost                                                  2 % od sredstev za plače 
 
-    sredstva za napredovanje in povečanje delovne dobe                                  1 % od sredstev za plače  
 
-    sredstva za nadomestila zaposlenih se planirajo 
v višini predvidenih stroškov za dejansko prisotnost na delu,  
upoštevaje povprečno letno rast cen                                                                                      103,2 
 
-    povprečna letna rast cen za povečanje programov                                                           103,2     
  
 
 
V skladu s temi izhodišči  in finančnimi načrti posrednih proračunskih uporabnikov  so 
neposredni uporabniki proračuna  ovrednotili posamezne programe in pripravili predlog 
proračuna občine Hrastnik za leto 2008 kot tudi Načrt razvojnih programov za leta 2008-
2011.   
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S P L O Š N I    D E L   -   o b r a z l o ž i t e v 
 
V skladu z Zakonom o javnih financah sestavljajo splošni del proračuna tri bilance in sicer: 
 
Ø Bilanca prihodkov in odhodkov 
Ø Račun finančnih terjatev in naložb, in 
Ø Račun financiranja 

 
Tabele splošnega dela proračuna vsebujejo: 
- realizacijo proračuna 2006, 
- sprejeti proračun 2007, 
- predlog rebalansa proračuna 2007,  
- predlog proračuna 2008, 
- IND predlog rebalansa 2007 / realizacijo proračuna 2006, 
- IND predlog proračuna 2008 / predloga rebalansa  proračuna 2007. 
 
 
BILANCA  PRIHODKOV  IN  ODHODKOV 
 
1. PRIHODKI 
Proračunski prihodki se delijo na: 
- davčne prihodke ( 70), 
- nedavčne prihodke ( 71), 
- kapitalske prihodke ( 72), 
- prejete donacije ( 73), 
- transferne prihodke ( 74). 
 
Vsi ti  prihodki  tvorijo  prihodke t.i. primerne porabe občin( ki jo določi država)  in druge 
prihodke občine, ki jih občina razporeja samostojno. 
 
Primerna poraba 
Nov  Zakon o financiranju občin – ZFO-1 določa, da je  primerna poraba občine za 
posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog. 
 
Skladno s 13. členom ZFO-1  se znesek primerne porabe za posamezno občino določi tako, 
da se primerna poraba na prebivalca korigira z razmerjem površine občine, dolžine lokalnih 
cest, številom prebivalcev mlajših od 15 let in številom prebivalcev starejših od 65 let, v 
celotni populaciji občine in povprečjem v državi. Podatke o tem  Ministrstvo za finance 
pridobi iz evidenc Geodetske uprave RS, Statističnega urada RS in Ministrstva za promet – 
Direkcije RS za ceste. 
 
Po spremenjenem zakonu sta večji ponder pridobila delež dolžine občinskih cest in javnih 
poti v razmerju do države in delež površine občine, žal pa ne delež mladih do 15 let in 
starejših nad 65 let, saj občina ravno pri financiranju pravic teh kategorij prebivalcev 
ugotavlja največji porast stroškov.  Tako se je korekcijski koeficient za občino Hrastnik za 
leto  2007  zmanjšal   iz   0,98914 ( v letu 2006)   na   0,922388,  za leto 2008  pa znaša  
0,924140.        
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Po novem zakonu tako ne govorimo več o glavarini na prebivalca, ampak o povprečnini, ki 
pomeni  na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog občin. 
 
Za leto 2007  je bila povprečnina na prebivalca 469,45 eurov ( 37. člen ZFO - 1), izračun 
primerne porabe pa naslednji:     
   
   469,45 eur            x        10.357        x        0,922388       =                    4.484.747 eurov 
  (povpr/preb. za 2007)                    (št.prebiv.)                    ( korekcij.fak.)                                          ( PP / 2007 ) 
 
Z Zakonom o izvrševanju proračunov Slovenije za leti 2008 in 2009 ( 35. člen)  je 
določeno, da za leto 2008  znaša  povprečnina   485,88 €,   izračun primerne porabe pa 
je naslednji: 
 
   485,88 eur            x        10.334        x        0,924140       =                    4.640.184,49 eurov 
  (povpr/preb. za 2008)                    (št.prebiv.)                    ( korekcij.fak.)                                          ( PP / 2008 ) 
 
14. člen zakona je prinesel novo kategorijo – glavarino, ki predstavlja na prebivalca v državi 
ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje  
skupne primerne porabe občin.  To pomeni, da od 1.1.2007 dalje občine ne planirajo več 
prihodkov iz naslova dohodnine ( na podkontih za dohodnino), temveč le prihodek občine iz 
glavarine na novem podkontu 700020 Dohodnina-odstopljeni vir občinam.  Glavarina se 
občini nakazuje enkrat tedensko in ni več dnevnih praznitev zbrane dohodnine na občinski 
proračun.  
 
Za leto 2008 ministrstvo načrtuje, da bo občina Hrastnik v skladu s 14. členom zakona prejela  
4.566.519 eurov glavarine, v izračun primerne porabe pa všteva še 101.746 eurov davčnih 
prihodkov ( 80 % ocenjenih DPO),  hkrati pa na osnovi določil  38. člena ZFO-1 v primerno 
porabo všteva tudi  397.283 eurov NUSZ ( 48 %  načrtovanega NUSZ).  Iz navedenega 
izhaja, da občina lahko zbere več prihodkov kot znaša primerna poraba, zato je  
samofinancirana in ne prejema finančne izravnave.  
 
 
70 -  Davčni  prihodki 
 
Davčne prihodke uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in 
nepoplačljiva sredstva v dobro računa. V to skupino vključujemo davke na dohodek in 
dobiček, davke na premoženje in domače davke na blago in storitve. V strukturi vseh 
prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov ( v nadaljevanju: BPO) predstavljajo davčni 
prihodki  60,19 %  vseh prihodkov, oziroma  85,06 % prihodkov BPO brez državnih 
transfernih sredstev.  
 
700 - Davki na dohodek in dobiček     
Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina- odstopljeni vir občinam. Ocenjuje se, da 
bo občina v letu 2008 z glavarino predvidoma zbrala  4.566.519 eurov prihodkov, kar je  za  
3,9 % več kot v letu 2007 oziroma predstavlja 45,38 % vseh prihodkov BPO  ter  76,14 % 
davčnih prihodkov občine.  Oceno teh  prihodkov  pripravi Ministrstvo za finance. 
 
703 – Davki na premoženje 
Med davke na premoženje sodijo: 

- davek na dediščine in darila, 
- davek na promet nepremičnin, 
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- davek od premoženja, 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

 
Z davki na premoženje bo občina v letu 2008 zbrala  892.164 eurov, kar je za 3 % več kot v 
letu 2007.  Od tega se načrtuje 812.474 eurov prihodkov iz naslova  nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča.  Za  leto  2005  je bilo ob sprejemanju proračuna dogovorjeno, da se ne 
uveljavi povišanje točke za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 
enako za leto 2006, za 2007 je bilo sprejeto povišanje točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v višini 80 %-ov od dovoljene rasti ( od 1,5 %), kar pomeni 1,2 
%-no rast, za leto 2008 pa predlagamo uveljavitev rasti v 100 %-ni rasti ( 3,2 %), saj 
predstavljajo ti prihodki pomemben vir za zagotavljanje lastnih sredstev pri izvajanju 
projektov, sofinanciranih z evropskimi strukturnimi sredstvi.  
Na teh predpostavkah je pripravljen izračun načrtovanih prihodkov iz tega naslova. 
 
704 – Domači davki na blago in storitve 
Med domače davke na blago in storitve sodijo: 

- davek na dobitke od iger na srečo, 
- posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic, 
- turistična taksa, 
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,  
- ostale komunalne takse, 
- odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, 
- odškodnina od izkopanih rudnin, 

 
Z domačimi davki na blago in storitve bo Občina Hrastnik v letu 2008 zbrala  539.152 eurov, 
od tega  večino s taksami : na odpadke  98.000 eurov, za obremenjevanje voda  266.015 
eurov  in ekološko takso 166.917 eurov.   
 
71 -  Nedavčni  prihodki 
 
Nedavčni  prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse 
nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V 
strukturi vseh prihodkov BPO predstavljajo ti prihodki  7,32 % prihodkov. 
 
Nedavčni prihodki se delijo na: 
- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, 
- takse in pristojbine, 
- denarne kazni, 
- prihodki od prodaje blaga in storitev in 
- drugi nedavčni prihodki.  
 
710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje sodijo: 
- prihodki od obresti na depozite in sredstva na vpogled, 
- najemnine za poslovne prostore, 
- najemnine za stanovanja, 
- najemnine za stavbna zemljišča, 
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij, 
- dividende, 
- drugi prihodki od premoženja. 
 
S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja bo občina v letu 2008 
predvidoma zbrala  489.776 eurov, kar je manj kot v letu 2007 ( razlika zaradi v letu 2007 
načrtovanih prihodkov od zakupnin v OIC Podkraj, v 2008 pa ne). 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Iz naslova prihodkov od obresti občina načrtuje le 17.100 eurov, saj se predvideva slabša 
likvidnostna situacija kot v letu 2007 in ne bo toliko možnosti za vezave likvidnostnih 
presežkov. 
 
Najemnine za poslovne prostore se načrtujejo v višini 50.462 eurov, kar je 93,1 % v letu 
2007 načrtovanih prihodkov, vendar zato, ker so zakupnine zemljišč v proračunu 2008 
posebej načrtovane na kontu 710305 Prihodki od zakupnin v višini 6.926 €, kar skupaj 
predstavlja 5,91  %- no povišanje teh prihodkov.  
Prihodki se nanašajo na 36 sklenjenih najemnih pogodb za oddajo poslovnih prostorov. 
Skupna  površina oddanih   poslovnih prostorov znaša 2.199,15 m2. Najemnina za poslovne 
prostore je odvisna od lokacije,  dejavnosti  in velikosti poslovnega prostora. Na boljših   
lokacijah je  15 poslovnih prostorov ( Log , Trg Franca Kozarja , Naselje Aleša Kaple, Pot 
Vitka Pavliča ), vsi ostali pa so na lokacijah izven centra ( Novi dom, C. 1. maja). 
 
Najemnine za stanovanja – ti prihodki so načrtovani skladno z veljavno višino najemnin za 
stanovanja v lasti občine in v skladu z ocenami upravnikov o plačilih in izterjavi najemnin. 
Za leto 2008 se načrtuje  355.000 eurov, kar je na nivoju leta 2007. 
 
Najemnine od drugih najemnin – občina ima  od 12 parkirnih mest za vlačilce in kamione s 
prikolico  oddanih v najem   7 parkirnih mest po ceni  100 EUR na parkirno mesto in od 9 
parkirnih mest za triosna tovorna vozila ter avtobuse oddana  3 parkirna mesta  po ceni 50 
EUR na parkirno mesto. Iz tega naslova se  načrtuje  10.200,00 EUR prihodkov. 
 
Prihodki od zakupnin -  Občina ima sklenjenih tudi 12 najemnih pogodb za oddajo zemljišč 
v najem (prihodek v višini  5.156,88 EUR), 1 najemno pogodbo za reklamne panoje ( 
prihodek v višini 796,32 EUR) ter 3 najemne pogodbe za letne vrtove (prihodek v višini 
972.81 EUR), skupaj  6.926 €. 
 
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 

    v eur  

 koncesija Veljavni plan 2006 Predlog plana  2007 Predlog plana 2008  

 od rudarjenja(Lafarge, GD, RTH) 25.339,79 25.872,14 28.538  

 za plin 292,10 542,48 550  

 za čistilno- savske elektr. 9.179,78 12.518,50 16.900  

 za odvzem podvodne vode Lurd 20,86 83,46 300  

 SKUPAJ 34.832,53 39.016,58 46.288  

      
 
711 – Takse in pristojbine 
Med takse in pristojbine  sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami bo občina v letu 
2008  predvidoma zbrala    15.440 eurov. 
 
712 – Globe in druge denarne kazni 
Med denarne kazni sodijo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 
prostora. Občina bo predvidoma zbrala 701 eurov  prihodkov iz tega naslova. 
 
713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Med  prihodke od prodaje blaga in storitev  sodijo: 
- prihodki od prodaje storitev Upravi za obrambo Trbovlje, Izpostavi Hrastnik ( čiščenje 
prostorov). 
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Iz tega naslova bo občina  v  letu 2008 predvidoma  zbrala   1.600  eurov  prihodkov. 
 
714 – Drugi nedavčni prihodki 
Med druge nedavčne prihodke sodijo: 
- prihodki iz naslova refundacij stroškov upravnih prostorov, 
- prihodki iz naslova refundacij stroškov poslovnih prostorov, 
- ekološke takse po predpisu države ( voda, kanalizacija), 
-  priključne takse, 
- prispevek za urejanje stavbnih zemljišč na območjih zazidalnih načrtov, 
- prispevek za urejanje stavbnih zemljišč na drugih območjih, 
- drugi prihodki ( druge refundacije, povrnitve stroškov tožb, sponzorstva,…) 
- prispevki občanov za socialno varstvo, 
- drugi prihodki iz naslova sofinanciranja. 
  
Z drugimi nedavčnimi prihodki  bo občina v letu 2008 zbrala  146.352 eurov  prihodkov, kar 
je manj kot v letu 2006 in 2007. Prihodki so odvisni od števila novogradenj ( komunalni 
prispevki), in v preteklosti so bili v okviru teh prihodkov  tudi prihodki od priključitev na 
javne vodovode. 
 
Med druge nedavčne prihodke ( 714100) se evidentirajo prihodki od refundacij stroškov za 
poslovne prostore,  upravo idr. Za leto 2008 so ti prihodki načrtovani v višini 15.857 eurov, 
kar je manj kot v letu prej  ( v 2007 tudi  sofinanciranje izgradnje strehe etažnega lastnika v 
višini 3.185 €). 
 
Prihodki od komunalnih prispevkov –  glede na sprejet Odlok o komunalnem prispevku in  
Program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo se v letu 2008 načrtuje 40.000 € 
prihodkov ( cca 10 graditeljev) , prispevek pa se poravna  pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
 
Prispevki občanov za izvajanje določenih programov (socialno varstvo )– načrtuje se 
24.901 eurov. Ti prispevki so odvisni od doplačila za pomoč na domu, ki ga koristniku  v 
skladu s predpisi odmeri  Center za socialno delo  ter  povrnitve dela stroškov domske 
oskrbe, ki jo občina uveljavi ob smrti, v kolikor ima koristnik premoženje 
 
Med druge izredne nedavčne prihodke  se poleg 62.594 eurov namenskih prihodkov 
Ceroza za KS Marno ( renta po družbeni pogodbi)  evidentirajo razni drugi prihodki v višini 
3.000 €.  
 
72-   Kapitalski prihodki 

 
so  prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja ( zgradb, opreme, drugih 
osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.).  
 
Kapitalski prihodki se delijo na: 
- prihodke od prodaje osnovnih sredstev, 
- prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. 
 
720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
S prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev  bo občina v letu 2008  predvidoma zbrala     
270.000 eurov  prihodkov  od prodaje  javne infrastrukture toplotnega omrežja ( predmet 
predloga načrta prodaj občinskega premoženja). 
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722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   
S prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in nematerialnega premoženja  načrtuje občina da bo 
v letu  2008  zbrala  45.000 eurov prihodkov od prodaje zemljišč od lastniških garaž  
(predmet predloga načrta prodaj občinskega premoženja). 
  
 . 
Načrtovani prihodki iz teh dveh naslovov  kot rečeno izhajajo iz Programa nabav in prodaj 
občinskega premoženja ( priloge), prodaje pa bodo realizirane v skladu z uredbo in sprejetimi 
posamičnimi programi prodaje.                                
 
73 -  Prejete donacije 
 
V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, 
ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih 
virov ali iz tujine.  
 
Med prejete donacije iz domačih virov sodijo: 
- prispevki krajanov za  infrastrukturne objekte, 
- prispevki družb za infrastrukturne objekte. 
 
S prejetimi donacijami iz domačih virov bo občina v letu  2008  predvidoma zbrala  84.559 
eurov  prihodkov.   Od tega od Lafarga  62.600 €  in od AGM Nemec za kamnolom 18.778 € 
in ostalo druge donacije. 
 
74 -  Transferni  prihodki 
 
V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij ( 
državnega proračuna, EU sredstev…), občina pa načrtuje, da bo v letu 2008 realizirala 
2.399.610 € transfernih prihodkov.  Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki. V 
strukturi vseh načrtovanih prihodkov v BPO predstavljajo transferni prihodki 24,08 % vseh 
prihodkov. 
 
Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo: 
- prispevki resornih ministrstev za sofinanciranje investicij oziroma posameznih nalog, 
- prejeta sredstva iz evropskih strukturnih skladov, 
- prejeta sredstva iz evropskih kohezijskih skladov, 
- prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti, 
- požarna taksa. 
 
740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
 
           7400 - Prejeta sredstva  iz državnega proračuna: 
 

 Sprejeti 
proračun 

2007 

Predlog 1. 
rebalansa 

2007 

Predlog 
2.rebalansa 

2007 

Predlog  
Proračuna  

2008 
Državna sredstva za sofinanciranje 
izgradnje CČN in kolektorskega 
sistema 

 
 

351.077 

 
 

351.077 

 
 

0 

 
 

394.962 
Državna sredstva za sofinanciranje 
občinskih investicij po 21. členu 
ZFO 

 
94.308 

 
104.395 

 
104.294 

 
105.000 

 
Požarna taksa 

 
12.481 

 
12.481 

 
12.481 

 
14.000 

Okoljske dajatve za onesnaževanje     
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okolja ( takse - voda in odpadki)  354.699 354.699 0 0 
Sredstva za energetski pregled 
javnih objektov 

 
/ 

 
2.900 

 
2.650 

 
0 

Sredstva za sofinanciranje obnove 
vrtca Lučka na Dolu 

 
/ 

 
/ 

 
56.260 

 
0 

 
SKUPAJ 

 
812.564 

 
825.551 

 
175.685 

 
513.962 

 
 
741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
 

 Sprejeti 
proračun 

2007 

Predlog 1. 
rebalansa 

2007 

Predlog 
2.rebalansa 

2007 

Predlog  
Proračuna  

2008 
7413  - Sredstva državnega 
proračuna iz proračuna EU za 
strukturno politiko za sofinanciranje 
izgradnje CČN in kolektorskega 
sistema 

 
 

1.475.835 

 
 

1.475.835 

 
 

0 

 
 

1.659.900 

7412 -  Sredstva državnega 
proračuna iz proračuna EU za 
neposredne regionalne spodbude * 

 
300.000 

 
281.771 

 
281.771 

 
739.710 

 
SKUPAJ 

 
1.775.835 

 
1.757.606 

 
281.771 

 
2.399.610 

 
 
  * 7412 – Sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU so za naslednje  projekte: 
 

Zap.št. Projekt NRP 2007 2008 2009 SKUPAJ 

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

2. 
Moderniz.LC122100 Marno-Turje-
Gore OB034-07-0039         - 262.083,00 212.500,00 474.583,00 

3. Vodovod Turje-Gore-Kopitnik OB034-06-0073         - 255.000,00 177.083,00 432.083,00 

4. 
Rekonstruk. LC423250 Čeče-
Boben OB034-07-0041         - 133.377,00 180.648,00 314.025,00 

  SKUPAJ 2007-2013   281.771,00 739.710,00 628.314,00 1.649.795,00 
 
 
Na osnovi 21. člena ZFO-1  Služba Vlade za regionalni razvoj objavi razpis za sofinanciranje 
investicijskih projektov.  V letu 2007 je občina prijavila investicijo-Novi dom,  za leto 2008 
pa bo občina  načrtovana sredstva po 21. členu ZFO-1 v višini 105.000 €  namenila za 
zagotavljanje lastnega deleža pri projektih neposrednih regionalnih spodbud, kar ji zakon 
omogoča.  
S strani MOP se  z državnimi sredstvi načrtuje sofinanciranje izgradnje čistilne naprave v 
Hrastniku v višini 394.962 €  ( državni NRP 2006-2011), 
Iz državnega proračuna se iz sredstev evropskega strukturnega sklada načrtujejo tudi sredstva 
za izgradnjo čistilne naprave v višini  1.659.900 eurov,  za projekte, prijavljene za razvoj 
regij pa  739.710 €, karje razvidno iz tabel zgoraj. 
 
Vseh  transfernih prihodkov za leto 2008 tako načrtujemo v  višini  2.399.610 eurov. 
 
Vsi  prihodki  Bilance prihodkov in odhodkov občine  za  leto 2008  pa so  načrtovani  v  
višini  9.964.835 eurov. 
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2. ODHODKI 
 
Proračunski odhodki se v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na štiri širše 
sklope: 

- tekoči odhodki  ( 40) –  2.174.474 €  ali  19,83 % odhodkov, 
- tekoči transferi ( 41 ) –  2.721.856 €  ali  24,83 %  odhodkov, 
- investicijski odhodki ( 42 ) –  5.555.305 €  ali  50,67 % odhodkov, 
- investicijski transferi ( 43 ) –  511.762 €  ali  4,67 % odhodkov. 

 
Občina za leto 2008 načrtuje, da bo iz Bilance prihodkov in odhodkov za financiranje nalog, 
ki ji jih narekuje Ustava in zakonodaja, namenila  10.963.397 €.   
 

STRUKTURA  PRIHODKOV  ZA  LETO  2008 
 

71 - nedavčni prihodki 
7% 

72 - kapitalski prihodki 
3% 

73 - prejete donacije 
1% 

70 - davčni prihodki 
64% 

74 - transferni prihodki 
25% 
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Iz navedenega je razvidno, da bo 55,34 %-ov odhodkov namenjenih za investicijska vlaganja, 
kar med drugim izhaja iz velikega deleža sredstev za izgradnjo čistilne naprave, 
sofinanciranje izgradnje križišča pri Rikljevem mostu, projektov, sofinanciranih z evropskimi 
sredstvi, selitve knjižnice idr. 
 
V nadaljevanju predstavljamo ključne elemente odhodkov po ekonomski klasifikaciji v 
proračunu: 
 
40  -  Tekoči odhodki  
 
Tekoči odhodki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih 
izdatkov za blago in storitve. Vključujejo tudi manjše investicijske odhodke, ki so 
klasificirani kot tekoči odhodki glede na računovodske predpise in sicer glede na njihovo 
vrednost ali življenjsko dobo, plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva izločena v 
rezerve.  Tekoči odhodki se v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 povečujejo za 8,8 % in 
znašajo 2.174.474 € . 
 
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke 
zaposlenim ( splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, 
povračila in nadomestila ( prehrana med delom, prevoz na delo, ..), sredstva za delovno 
uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim ( jubilejne  
 
nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim uporabnikom, katerim se iz 
proračuna občine Hrastnik zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile v skladu z 
izhodišči ministrstva, ki so navedeni v uvodu tega gradiva in obstoječimi veljavnimi 
sistemizacijami. Za plače se namenja 483.068 € oziroma 22,22 %-ov  tekočih odhodkov 
proračuna. 
 
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Podskupina  odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški 
dopust ter po novem tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence.  Načrtujejo se v nespremenjenih višinah – 16, 10 %, premije pa v skladu s 
številom zaposlenih in rastjo plač. Za prispevke od plač se namenja 83.231 € ali 3,83 %-ov 
tekočih odhodkov proračuna. 
 
402 - Izdatki za blago in storitve 
Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega 
blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske 
odhodke vključuje le, če so klasificirani v skladu z računovodskimi pravili ( vrednost pod 500 
ECU in življenjska doba krajša od enega leta). Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material 
in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 
prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in 
zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke. 
V skladu z izhodišči se le-ti načrtujejo v skladu z letno rastjo cen – 3,2 %, razen na 
segmentih, kjer se ugotavlja dejansko višji porast stroškov zaradi argumentiranih vzrokov. 
Za izdatke za blago in storitve se v občini za vse porabnike teh proračunskih sredstev 
namenja 1.442.974 € ali  66,36 %-ov proračuna. 
 
403 - Plačila domačih obresti 
Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg.  
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Za to skupino odhodkov se namenja 27.153 € ali 1,25 %-ov  tekočih odhodkov proračuna. 
 
409 - Rezerve 
Podskupina odhodkov rezerve vključuje plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo 
materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in 
ne kapitalske. V okviru rezerv ima občina splošno rezervo, oblikovanje rezervnega sklada in 
druge rezerve ( oblikovanje sredstev za odpravo nesorazmerij plač). 
Za oblikovanje vseh rezerv se namenja 138.048 € oziroma  6,35 %-ov  tekočih odhodkov 
proračuna. 

STRUKTURA  TEKOČIH  ODHODKOV  ZA  LETO  2008

401-prispevki delodaj.za 
soc.var.

4%
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6%

 
 
 
41 - Tekoči  transferi 
 
Skupina odhodkov tekoči transferi vključuje nakazila, za katera občina v povračilo ne dobi 
materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev pri prejemniku pa mora biti tekoče ali splošne 
narave in ne kapitalske.  Gre za sredstva, ki se porabijo izven proračuna ( zavodi, društva….). 
Za tekoče transfere bo občina v letu 2008 namenila 2.721.856 € oziroma  24,83 %-ov  vseh 
odhodkov BPO. 
 
410 - Subvencije 
Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih 
prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država ( in lokalna skupnost)  zagotavlja finančno 
podporo.  Gre za področje podjetništva in kmetijstva.  Za te namene bo občina namenila 
52.143 € oziroma 1,92 %-ov  tekočih transferov . 
 
411 - Transferi  posameznikom  in  gospodinjstvom 
Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, 
namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek 
k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali 
gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Za te namene bo v letu 2008 zagotovljenih 
1.306.836 € ali 48,01 %-ov vseh tekočih transferov. Večinoma gre za druge transfere 
posameznikom ( regresiranje prevozov v šolo, prehrane, šola v naravi, oskrbe v domovih, 
subvencioniranje stanarin, plačilo vrtca… - 1.249.683 €). 
 
412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ( 
dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije).  
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Za te namene bo občina zagotovila 254.686 € oziroma  9,36 %-ov tekočih transferov ( 
društva…). 
 
413 - Drugi tekoči domači transferi  
Ta skupina zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode 
in druge izvajalce javnih služb. Za te namene bo v letu 2008 porabljenih 1.108.191 € oziroma  
40,71 %-ov tekočih transferov. 
 
 

STRUKTURA  TEKOČIH  TRANSFEROV  ZA  LETO  2008

411-tekoči transferi 
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42 - Investicijski odhodki 
 
Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu 
opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi 
plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to 
skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih 
osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in 
obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o 
izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nakup blagovnih rezerv in intervencijskih 
zalog.  Za investicijska vlaganja, ki jih bo vodila neposredno uprava in bo strošek nastal pri 
proračunu, občina za leto 2008 načrtuje  5.555.305 € oziroma  50,67 %-ov odhodkov BPO. 
Gre za pomembne investicije, ki so po posameznih projektih predstavljene v Načrtu razvojnih 
programov občine Hrastnik za obdobje 2007-2011. 
 
43 - Investicijski transferi 
 
Skupina odhodkov investicijski transferi vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna 
sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za 
njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove.  V letu 2008 se 
načrtujejo investicijski transferi javnim zavodom, Ceroz-u ( taksa na odpadke za investicijo) 
ter neprofitnim organizacijam ( Gasilska zveza za gasilski avto PGD Dol in za nakup opreme, 
Športna zveza) .   
Za te namene bo porabljenih 511.762 € ali 4,67 %-ov odhodkov BPO. 
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Vsi odhodki Bilance prihodkov in odhodkov občine za leto 2008 so načrtovani v višini   
10.963.397 eurov. 
 
Negativna razlika med prihodki in odhodki  v bilanci prihodkov in odhodkov  za leto 2008 v 
načrtovani višini  998.562 eurov se pokriva s prihodki iz Računa finančnih terjatev in naložb, 
z neto zadolžitvijo iz Računa financiranja  ter  s sredstvi na računih iz preteklih let. 
 
Tekoči presežek kot razlika med davčnimi in nedavčnimi prihodki ter tekočimi odhodki in 
tekočimi transferi  znaša 1.755.374 €. 
 
Iz grafa je razvidno, da občina v letu 2008 za tekoče odhodke in tekoče transfere 
načrtuje 45 % odhodkov  te bilance, za investicijske odhodke in investicijske transfere  
pa 55 % odhodkov. 
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RAČUN  FINANČNIH  TERJATEV  IN  NALOŽB  
 
V  računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil 
in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog.  
 
V tej bilanci občina v letu 2008 načrtuje 159.000 eurov prihodkov. Od tega so načrtovani 
prihodki od prodaje naložbe v Toplarni Hrastnik, kar je Občinski svet sprejel s Programom 
prodaje finančnega premoženja občine za leto 2007, realizacija prihodkov pa se načrtuje v 
letu 2008 in sicer v ocenjeni višini 150.000 € ( Vlada RS je že sprejela program prodaje in je 
v postopku).  
Poleg tega  se načrtujejo še prihodki iz kupnin iz naslova privatizacije stanovanj v višini 
9.000 € ( gre prihodke iz naslova   obročnega odkupa stanovanj po stanovanjskem zakonu). 
Presežek prihodkov nad odhodki te bilance znaša 159.000 €. 
 
 
RAČUN  FINANCIRANJA  
 
Račun financiranja  izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.  
 
Zadolževanje 
Za finančno pokritje odhodkov, ki jih načrtuje občina za leto 2008 se predlaga zadolžitev  v  
višini  138.475 eurov in sicer za finančno pokritje investicije izgradnje centralne čistilne 
naprave  v Hrastniku.  Po obstoječi dinamiki izgradnje, na osnovi katere bi se gradnja čistilne 
naprave pričela že v letu 2006, bi se občina Hrastnik že v letu 2006 morala zadolžiti za 
116.066 eurov . Zaradi zamika realizacije te investicije, se dinamika financiranja te 
investicije premika v leto 2008 in 2009, zato se predlaga v letu 2008 zadolžitev  v višini 
138.475 €.  
 
Pravne podlage: 
- 85. 86. in 88. člen Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP), 
- 10. člen Zakona o financiranju občin – ZFO 1 ( Ur.l.RS, št.123/06), 
- 15., 16., 18. in 19. člen Zakona o financiranju občin ( Uradni list RS, št.32/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki 
je ostal v veljavi na podlagi 46. člena ZFO-1 
- 22. člen Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2007 in 2008 ( Uradni list RS, št.52/07), 
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin ( Uradni list RS, št. 52/07), 
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ( 
Uradni list RS, št. 100/04), 
 
Dovoljeni obseg zadolžitve občine - 2. odstavek 10. člena ZFO-1 
Občina se lahko v tekočem letu zadolži v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne 
presega  20 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občine v letu pred 
letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za 
investicije in če   odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila  ne preseže   5 % 
realiziranih prihodkov iz BPO  v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete 
donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije. 

o osnova: realizirani proračun preteklega leta 
o stanje dolgov do 20 % 
o odplačilo glavnice in obresti do 5 % 
o nameni niso omejeni 

 
Dovoljeni obseg zadolžitve občine - 3. odstavek 10. člena ZFO-1 
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Ne glede na omejitev iz 2. odstavka 10. člena ZFO-1 se občina  lahko zadolži za financiranje 
investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbo z vodo in javne 
infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev 
skladov EU, tudi če skupen obseg obstoječe zadolženosti in predvidene nove zadolžitve 
presega 20 % realiziranih prihodkov iz BPO v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za 
prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije , vendar pri tem 
odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže  dodatnih 3% 
realiziranih prihodkov iz BPO v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije 
in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije. 

o osnova: realizirani proračun preteklega leta 
o stanje dolgov več kot 20 % 
o odplačilo glavnice in obresti dodatno 3 % ( skupaj do 8 %) 
o najmanj so omejeni: investicije na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z 

vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter   investicij, ki so sofinancirane iz 
sredstev skladov EU 

 
V dovoljen obseg zadolževanja iz prvega in drugega odstavka se štejejo lizingi, blagovni 
krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in 
katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna. 
 
Na osnovi navedenega so možnosti zadolževanja občine Hrastnik na osnovi ocenjene 
realizacije  proračuna za leto 2007 ( po 2. rebalansu)  naslednje: 
 
 
Izračun ocene dovoljenega obsega zadolžitve po 2. odst. 10. člena ZFO-1: 
20 % prihodkov 2007 brez donacij in invest. transferov države    ………    1.380.809 eur 
- ocena stanja zadolženosti 31.12.2007                                         ………        860.621 eur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
možnost zadolžitve do                                                                  ………       520.188 eur 
 
odplačila glavnic in obresti 
5 % prihodkov 2007 brez don.in invest.trans.države                      ……….     345.202 eur  
ocena odplačil glavnic in obresti  2008                                           ………      149.689 eur 
 
 
Izračun ocene dovoljenega obsega zadolžitve po 3. odst. 10.čl. ZFO-1: 
20 % prihodkov 2007 brez donacij in invest. transferov države    ………    1.380.809 eur 
- ocena stanja zadolženosti 31.12.2007                                         ………        860.621 eur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
možnost zadolžitve  nad                                                               ………       504.954 eur 
 
odplačila glavnic in obresti 
8 % prihodkov 2007 brez don.in invest.trans.države                      ……….     552.323 eur  
ocena odplačil glavnic in obresti  2008                                           ………      149.689 eur 
 
V oceni stanja zadolžitve in odplačila dolgov so zajeti vsi krediti, vodeni v poslovnih knjigah 
proračuna, Komunalno-stanovanjskega podjetja in OŠ NH Rajka Hrastnik. 
 
Iz navedenih izračunov je razvidno, da ima občina dovolj možnosti za predlagano 
zadolžitev. 
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OCENA  STANJA ZADOLŽITVE OBČINE  31.12.2007    
       
 Vrsta 
posla 

Posojilodaj. Številka 
pogodbe 

Datum 
pogodbe 

valuta Stanje na dan 

      31.12.2007 
Vrsta dolga 1. 2. 3. 4. 5. 6 
PRORAČUN       
- dolgoročni - INFRASTRUKTURA       
za sekundarno toplov.omrežje posojilo EKO sklad 293 020 09-dec-93 eur 19.761,00 
za vodovod Rapihovec-Slatno kredit " 96-02-OH-620 30-apr-96 eur 4.503,00 
za toplovodno omrežje Log kredit " 96-02-OH-61,0 30-apr-96 eur 5.277,00 
Za desnoobr.kan.kolektor ob Bobnu kredit " 96-02-OH-63,0 30-apr-96 eur 2.427,00 
za zašč.ograjo kom.deponije Unično kredit " 96-02-OH-64,0 30-apr-96 eur 4.053,00 
za vodovod Marno-Brdce-Brezno kredit " 96-02-OH-65,0 30-apr-96 eur 3.353,00 
za vodovod Marno-Unično-Krištandol kredit " 12LJ98A01-98 20-nov-98 eur 45.197,00 
za vodovod Unično-Krištandol II.faza kredit " 15/99A-28/99 07-jun-00 eur 34.773,00 
za vodovod Unično-Krištandol III.faza kredit " 18LI00A-01/00 07-jun-00 eur 18.616,00 

       
- dolgoročni - STANOVANJ.GRADNJA      
za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 posojilo Stan..sklad RS NSO 9 07-jun-94 eur 405.487,00 
za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple posojilo " NP 5/96 26-apr-96 eur 77.366,00 
za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple posojilo " NP 5/97 09-jul-97 eur 102.097,00 

       
SKUPAJ PRORAČUN      722.910,00 

       
OŠ NH Rajka       
kredit za nakup kombija kredit NKB Trbovlje 20050931  eur 39.785,00 

       
       

KSP Hrastnik, d.d.       
za vodovod Doležalek posojilo Banka Koper 348/68 25-apr-97 eur 34.460,00 
za križišče ( vodovod) posojilo Banka Koper 100/98 29-okt-98 eur 4.048,00 
za ekološke otoke posojilo Banka Zasavje 990570 13-feb-99 eur 37.002,00 
za smetarsko vozilo posojilo Hypo Leasing CE72604 18-sep-03 eur 22.416,00 
SKUPAJ KSP HRASTNIK      97.926,00 

       
       

SKUPAJ OBČINA      860.621,00 

 
 
Odplačila dolgov 
Proračun 
Občina  evidentira v poslovnih knjigah proračuna 9 infrastrukturnih in 3 stanovanjske 
dolgoročne kredite. Odplačevanje glavnic teh dolgov bo v Računu financiranja v  letu 2008 
znašalo  67.163 eurov, obresti  pa  27.153 eurov  in so vključene v Bilanco prihodkov in 
odhodkov v oddelku 43, program 22 – servisiranje javnega dolga, proračunska postavka  
4322001.    
 
Stroški odplačila glavnic in obresti po posameznih kreditih so razvidni iz tabele v 
nadaljevanju: 
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           K 5503 K 4033 
    PP 4322001 PP 4322001 

Zap.št. vrsta kredita dat.pogodbe zapadlost ODPL.GLAVNICE OBRESTI 

  1 2 3 4 5 

1 za sekundarno toplov.omrežje 09.12.1993 15.12.09 10.015,02 592,56 

2 za vodovod Rapihovec-Slatno 30.04.1996 31.05.11 1.293,61 459,02 

3 za toplovodno omrežje Log 30.04.1996 31.05.11 1.523,12 542,48 

4 za desnoobr.kan.kolektor ob Bobnu 30.04.1996 31.05.11 709,40 271,24 

5 za zašč.ograjo kom.deponije Unično 30.04.1996 31.05.11 1.168,42 417,29 

6 za vodovod Marno-Brdce-Brezno 30.04.1996 31.05.11 1.001,50 354,70 

7 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 6.885,33 2.378,57 

8 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 4.590,22 918,04 

9 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 2.420,30 521,62 

10 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 27.541,31 14.605,24 

11 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple 26.04.1996 2022 4.590,22 2.587,21 

12 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple 09.07.1997 2023 5.424,80 3.505,26 

  S K U P A J  krediti     67.163,25 27.153,23 

  dr. stroški kred. in stroški garancij PP 4322002 K 4029   6.000,00 

  S K U P A J     67.163,25 33.153,23 
  
 
 
Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik 
Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik ima v poslovnih knjigah evidentirane 4 kredite, 
od tega dva v breme podjetja in dva v breme javnih infrastrukturnih objektov ( vir: AM 
infrastrukture). Za odplačilo glavnic in obresti bo v letu 2008 potrebovalo  38.338 €. 
 
OŠ NH Rajka 
V poslovnih knjigah OŠ NH Rajka je evidentiran en kredit in sicer za odplačilo nakupa 
kombija. Za odplačilo glavnice in obresti bo šola v letu 2008 potrebovala 17.034 €. 
 
Na osnovi načrtovanih prihodkov in odhodkov  Računa financiranja  je neto zadolževanje v 
letu 2007  načrtovano v višini + 71.312 € eurov   in se bo namenilo za pokrivanje 
primanjkljaja prve bilance odhodkov  
 
 
REKAPITULACIJA   BILANC  PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2008 
 
Iz    rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da se načrtuje, da bo občina v letu 
2008  zbrala 10.262.310 eurov prihodkov, hkrati pa se načrtuje tudi prenos neporabljenih 
prihodkov iz leta 2007 v višini 717.702 eurov  : 
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Ø 264.981 €  ( načrtovani prihodki od takse za obremenjevanje voda v letu 2007, ki 
predstavlja enega izmed virov financiranja izgradnje centralne čistilne naprave s 
kolektorskim sistemom, začetek izgradnje le-te pa se terminsko prestavlja v leto 2008 
– uskladitev z državnim NRP ), 

Ø 258.721 € ( neporabljeni prihodki od takse za obremenjevanje voda, prenešeni iz leta 
2006, ki se prav tako prenašajo v 2008), 

Ø 194.000 € ( načrtovani prihodki od prodaje stvarnega premoženja v letu 2007 -  
prodaja  prostorov knjižnice Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve za 
potrebe Doma starejših v Hrastniku,  ureditev novih knjižničnih prostorov pa je 
načrtovana v letu 2008, zato namenski prenos teh sredstev) 

 
ter  v  proračunu 2007 zagotovljena sredstva za odpravo nesorazmerij plač, ki se neporabljena 
po odloku in zakonu prenašajo v naslednje leto v višini 51.548 €. 
 
Odhodki proračuna za leto 2008 so načrtovani v skladu z razpoložljivimi prihodki, tako da je 
proračun s predloženo zadolžitvijo uravnotežen, kar sledi iz naslednje tabele:  
 
 
 
REAKPITULACIJA BILANC 

Rebalans 
proračuna 2007 

Predlog proračuna 
2008 

PRIHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 7.509.645 9.964.835 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 15.643 159.000 
C.  Račun financiranja 0 138.475 
      Sredstva na računih iz preteklih let 739.274 768.250* 
SKUPAJ  PRIHODKI 8.264.562 11.030.560 
ODHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 7.479.697 10.963.397 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 
C.  Račun financiranja 67.163 67.163 
SKUPAJ ODHODKI 7.546.860 11.030.560 
      - nerazporejeno – prenos v 2008* 717.702  
      - razporejeno v 2007, vendar ne bo 
         uporabljeno ( sredstva za odpravo 
         nesorazmerij  plač) * 

 
 

50.548 

 

 
 
 
Pripravila: 
Vanja Jerič 
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