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             Povzetek večjih sprememb proračuna med prvo in drugo obravnavo 
 
 
Strokovne službe so na osnovi opravljene razprave na odborih občinskega sveta in na seji 
občinskega sveta  ter nekaterih dejstev oziroma sprememb, ki so nastale v času po prvi 
obravnavi pripravile spremembe in dopolnitve gradiva proračuna za leto 2009.  Tako 
predstavlja gradivo čistopis predloga proračuna občine Hrastnik za leto 2009, strokovne 
službe pa so obrazložitve, obravnavane v okviru prve obravnave,  opremile s potrebnimi 
popravki in jih v tekstu zaradi lažje preglednosti tudi odebelile.  V tem krajšem povzetku so 
zbrane vse večje spremembe proračuna med prvo in drugo obravnavo, zato da nanje 
opozorimo in da je lažja sledljivost  tem spremembam skozi obsežno gradivo.  
 
Strokovne službe so tudi pripravile odgovore na vprašanja svetnikov, ki so jih podali v okviru 
prve obravnave, in so v prilogah proračuna na strani 182. 
 
V bilancah sta v zadnjih dveh kolonah prikazani predlagani proračun za leto 2009 za prvo 
obravnavo in predlagani proračun za leto 2009 za drugo obravnavo ter tudi indeks teh 
sprememb.  
 
PRIHODKI 
Na segmentu prihodkov je prišlo do povečanja prihodkov med prvo in drugo obravnavo za  
91.501 €, sprememba pa je posledica naslednjih večjih sprememb načrtovanih prihodkov za 
leto 2009: 
 
711 – Takse in pristojbine 
S taksami in pristojbinami bo občina v letu 2009  predvidoma zbrala    1.933 € evrov  in ne  
4.000 kot je bilo načrtovano za prvo obravnavo proračuna. Zmanjšanje izhaja iz zmanjšane 
realizacije proračuna v letu 2008. 
 
710304 -  Prihodki od drugih najemnin 
Prihodki od drugih najemnin se povečujejo v višini 67.539 €, razlika  pa predstavlja 
najemnino za oddajo javne infrastrukture v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju 
Hrastnik. Višina najemnine izhaja iz predloga določitve najemnine, ki so ga podale strokovne 
službe občine in  KSP Hrastnik, d.d. in je predmet posebne obravnave na Občinskem svetu.  
 
720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
S prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev  je občina načrtovala, da bo  predvidoma 
zbrala     194.000 eurov  prihodkov  od prodaje  knjižnice Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve. V času med prvo in drugo obravnavo je ministrstvo posredovalo v podpis 
pismo o nameri za odkup prostorov knjižnice, v katerem je navedlo plačilo 50 % kupnine v 
letu 2009,  50 % pa v letu 2010. Ustrezno temu se prihodki za leto 2009 iz tega naslova 
zmanjšujejo iz 194.000 € na 97.000 €.   
Hkrati se v prihodke na novo vključujejo prihodki od prodaje osnovnih sredstev  Elektru 
Ljubljana, zgrajenih na projektu Rikljev most v višini 75.000 € in pa 49.000 € iz naslova 
prodaje infrastrukture toplovodnega omrežja Toplarni Petrol d.d., ki bo izvršena v letu 2009.  
V letu 2008 ima občina že načrtovane prihodke iz tega naslova v višini 270.000 €, iz cenitve 
pa izhaja, da bo ta vrednost večja, saj so se ocenile tudi služnosti zemljišč.    Ti prihodki za 
prvo obravnavo niso bili vključeni v proračun, ker so se namenoma zadržali zato, ker je bilo 
svetu obrazloženo, da bodo investicijska vlaganja posameznih krajevnih skupnosti v proračun 
vključena v času do druge obravnave, saj so med prvo in drugo obravnavo potekali sestanki s 
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sveti krajevnih skupnosti, kjer so se  ta vlaganja tudi vsebinsko in finančno uskladila, ti 
prihodki pa so se »rezervirali«  za ta vlaganja. 
 
 
740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
 
Usklajujejo se nekateri prihodki iz državnih institucij, kot sledi: 
 
           7400 - Prejeta sredstva  iz državnega proračuna za investicije: 

 Predlog  proračuna  
2009 -1. obr. 

Predlog  proračuna  
2009 – 2. obr. 

Državna sredstva za sofinanciranje izgradnje CČN 
in kolektorskega sistema 

 
367.661 

 
367.661 

Državna sredstva za sofinanciranje občinskih 
investicij po 26. členu ZFO 

 
105.000 

 
105.000 

Požarna taksa 15.000 15.000 
Državna sredstva za sofinanciranje izgradnje 
medobčinske deponije Unično II. faza  

 
883.620 

 
880.215 

 
SKUPAJ 

 
1.371.281 

 
1.367.876 

 
 
          7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 
Za sofinanciranje izgradnje II. faze medobčinske deponije Unično bodo občine, podpisnice 
medobčinskega dogovora o izgradnji deponije prispevale sofinancerski delež v višini  
719.587 €  in ne 711.172 eurov, kot je bilo načrtovano za prvo obravnavo. 
 
 
         7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko 
 

 Sprejeti 
Proračun 

2008 

Predlog 
2.rebalansa 

2008 

Predlog  
Proračuna  

2009_ 1. obr. 

Predlog  
Proračuna  

2009_2. obr. 
7413  - Sredstva državnega 
proračuna iz proračuna EU za 
kohezijo za sofinanciranje 
izgradnje CČN in 
kolektorskega sistema 

 
 

1.659.900 

 
 

1.544.676 

 
 

2.629.279 

 
 

2.629.279 

7413  - Sredstva državnega 
proračuna iz proračuna EU za 
kohezijo za sofinanciranje 
izgradnje medobčinske 
deponije II. faza 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1.434.842 

 
 

1.428.861 

 
SKUPAJ 

 
1.659.000 

 
1.544.676 

 
4.064.121 

 
4.058.140 

 
 
 
ODHODKI 
 
Največje spremembe proračunskih odhodkov izhajajo, kot rečeno iz povečanja investicijskih 
odhodkov posameznih krajevnih skupnosti in  iz sprememb, ki so posledica sprememb 
prihodkov ( zmanjšanje prihodkov knjižnice, prihodki od najemnin infrastrukture…). 
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Povečanje sredstev za krajevne skupnosti 
V mesecu novembru in decembru so župan in predstavniki občinske uprave opravili sestanke 
po krajevnih skupnostih, kjer so uskladili investicijske plane za leto 2009. Zaradi intenzivnih 
vlaganj v evropske projekte je bilo dogovorjeno, da se nekaterim KS, ki že iz tega naslova 
ogromno pridobijo, zmanjšajo sredstva za druga investicijska vlaganja, saj je ob tem 
nemogoče zadržati isti tempo vlaganj. Nekatere KS imajo tudi namenska sredstva ( KS Marno 
– renta CEROZa, najemnine za prostore idr.), zato so sredstva pri teh večja kot drugod. 
Podrobnejše obrazložitve so na strani  166. 
 
Na ostalih področjih je prišlo do naslednjih večjih sprememb: 
 

Ø 4006006 Medobčinsko redarstvo in inšpekcija 
To proračunsko postavko smo znižali za 5.000,00 € v primerjavi s  predlogom proračuna v 
prvi obravnavi, ker smo medtem časom pridobili okvirno vrednost stroškov izdelave 
programa varnosti. 
 

Ø 4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ 
Pri drugi obravnavi proračuna predlagamo znižanje te postavke za  800,00 €, ker bodo 
zmanjšani nekateri tekoči odhodki. 
 

Ø 4119016 Štipendije  
se povečujejo za 3.000,00 € zaradi napake pri vnosu potrebnih sredstev. 
 

Ø 4118304 Projekt Sovre  
V skladu s prelogi in razpravo na seji občinskega sveta se na novo zagotavljajo sredstva v 
višini 5.000,00 € za pridobitev idejne in projektne rešitve ureditve spominske sobe A. Sovreta 
v Šavni Peči. 
 

Ø 4118203 Knjižnica Antona Sovreta - investicijska vlaganja  
Dogovor o odkupu je bil sklenjen s tem, da bo 50% kupnine plačano v 30. dneh po podpisu 
pogodbe, 50% pa po predaji prostorov v letu 2010. Zaradi navedenega se zagotovljena 
sredstva za financiranje investicije v letu 2009 zmanjšujejo za 97.000,00 €, v NRP pa za isti 
znesek povečujejo v letu 2010. S strani Ministrstva za kulturo pa smo na naše pismo pridobili 
odgovor, da podpirajo investicijo, da pa so sredstva za sofinanciranje investicij za leto 2009 
že razdeljena, zato naj se občina prijavi na razpis za sofinanciranje investicij za leto 2010. V 
odloku o proračunu smo določili, da se lahko postopek za izgradnjo nove knjižnice izpelje v 
letu 2009 in tudi podpišejo vse pogodbene obveznosti v skladu  z načrtovanimi sredstvi v 
NRP 2009-2012, vendar se finančne obveznosti prevzemajo skladno s sprejetim proračunom. 
 

Ø Stanovanjsko področje 
Zaradi ponovne ocene potreb znotraj posameznih postavk glavnega programa 1605 
Spodbujanje stanovanjske gradnje se povečujejo sredstva v okviru proračunske postavke 
4116002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj za 30.000,00 €,   za isti znesek pa se 
zmanjšujejo sredstva na proračunski postavki 4116001 Tekoči stroški upravljanja in 
vzdrževanja stanovanj. 
   

Ø 4216102 Investicijska vzdrževalna dela na infrastrukturi  
Sredstva najemnine infrastrukturnih objektov, ki bodo s pogodbo predana v najem 
Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, v skupni višini 67.539 €   bodo namenjena za 
obnovitvena dela na tej  javni infrastrukturi. 
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Ø 4215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne 
infrastrukture 

Na tej postavki se zaradi potreb sredstva povečujejo za 20.000 € 
 
 
ODLOK 
V odloku so ustrezno spremenjeni zneski v 2. členu odloka, na novo pa so vključena določila 
v zvezi s prevzetjem obveznosti za izgradnjo knjižnice v 7. členu, kot je zapisano pri 
obrazložitvi sprememb postavke investicijskih vlaganj v knjižnico. 
 
 
ZAKLJUČEK: 
Proračunski prihodki vseh treh bilanc presegajo proračunske odhodke v višini 59.690 € za 
nerazporejeno takso na odpadke za leto 2009, tako kot pri prvi obravnavi.  V kolikor se bo pri 
dejanski realizaciji takse v 2008 in 2009 pokazalo, da zneski odstopajo, bo ta razlika ustrezno 
korigirana. 
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