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                                                                                                                    P R E D L O G 
 
 
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 2009  z  2. 
rebalansom proračuna občine za leto 2009 ter  spremenjen in dopolnjen Načrt razvojnih 
programov občine Hrastnik za obdobje 2009– 2012. 
 
2.   Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka:  
Datum:  
 
 
 
 
 

Miran JERIČ 
ŽUPAN 

OBČINE  HRASTNIK 
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Uvodna obrazložitev 
 
 
Občina Hrastnik je v mesecu decembru 2008 sprejela Proračun občine Hrastnik za leto 2009 na 
predpostavkah Ministrstva za finance iz prejšnjega leta.  V prvi polovici leta je bil zaradi finančne 
situacije v državi in nekaterih nujnih sprememb proračuna že sprejet 1. rebalans proračuna, zaradi 
nekaterih potreb strokovnih služb po prerazporeditvi sredstev med postavkami pa je  župan  na osnovi 
4. člena odloka o proračunu dne 23.10.2009  izdal sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 55.900,00 
evrov, kar je razvidno iz priloge tega rebalansa. Pri tem je šlo največ za potrebe po prerazporeditvah 
na postavkah stanovanjskega področja (36.900,00 evrov) in vzdrževanju cest (14.000,00 evrov – 
zaradi večjih stroškov zimske službe, potreba po dodatnih sredstvih za letno vzdrževanje cest).    S 
prerazporeditvami župana ni bilo moč pokriti potreb Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
po povečanih sredstvih  za izvajanje otroškega varstva in socialnega varstva odraslih ter nekaterih 
drugih področij, saj znotraj tega uporabnika ne razpolagajo s sredstvi, ki bi jih lahko prerazporedili na 
ustrezna področja, župan pa ni pooblaščen za prerazporejanje sredstev med uporabniki. 
 
Na osnovi navedenega se je pristopilo k pripravi 2. rebalansa proračuna občine za leto 2009, s tem pa 
so bili ponovno ovrednoteni posamezni programi in projekti na odhodkovni strani proračuna in tudi 
prihodkovne postavke proračuna.  Do 30.9.2009 je občina posredovala vse zahtevke za črpanje 
sredstev iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko, tako da so pri načrtovanih 
prihodkih iz tega naslova za 2. rebalans upoštevani potrjeni zahtevki s strani Službe Vlade za 
regionalno politiko in lokalno samoupravo, ki bodo finančno realizirani v tem letu.  Pri črpanju 
sredstev za projekt Rekonstrukcija LC  Dol – Blate gre za terminski premik v leto 2010 , saj se 
izvajanje projekta zaradi objektivnih razlogov terminsko prenaša v naslednje leto, s tem pa tudi 
črpanje sredstev. Pri drugih projektih pa gre za priznano sofinanciranje glede na vrednost oddanih del 
in stroške, ki jih SVRL priznava kot upravičene. 
 
Črpanje državnih sredstev iz sredstev EU za kohezijsko politiko se pri projektu Izgradnja regijske 
deponije Unično- II. faza prenaša v naslednja leta, saj ni prišlo do pričetka izgradnje v tem letu in je ta 
projekt tudi umeščen v Predlog proračuna za leto 2010, sprejet v prvi obravnavi.  S tem tudi ne bo 
sofinanciranja tega projekta s strani drugih občin, zato se vsi transferni prihodki iz tega naslova črtajo 
(tudi iz državnega proračuna) in so z 2. rebalansom tako upoštevane vse spremembe na področju 
evropskih projektov.  
 
Tabele  v  splošnem in posebnem  delu proračuna  prikazujejo naslednje kolone: 

- 1. kolona: sprejeti proračun za leto 2009, 
- 2. kolona:  1. Rebalans 2009, 
- 3. kolona:  Veljavni proračun 2009 po prerazporeditvah župana 23.10.2009 
- 4. kolona:  predlog 2. Rebalansa 2009 
- 5. kolona:  IND  2.rebalans/veljavni proračun po sklepu župana 
- 6. kolona:  IND  2.rebalans./1.rebalans 

 
S temi spremembami se globalni cilji, ki jih je Občinski svet sprejel s proračunom za leto 
2009 ne spreminjajo. 
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S P LO Š N I     D E L 

 
 
A.  BILANCA  PRIHODKOV  IN  ODHODKOV (BPO) 
 
Obrazložitev   sprememb  prihodkov 
 
Na osnovi predloga 2. rebalansa proračuna se prihodki BPO zmanjšujejo iz prvotnih  
14.825.188 €    na   12.418.439  €  oziroma za  16,23  %.  Zmanjšanje prihodkov izhaja največ 
iz naslova zmanjšanja transfernih prihodkov (zaradi terminskega prenosa črpanja sredstev za 
sofinanciranje investicij, največ nadaljevanja izgradnje regijske deponije Unično). 
 
Predlagajo se  povečanja   oziroma zmanjšanja  naslednjih  prihodkov Bilance 
prihodkov in odhodkov: 
                                                                                                                                          V EUR 
  

konto 
 
vrsta prihodka 

predlog  1. 
rebalansa 

2009 

predlog  2. 
rebalansa 

2009 

povečanje 
zmanjšanje 

1. 7030 Davki na nepremičnine 869.040 871.540 + 2.500 
2. 7031 Davki na premičnine 100 0 - 100 
3. 7032 Davki na dediščine in 

darila 
10.000 20.020 + 10.020 

 
 
4. 

 
 
7033 

Davek na  promet 
nepremičnin in na 
finančno premoženje 

 
 

40.010 

 
 

60.030 

 
 

+ 20.020 
 
 
5. 

 
 
7044 

Davki na posebne 
storitve (davek na 
dobitke od iger na 
srečo) 

 
 

20.000 

 
 

25.000 

 
 

+ 5.000 

6. 704704 Turistična taksa 220 400 + 180 
7. 704708 Pristojbina za 

vzdrževanje gozdnih 
cest 

 
3.500 

 
2.000 

 
- 1.500 

 
 
8. 

 
 
704719 

Okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja 
odpadkov 

 
 

65.000 

 
 

52.294 

 
 

 -12.706 

 
9. 

 
7100 

Prihodki od udeležbe na 
dobičku in dividend… 

 
500 

 
0 

 
- 500 

 
10. 

 
7102 

 
Prihodki od obresti 

 
14.000 

 
18.000 

 
+ 4.000 

11. 7103 Prihodki od premoženja 594.314 544.614 - 49.700 
12. 7111 Upravne takse in 

pristojbine 
1.933 3.200 + 1.267 

 
13. 

 
7120 

Globe in druge denarne 
kazni 

 
1.500 

 
3.100 

 
+ 1.600 

 
14. 

 
7141 

 
Drugi nedavčni prihodki 

 
168.094 

 
164.594 

 
- 3.500 
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konto 

 
vrsta prihodka 

predlog  1. 
rebalansa 

2009 

predlog  2. 
rebalansa 

2009 

povečanje 
zmanjšanje 

 
15. 

 
7203 

Prihodki od prodaje 
drugih osnovnih 
sredstev 

 
394.000 

 
475.000 

 
+ 81.000 

16. 7221 Prihodki od prodaje 
stavbnih zemljišč 

 
57.565 

 
63.800 

 
+ 6.235 

17. 
 

7400 
 

Prejeta sredstva iz  
državnega proračuna 

 
1.629.926 

 
786.089 

 
- 843.837 

18. 7401 Prejeta sredstva iz 
občinskih proračunov 

 
719.587 

 
0 

 
- 719.587 

 
 
19. 

 
 
7412 

Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU 
za strukturno politiko 

 
 

1.059.708 

 
 

872.293 

 
 

- 187.415 

 
 
 
20. 

 
 
 
7413 

Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU 
za kohezijsko politiko 

 
 
 

4.242.032 

 
 
 

2.813.171 

 
 
 

- 1.428.861 
   

SKUPAJ  
ZMANJŠANJA 

   
 

- 3.115.884 
 
 
 
Obrazložitve: 
 
k točki  1/ 
7030 – davki na nepremičnine – v tem okviru se evidentirata davek od premoženja in 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Načrtuje se povečanje teh prihodkov na račun 
realiziranih zamudnih obresti za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
k točki 2/ 
7031 – davki na premičnine – gre za davek na vodna plovila, ki je zanemarljiv in ker v 
desetih mesecih ni bilo priliva, se tudi do konca leta ne načrtujejo prihodki iz tega naslova. 
 
k točki 3/ 
7032 – davki na dediščine in darila – v letu 2009 je bilo zbranih več davkov na dediščine in 
darila, zato se prvotno planirani prihodki povečujejo za 10.020 €. 
 
k točki 4/ 
7033 – davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje – tudi na tem podkontu 
se zbirajo davčni prihodki, na katere občina nima vpliva, nanašajo pa se na promet z 
nepremičninami in finančnim premoženjem. Načrtovani prihodki v višini 40.010 € se na 
osnovi realizacije teh prihodkov  povečujejo za 20.020 € 
 
k točki 5/ 
7044 – davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) – na tem podkontu 
se zbirajo davki na dobitke od iger na srečo. V letu 2009 je bilo več dobitkov v Hrastniku, 
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tako da je občina prejela prihodke precej nad načrtovanimi in se planirani prihodki povečujejo 
iz prvotnih 10.000 € na  20.020 €. 
 
k točki 6/ 
704704 - turistična taksa- na osnovi realizacije teh prihodkov se načrtuje povečanje do 
konca leta za 180 €. 
 
k točki 7/ 
704708 - Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest – zaradi nižjih prilivov v prvih desetih 
mesecih se načrtuje zmanjšanje teh prihodkov za 1.500 €. 
 
k točki 8/ 
704719 - Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov – na 
osnovi izdane odločbe Agencije Republike Slovenije za okolje  Cerozu, d.o.o. o višini 
okoljske takse, ki jo mora odvesti na račun občine, se ti prihodki zmanjšujejo iz načrtovanih 
65.000 € na 52.294 €, oziroma za 12.706 €. 
 
k točki 9/  
7100 - prihodki od udeležbe na dobičku in dividend – ker ni bilo prilivov iz tega naslova, 
se ti prihodki ne načrtujejo, kar predstavlja zmanjšanje za 500 €. 
 
k točki 10/ 
7102 – prihodki od obresti – na osnovi trenutne realizacije teh prihodkov se povečujejo 
načrtovani prihodki od obresti  za 4.000 €, iz načrtovanih 14.000 € na 18.000 €. Če bi prišlo 
do izvajanja izgradnje CČN s kolektorskim sistemom po sprejetem terminskem planu, bi 
imela občina iz tega naslova bistveno manj prihodkov in na drugi strani tudi več odhodkov iz 
naslova obresti kratkoročnih kreditov. Ker je prišlo do bistvenih terminskih zamikov, je 
realizacija teh prihodkov relativno dobra. 
 
k točki 11/ 
7103 – prihodki od premoženja - v okviru teh prihodkov so bili načrtovani tudi prihodki od 
prodaje ali oddaje v zakup elektro infrastrukture upravljavcu elektro  infrastrukture v OIC 
Podkraj v višini 50.000 €. Realizacija v letu 2010 ne bo zaključena, zato se ti prihodki izločijo 
iz načrtovanih prihodkov za leto 2009. Na drugi strani se povečujejo prihodki od oddaje 
kmetijskih zemljišč v najem za 300 €, zato se prihodki od premoženja v skupnem zmanjšujejo 
za 49.700 €. 
 
k točki 12/ 
7111 – upravne takse in pristojbine – prihodki iz tega naslova se na osnovi realizacije teh 
prihodkov v prvih desetih mesecih povečujejo iz načrtovanih 1.933 € na 3.200 €, oziroma za 
1.267 €.  
 
k točki 13/ 
7120 – globe in druge denarne kazni – ker je s 1.7.2009 pričelo z delom medobčinsko 
redarstvo, ima občina tudi prilive iz naslova izdanih denarnih kazni, zato se načrtovani 
prihodki glede na trenutno realizacijo teh prihodkov povečujejo za 1.600 €. 
 
k točki 14/ 
7141 – drugi nedavčni prihodki –  v okviru teh prihodkov se povečujejo drugi nedavčni 
prihodki, v okviru katerih se evidentirajo refundirani stroški ogrevanja, elektrike… za 
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poslovne prostore, vključno z občinsko zgradbo in nekateri drugi nepredvideni nedavčni 
prihodki (prihodki iz naslova povrnitve stroškov socialne oskrbe po zapuščini pokojnika, ki 
mu je občina (do)plačevala oskrbo idr.). Prihodki se na osnovi realizacije povečujejo za 1.500 
€, prav tako se povečujejo prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov socialnega 
varstva za 5.000 €, zmanjšujejo pa se prihodki od komunalnih prispevkov, ki so odvisni od 
števila vlagateljev (graditeljev) iz načrtovanih 40.000 € na 30.000 €, se pravi za 10.000 €. 
Skupno zmanjšanje te skupine kontov znaša 3.500 €. 

     
k točki 15/ 
7203 – prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev – občina je načrtovala iz tega 
naslova prihodke od prodaje osnovnih sredstev (infrastruktura za distribucijo toplote) Petrolu 
Energetiki v višini 319.000 € in 75.000 € od prodaje infrastrukture pri Rikljevem mostu 
Elektru Ljubljana. Postopki prodaje Petrolu Energetiki so zaključeni in je prodaja realizirana 
za 400.000 € (plus DDV, ki ga mora občina odvesti državi), postopki z Elektrom pa še tečejo. 
Na osnovi navedenega se načrtovani prihodki povečujejo za 81.000 €. 
 
k točki 16/ 
7221 – prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – načrtovani prihodki iz naslova prodaje 
stavbnih zemljišč se povečujejo za 6.235 € in se navezujejo na sprejeti program prodaje 
stavbnih zemljišč v letu 2009. 
 
k točki 17/ 
7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna  – lokalne skupnosti lahko na ministrstvih 
pridobivajo državna sredstva za sofinanciranje investicij, prav tako pa prejemajo finančno 
izravnavo, v kolikor niso same sposobne zagotoviti primerne porabe. 
 
 
           740001 - Prejeta sredstva  iz državnega proračuna za investicije: 
 

 Sprejeti   proračun 
2009 

Predlog  1. rebalansa 
2009 

Predlog 2. rebalansa 
2009 

Državna sredstva za sofinanciranje 
izgradnje CČN in kolektorskega 
sistema 

 
367.661 

 
393.375 

 
393.375 

Državna sredstva za sofinanciranje 
občinskih investicij po 21. členu 
ZFO 

 
105.000 

 
153.104 

 
153.104 

 
Požarna taksa 

 
15.000 

 
15.000 

 
15.000 

Državna sredstva za sofinanciranje 
izgradnje medobčinske deponije 
Unično II. faza  

 
880.215 

 
880.215 

 
0 

SKUPAJ 1.367.876 1.441.694 561.479 
 
 
Zaradi spremembe terminskega plana pri izvedbi investicije – nadaljevanje izgradnje regijske 
deponije Unično, na osnovi katerega se prenaša začetek investicije v leto 2010, se višina 
nepovratnih prihodkov s strani države in kohezijskega sklada v letu 2009 črta, ker bo 
realizirana v letu 2010. 
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          740004 – druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 
 
Na osnovi sklepa iz leta 2008 o prejemu sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic 
neurja je občina v letu 2009 prejela 36.378 €, zato se prihodki iz tega naslova povečujejo,  
namenila pa jih je za občinske rezerve. 
 
Na osnovi teh sprememb se prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2009 v skupnem 
zmanjšujejo za 843.837 €, realizirana pa bodo v letu 2010. 
 
k točki 18/ 
7401- prejeta sredstva iz občinskih proračunov – za nadaljevanje izgradnje regijske 
deponije Unično bodo občine soustanoviteljice glede na ustanoviteljske deleže v Ceroz-u 
sofinancirale investicijo. Zaradi terminskega zamika pri pričetku izgradnje se ti prihodki v 
višini 719.587 € v letu 2009 črtajo in so že načrtovani v predlogu proračuna za leto 2010, 
enako kot državna in tudi kohezijska sredstva. 
 
k točki 19/ 
7412 – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko 
 
V okviru teh kontov se evidentirajo prihodki države iz sredstev EU za sofinanciranje 6 
projektov, ki jih občina izvaja s pomočjo sredstev EU za strukturno politiko. Štirje projekti 
bodo letos zaključeni, dva pa bosta zaključena v naslednjem letu. Do 30.9.2009 je občina na 
SVRL morala oddati vse zahtevke za te projekte za leto 2009. Načrtovani prihodki, vključeni 
v drugi rebalans, izhajajo iz že potrjenih zahtevkov SVRL in so delno že finančno realizirani. 
Pri projektu Rekonstrukcija LC Dol-Blate gre za terminski premik v izvajanju projekta v leto 
2010, kar je opisano v posebnem delu proračuna na tem projektu, zato bo črpanje v 
naslednjem letu, pri drugih projektih gre za manjšo vrednost oddanih del glede na ocenjeno 
vrednost ob prijavi na razpis, pri vodovodu pa za določena dela, ki jih SVLR ne priznava kot 
upravičen strošek za sofinanciranje.  
 
 

  projekt 
lastna sredstva 

občine- 1.reb 
lastna sredstva 

občine- 2.reb 
EU sredstva- 

1. reb.  
EU sredstva- 

2. reb.   

1 
Vodovod.omr.Turje-Gore-
Kopitnik 72.949,00 120.826,43 177.159,30 123.812,43  

2 Rekonstruk. Hrastnik-Radeče 95.747,00 98.784,23 58.083,07 56.015,63  
3 LC Čeče-Boben 230.947,29 222.474,42 180.694,71 180.694,71  
4 LC Marno-Turje-Gore 88.006,46 80.805,82 213.728,82 194.531,84  
5 Rekonstrukcija Dol-Blate… 61.739,06 39.156,44 205.652.,44 94.684,61  
6 Urejanje mestnega jedra Hrastnik 92.395,73 92.978,49 224.389,63 222.553,97  
  S K U P A J 641.784,54 655.025,83 1.059.707,97 872.293,19  
 
 
k točki 20/ 
7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko 
 
Iz istega razloga kot pri državnih sredstvih in sredstvih drugih občin se tudi kohezijski 
prihodki črtajo in so že vključeni v predlog proračuna za leto 2010. 
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 Sprejeti 
Proračun  

2009 

Predlog 1.  
Rebalansa 

proračuna 2009 

Predlog 2.  
Rebalansa 

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

 
 

2.629.279 

 
 

2.813.171 

 
 

2.813.171 
7413  - Sredstva državnega proračuna iz 
proračuna EU za kohezijo za sofinanciranje 
izgradnje medobčinske deponije II. faza 

 
 

1.434.842 

 
 

1.428.861 

 
 

0 
 
SKUPAJ 

 
4.064.121 

 
4.242.032 

 
2.813.171 

 
 
 
 
Obrazložitev sprememb odhodkov 
 
Na osnovi sprememb posebnega dela proračuna, se spreminjajo tudi odhodki v Splošnem delu 
proračuna in sicer: 
 
Tekoči odhodki (40) se povečujejo iz sprejetih 2.147.402 € po 1. rebalansu na 2.188.434 €, 
oziroma za 1,9 % in sicer gre pri tem na eni strani za  znižanje stroškov na segmentu plač in 
prispevkov na plače ter odhodkov iz naslova plačila domačih obresti (po podpisu pogodbe o 
najemu posojila pri Banki Celje v letu 2009 ni obresti, ampak od 2010 dalje).  Na drugi strani 
se povečujejo izdatki za blago in storitve ter rezerve. Vse spremembe so posledica sprememb 
odhodkov v posebnem delu proračuna po uporabnikih. 
 
Tekoči transferi (41) se prav tako povečujejo za 2,3 % in sicer  iz  prvotnih 3.005.462 € po 1. 
rebalansu na 3.073.161 €. Povečujejo se največ transferi posameznikom in gospodinjstvom 
(za 6,4 %) in sicer regresiranje oskrbe v domovih in plačilo razlike med ceno programov v 
vrtcih in plačili staršev ter  za 1,5 % drugi domači tekoči transferi, zmanjšujejo pa se tekoči 
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  za 10,9 % (gre za zmanjšanja pri posebnih 
prireditvah, ki so bila načrtovana na tem kontu, prenašajo pa se na konto transferi v javne 
zavode, saj gre večina prireditev po zaključenih razpisih preko KRC-a). 
  
Investicijski odhodki (42) se zmanjšujejo iz 11.612.788 € na 8.252.327 €, oziroma za 28,9 
%. Zmanjšanje je v glavnem posledica terminskega premika pričetka nadaljevanja izgradnje 
regijske deponije Unično. 
 
Investicijski transferi (43) se povečujejo iz sprejetih 404.119 € na 414.119 €, oziroma za 2,5 
%. Pri tem gre za investicijske transfere občinam in sicer za potrebne nabave Medobčinskega 
redarstva v Trbovljah. 
 
Skupaj se tako odhodki Bilance prihodkov in odhodkov zmanjšujejo  iz prvotnih 17.169.771 € 
na 13.928.041 € oziroma za 18,9 %. %. 
 
 
B.  RAČUN  FINANČNIH  TERJATEV IN  NALOŽB 
      Se ne spreminja. 
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C. RAČUN  FINANCIRANJA 
     Se ne spreminja. 
 
 
 
REKAPITULACIJA  BILANC: 
 
 
REAKPITULACIJA BILANC 

1. rebalans 
2009 

Predlog 2. rebalansa 
2009 

PRIHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 15.534.323 12.418.439 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 6.750 6.750 
C.  Račun financiranja 800.000 800.000 
      Sredstva na računih iz preteklih let 959.148 959.148 
SKUPAJ  PRIHODKI 17.300.221 14.184.337 
ODHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 17.169.771 13.928.041 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 
C.  Račun financiranja 70.760 70.760 
SKUPAJ ODHODKI 17.240.531 13.998.801 
      - nerazporejeno – prenos v 2010 59.690 185.536 
 
 
Razlika med prihodki in odhodki v višini 185.536 €  predstavlja zbrano in neporabljeno  takso 
na odpadke iz preteklih let in načrtovano iz leta 2009, saj se investicija v Unično prestavlja v 
leto 2010 in je tudi predlog proračuna za leto 2010 pripravljen tako, da načrtuje prenos takse 
iz preteklih let v tej višini. 
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