
 
P O S E B N I   D E L 

 
V posebnem delu proračuna  so sprejeti finančni načrti posameznih proračunskih uporabnikov 
po institucionalni klasifikaciji  in programskih področjih proračunske porabe. 
V nadaljevanju so predstavljeni predlogi  sprememb proračunskih postavk po posameznih 
programih sprejetega proračuna občine za leto 2009. 
 
 
 
10 OBČINSKI SVET 
 
Ø 1001001 Stroški delovanja Občinskega sveta 

Na postavki smo povečali sredstva zaradi tega, ker smo planirali 7 rednih sej, dejansko pa bo 
do konca leta občinski svet opravil  8 rednih sej in je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za 
izplačilo sejnin v višini 735,00€. 
 
Ø 1001003 Svet za varnost občanov 

Občinski svet za varnost občanov se v tem letu ne bo sestal, zato bodo na tej postavki ostala 
neporabljena sredstva. Zato se predlaga zmanjšanje te postavke za 835,00€. 
 
Ø 1004002 Nagrade po občinskem odloku 

V proračunu za leto 2009 smo načrtovali porabo sredstev za izplačilo nagrad prejemnikom 
občinskih priznanj in  izdelavo le teh. Ker bo na tej postavki ostalo neporabljenih nekaj 
sredstev, predlagamo zmanjšanje te postavke za 1.000,00€. 
 
Ø 1004001 Stroški objav občinskih predpisov 

Zaradi obsežnih objav občinskih predpisov v UVZ Zasavje in dodatne seje občinskega sveta 
predlagamo povišanje te postavke za 100,00€. 
 
 
 
30 ŽUPAN 
 
Ø 3001001, 3001002 Plače in nadomestila za župana in podžupana 

Na teh postavkah smo napačno planirali višino potrebnih sredstev, ker smo planirali 11 
izplačil, dejansko pa župan in podžupana prejemata nadomestila v tekočem mesecu za tekoči 
mesec in bi bilo potrebno planirati 12 nadomestil. Zato predlagamo povečanje teh postavk za 
2.500€ in 1.900,00€. 
 
Ø 3004002 Protokolarni stroški 

Zaradi enkratnega uspeha našega občana je občina sofinancirala izvedbo protokolarne 
prireditve ob sprejemu našega svetovnega prvaka Petra Kauzerja. Ker teh stroškov na tej 
postavki nismo planirali pri predlogu proračuna za leto 2009, smo na to postavko 
prerazporedili sredstva iz splošne rezerve na podlagi sklepa župana. 
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40 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 
 
Ø 4004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

Sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov se povečujejo zaradi visokih stroškov 
ogrevanja in nujnih vlaganj v tekoče vzdrževanje objekta Novi dom 6, kar nismo planirali pri 
pripravi proračuna. Na postavko smo tako s sklepom župana prerazporedili dodatno 
2.400,00€. 
 
Ø 4006100 Plačilo skupnih storitev za KS 

Sredstva namenjena za plačilo piscem in bralcem govorov so že v mesecu oktobru presegla 
višino planiranih sredstev, zato smo na to postavko s sklepom župana prerazporedili dodatno 
300,00€. 
 
Ø 4006002 Materialni stroški za delovanje občinske uprave 

V okviru te postavke bomo povečali sredstva za 4.500,00 €. Potreba po povečanju sredstev ja 
izkazana zaradi velikih stroškov ogrevanja in stroškov za vzdrževanje programske opreme, 
licenčnine in zakupnine. 
 
Ø 4006006 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje 

Sredstva na tej postavki so namenjena za nemoteno delovanje skupnega medobčinskega 
organa. Ker ta organ v letošnjem letu ni realiziral ene zaposlitve od načrtovane in ker je 
porabil manj investicijskega denarja, smo sredstva znižali in prerazporedili delno že s 
sklepom župana skupaj za 6.200,00€. 
 
Ø 4023001 Stroški odprave posledic naravnih nesreč 

Občina zagotavlja brezplačne prevoze pitne vode občanom na območjih, kjer javno 
vodovodno omrežje zaradi objektivnih razlogov ne omogoča zadostne oskrbe s pitno vodo ali 
pa občani nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje. Za opravljene stroške 
prevoza v letu 2009 potrebuje občina 1.300,00€. 
 
 
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 2009 so bila  pri finančni realizaciji 
nekaterih proračunskih postavk ugotovljena določena odstopanja. Odstopanja so prisotna 
predvsem na področju zagotavljanja sredstev za mrliške oglede, vzgojo in varstvo otrok in 
sredstev za nekatere socialno varstvene storitve (plačila oskrbnin v socialnih domovih in 
pomoč na domu), ki so odvisna od števila vključenih otrok v vrtce oz. števila uporabnikov 
socialnovarstvenih storitev in njihovega socialnega položaja. Prav tako  so se korigirala tudi 
sredstva, kjer se ocenjuje, da bo poraba nižja od načrtovane. Zato predlagamo naslednje 
spremembe: 
 

Ø 4106001 Razvojni programi, projekti, strategije  
Dodatna sredstva v višini 292,00 € se zagotavljajo za poravnavo nastalih obveznosti občine 
Hrastnik za aktivnosti vezane na pripravo in izvedbo regionalnega razvojnega programa za 
obdobje 2010-2012, kar je bilo že s sklepom župana odobreno iz splošne rezerve. 
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Ø 411001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,   4111003 Zemljiške 

operacije 
Na osnovi javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev na področju kmetijstva, so 
morali prejemniki subvencije dostaviti strokovnim službam dokazila o realizaciji in plačilu 
naložb do 16.10.2009. Do tega datuma je eden upravičenec odstopil od vloge, zaradi škode, ki 
jo je utrpel na gospodarskem poslopju zaradi udara strele, prav tako pa niso bila oddana tudi 
vsa dokazila prejemnikov subvencij v višini odobrenih sredstev. Posledično se zato 
zmanjšujejo sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu za 1.489,00 € in sredstva za 
zemljiške operacije za 245,00 €.  
 

Ø 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo 
Tudi na tem področju so morali upravičenci oddati dokazila o realizaciji in plačilu aktivnosti, 
ki je bila osnova za odobritev subvencije do 16.10.2009. Do tega datuma je eden upravičenec 
odstopil od vloge, zato se sredstva za  subvencije za malo gospodarstvo znižujejo za 171,00. 
Prav tako pa se zmanjšujejo tudi sredstva za oglaševalske storitve za 170,00 € zaradi uporabe 
predvsem ne plačljivih oblik obveščanja obrtnikov in podjetnikov (elektronska pošta).  
 

Ø 4114101 Podatkovna baza o poslovanju družb 
Sredstva za te namene se zmanjšujejo za 94,00 € zaradi pridobitve 10% popusta pri plačilu 
storitev dostopa do podatkov, ki jih nudi AJPES. 
 

Ø 4114001 Spodbujanje razvoja turizma  
Sredstva za te namene se znižujejo za 1.088,00 € zaradi nižjih stroškov regijskega ocenjevanja 
v okviru projekta »Moja dežela – lepa in gostoljubna in stroškov zaključne prireditve, ki je 
bila združena z drugo podobno prireditvijo. 
 

Ø 4116002 –  Investicijsko vzdrževanje stanovanj,  4116001 –  Tekoči stroški 
upravljanja in vzdrževanja stanovanj 

Že ob obravnavi izvrševanja proračuna občine Hrastnik za obdobje januar – avgust 2009 je 
bilo ugotovljeno, da izdatki za plačilo tekočih stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj v 
lasti občine presegajo  načrtovana sredstva za to obdobje. Največje odstopanje je bilo 
ugotovljeno pri sredstvih za tekoče vzdrževanje stanovanj. Vzrok temu je v višjih potrebah po 
tekočem vzdrževanju pri vseh upravnikih, saj je bilo potrebno zaradi puščanja vodovodnih in 
kanalizacijskih cevi obnoviti precejšne število sanitarnih prostorov, zaradi dotrajanosti pa 
sanirati tudi električne instalacije in opraviti druga vzdrževalna dela v posameznih 
stanovanjskih objektih oz. stanovanjih. Na osnovi navedenega načrtovana sredstva do konca 
leta ne bi zadoščala za kritje nastalih obveznosti, zato je potrebna  prerazporeditev znotraj 
zagotovljenih sredstev za stanovanjsko gospodarstvo in sicer se zmanjšujejo sredstva za 
investicijsko vzdrževanje stanovanj za 36.500,00 €, za isti znesek pa se povečujejo sredstva za  
tekoče stroške upravljanja in vzdrževanja stanovanj 
 

Ø 4117007  Spremljanje zdravstvenega stanja občanov    
Sredstva, zagotovljena v okviru te proračunske postavke v višini 2.500,00 € ne bodo 
porabljena, saj še ni prišlo do ustreznega dogovora glede nadaljnjega sofinanciranja projektov, 
ki so bili načrtovani v zvezi s stanjem zdravja občanov v občini Hrastnik oziroma Zasavski 
regiji.  
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Ø 4117002  Zdravstveno zavarovanje občanov – 15. člen ZZZ   

Zmanjšanje sredstev za te namene za 1.500,00 €  temelji na oceni potrebnih sredstev do konca 
leta 2009. 
 

Ø 17079002 – Mrliško ogledna služba 
Zagotavljanje dodatnih sredstev za plačilo storitev mrliške pregledne službe v višini 2.300,00 
€ je posledica večjega števila odrejenih sodnih in sanitarnih obdukcij v letošnjem letu v 
primerjavi s povprečjem preteklih let (letos v obdobju januar oktober 13, v celem letu 2008 pa 
10).  
 

Ø 4118203  Knjižnica Antona Sovreta – investicijska vlaganja  
Investicijska vlaganja za pridobitev novih prostorov Knjižnice A. Sovreta so v teku. Izvedeni 
so bili postopki javnega naročanja za izvedbo GOI del in dobavo in montažo opreme in v 
zvezi s tem sklenjene pogodbe. Na osnovi obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih  pogodb in že 
nastalih stroškov, vezanih na pridobitev projektne in druge dokumentacije, znašajo potrebna 
sredstva za te namene v letu 2009 434.755,00 € ali 1.045,00 manj kot je bilo prvotno 
načrtovano. 
  

Ø 4118100  KRC Hrastnik – stroški upravljanja kulturnih objektov 
Dodatna sredstva v skupni višini 8.600,00 €, ki se v sorazmernih deležih poleg na tej 
proračunski postavki (1.376,00 €), zagotavljajo še v okviru področij športa (2.890,00 €) in 
področju osnovnega šolstva 4.334,00 €), so namenjena za poravnavo nastalih obveznosti v 
zvezi s kritjem povečanih stroškov tekočega vzdrževanja športnih in kulturnih objektov 
(predvsem za ureditev zasilnih izhodov – odločba inšpekcije). 
 

Ø   4118013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja športnih objektov – delno 
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 

Ø 4119100   Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok  
V okviru te postavke se zagotavljajo za sofinanciranje vzgoje in varstva otrok dodatna 
sredstva v višini 55.920,00 €, ki jih je potrebno zagotoviti zaradi povečanja števila vključenih 
otrok v dnevno varstvo iz 242 v mesecu decembru 2008 (osnova za planiranje potrebnih 
sredstev) na povprečno 260 v obdobju januar- avgust 2009 oz. na  269 s pričetkom novega 
šolskega leta (september 2009). Prav tako pa se je spremenila tudi struktura razvrstitve staršev 
v plačilne razrede s tem, da se je povečalo število otrok z brezplačnim varstvom (44 otrok 
oziroma 16,36 %) in število staršev razvrščenih v plačilne razrede od I.-III. plačilnega razreda 
(147 otrok oziroma 54,65 %).   
 

Ø 4119007  OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor  
Osnovna šola narodnega heroja Rajka je pretežni del investicijskih vlaganj realizirala med 
šolskimi počitnicami. Vsa načrtovana vlaganja so bila realizirana v okviru skupno 
zagotovljenih sredstvih, med posameznimi projekti pa je prišlo do odstopanj od predračunskih 
vrednosti tako  v pozitivnem kot negativnem smislu. Na osnovi navedenega so bile korigirane 
vrednosti posameznih projektov, opredeljenih v Načrtu razvojnih programov kot sledi: 
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Projekt Sprejeti 2. rebalans 
1. »Odplačilo anuitet in obresti« (NRP – OB034-06-0008) 14.500,00 14.500,00 
2. »Ureditev prostorov nove šolske knjižnice«  
    (NRP – OB034-06-0012) 

 
9.120,00 

 
9.120,00 

3. »Ureditev učilnic na OŠ N. H. Rajka« (OB034-06-0027) 8.000,00 12.370,00 
4. »Zamenjava pohištva na OŠ N. H. Rajka« (OB034-06-0029) 11.910,00 10.763,00 
5. »Ureditev vhoda v podružnico Log (OŠ V. Pavliča)« (OB034-08-
0005) 

3.500,00 2.392,00 

6. »Zamenjava pohištva na podružnični šoli Dol« (OB034-08-0006) 9.000,00 6.624,00 
7. »Ureditev vodovodne napeljave v WC RS šole Hrastnik« (OB034-08-
0007) 

6.470,00 6.731,00 

8. »Zamenjava žlebov na podružnični šoli Dol« (OB34-08-0008) 2.500,00 2.500,00 
9. »Nabava računalniške opreme« ( OB034-06-0006) 7.253,00 7.253,00 
SKUPAJ 72.353,00 72.253,00 
 
 

Ø 4119013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja šport. objekt.- delno 
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 

Ø 4119016  Štipendije  
Ta proračunska postavka se zmanjšuje za 3.400,00 € zaradi neizpolnjenega pogoja dveh 
študentov, ki prejemata štipendijo za kadrovske potrebe javnih zavodov in občinske uprave, 
za vpis v višji letnik študija. 
 

Ø 4120017 Pomoč staršem pri rojstvu otrok 
Zagotovitev dodatnih sredstev v višini 500,00 € temelji na realizaciji dodeljenih pomoči 
staršem do 11.11.2009 (76), števila že prejetih vlog (11), ki so v postopku odločanja in ocene 
števila vlog, ki bodo vložene in rešene  do konca leta (2). 
 

Ø 4120014  Varstveno delovni center Zagorje  - sofin. prevozov 
Na osnovi sklenjenega dogovora o sofinanciranju prevozov občanov Hrastnika v VDC 
Zagorje ob Savi, bo ta strošek nekoliko nižji, zato se zmanjšujejo sredstva na tej proračunski 
postavki za 450,00 €. 
 

Ø 4120002  Oskrbnine v socialnih zavodih  
V okviru te postavke se zagotavljajo  dodatna sredstva za plačilo domskega varstva naših 
občanov v višini 37.500,00 €. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja števila 
oskrbovancev v domovih širom Slovenije (iz 57 v mesecu januarju 2009 na povprečno 59 v 
obdobju maj - september 2009), povečanja cen storitev domskega varstva in aktiviranje 
domskega varstva v VDC Zagorje ob Savi, kjer je dnevna oskrba bistveno večja kot v drugih 
domovih. 
 

Ø 4120011  Pomoč na domu 
Vzrok za zagotovitev dodatnih sredstev v višini  4.000,00 € je deloma v povečanju števila 
prejemnikov kosila na dom iz 508 v juniju 2009 na povprečno 633 v obdobju julij – 
september 2009, deloma pa v povišanju cene zaradi ukinitve državne subvencije  za dve 
delavki s 1.7.2009 dalje. 
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Ø 4120005  Subvencije najemnin 
Po ponovni oceni sredstev za te namene do konca leta je bilo ugotovljeno, da se le ta 
zmanjšajo za 8.000,00 €. 
 
 
42 ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE   
     SLUŽBE 
 

Ø 4212001  Projekt racionalizacije porabe energije 
Občina Hrastnik je bila, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja, do konca meseca marca Ministrstvu za okolje in prostor dolžna oddati Načrt javne 
razsvetljave, ki obsega podatke o celotnem sistemu javne razsvetljave v občini. Načrt bo v 
bodoče osnova za redno poročanje o ukrepih za preprečevanje svetlobnega onesnaženja. 
Predlagamo, da se sredstva na postavki zmanjšajo na 9.840,00 €, energetski pregledi javnih 
objektov pa nadaljujejo v letu 2010. 
 

Ø 4212002  Toplifikacija in sofinanciranje plinifikacije 
V letu 2009 nismo prejeli zahtevkov za sofinanciranje priključkov na zemeljski plin, zato 
predlagamo, da se postavka zniža. 
 

Ø 4213012  Rekonstrukcija LC 122070 Dol – Blate in LZ 122221 
Za izvedbo projekta v celoti je potrebno porušiti stanovanjsko hišo Povše in zgraditi 
nadomestni objekt v neposredni bližini. Del potrebnega zemljišča za nadomestno gradnjo je v 
lasti občine, gradbena parcela po OPPN Dol pa zajema tudi del zemljišča in gospodarsko 
poslopje, katerih lastniki pa zahtevajo novo gospodarsko poslopje. Tak obseg odkupov s 
projektom ni bil predviden. Ker sprejemljivega dogovora še nismo dosegli predlagamo, da se 
postavka zniža na 133.841,00 €, neizkoriščena sredstva za odkupe na tej postavki pa se 
usklajeno s SVRL prenesejo v leto 2010.  
 

Ø 4213100  Vzdrževanje občinskih cest 
Občina Hrastnik ima sklenjeno petletno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest, 
ki obsega zimsko in letno vzdrževanje ter vzdrževanje prometne signalizacije. Zaradi visokih 
stroškov zimskega vzdrževanja in vse večjih stroškov letnega vzdrževanja predlagamo, da se  
obseg sredstev na postavki zviša na 210.510,00,00 €. 
 

Ø   4213200 Preplastitve cest 
V letu 2009 smo iz proračuna RS uspeli pridobiti 70% potrebnih sredstev za ureditev dodatnih 
osmih parkirnih mest na železniški postaji, 30% naložbe pa moramo zagotoviti sami, zato 
predlagamo, da se postavka poveča na 5.195,00 €. 
 

Ø 4213201  Rekonstrukcije občinskih cest in javnih poti 
V okviru te postavke so se izvajali trije projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi za razvoj 
regij in sicer: rekonstrukcija LC Boben-Čeče, LC Hrastnik-Radeče in LC Marno-Turje-Gore. 
Izvedba je bila zaključena do avgusta 2009 in končni zahtevki posredovani na SVRL. 
Pogodbene vrednosti izbranih izvajalcev so bile nižje od ocenjenih vrednosti, ki so bile 
osnova za prijavo na razpis v letu 2007 in sklenitev sofinancerskih pogodb. Glede na 
zaključene obračune se vrednost postavke lahko zniža za 33.900,00 €. 
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Ø   4215008  Regijski center za ravnanje z odpadki II. faza 
Projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje se je nadaljeval tudi v letu 
2009, ko naj bi se pričela gradnja sortirnice suhe frakcije in kompostarne ter ostale 
manjkajoče infrastrukture za končno podobo centra. Na Službi Vlade za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko je bila izdana Odločba o dodelitvi kohezijskih sredstev, iz katerih bo 
naložba sofinancirana. Razliko do končne vrednosti bodo občine podpisnice medobčinske 
pogodbe o izgradnji in obratovanju centra zagotavljale iz okoljske dajatve in lastnih sredstev. 
Občina Hrastnik bo v imenu vseh občin nastopala kot investitor, gradnja pa se bo pričela v 
letu 2010, zato v letu 2009 ne bo potrebno zagotavljati sredstev.  
 

Ø 4216003  Odkupi in odškodnine za posege v prostor 
Po končanih postopkih geodetskih odmer in parcelacij je potrebno zasebna zemljišča za 
ureditev premoženjskih zadev odkupiti in vknjižiti kot občinsko last, pri posegih na zasebna 
zemljišča za potrebe gradnje pa plačati odškodnino ali služnost, čemur so namenjena 
predlagana sredstva na tej postavki. Predlagamo, da se zagotovijo dodatna sredstva zaradi 
potrebnih odkupov zemljišč in plačil služnosti, tako, da bi višina sredstev na postavki znašala 
61.000,00 €.  
 

Ø   4216013  Izdelava elaboratov poškodovanih objektov, meritve, analize 
Sredstva so bila v glavnem namenjena jemanju vzorcev pitne vode ter izdelavi analiz iz 
vodooskrbnih sistemov, ki niso v upravljanju KSP. V letu 2009 smo pričeli s pripravo 
strokovnih podlag za izdelavo Občinskega programa varstva okolja, ki ga bomo izdelovali v 
letu 2010 in bo dokončan predvidoma v letu 2011. Predlagamo, da se višina sredstev zmanjša 
na 7.725,00 €. 
 

Ø   4216001  Prostorsko načrtovanje 
V letu 2009 nadaljujemo z izdelavo Občinskega prostorskega načrta, kar predstavlja težiščno 
nalogo. Osnutek OPN je bil predan na MOP, po pridobitvi vseh smernic pa bodo sledili še 
popravki, uskladitve, razgrnitev, javna obravnava, itd. Hkrati smo izvedli spremembe in 
dopolnitve UN Log-Novi Log. Ob prvem rebalansu smo predlagali, da se na postavki 
zagotovijo dodatna sredstva v višini 20.000,00 € za potrebe izdelave urbanističnih osnov oz. 
prostorskega akta za ureditev območja bivše trgovine Emona. Naloge v letu 2009 ne bomo 
izvedli zaradi nedokončanih dogovorov o odkupu z lastnikom družbo Mercator, zato 
predlagamo, da se sredstva na postavki znižajo za 15.625,00 €. 
 

Ø   4216011  Vzdrževanje saniranih plazov 
Sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti terjajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih 
ukrepov za preprečevanje nadaljnjega plazenja. Potrebna dela v letu 2009 smo izvedli in 
poravnali iz proračunske rezerve, zato predlagamo, da se sredstva na postavki znižajo na 
7.725,00 €.  
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43 – ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE 
 
Povečajo se  razpoložljiva sredstva, s katerimi razpolaga Oddelek za proračun in finance v 
okviru Bilance prihodkov in odhodkov in sicer se povečujejo iz prvotnih 162.940 € na 
174.009 €, na osnovi povečanja rezerv. Spremembe se predlagajo na naslednjih postavkah: 
 

Ø 4322001 Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 
V okviru te proračunske postavke občina poravnava obresti za najeta posojila. Občina je ob 
sprejetju proračuna za leto 2009 načrtovala in sprejela dolgoročno zadolžitev v višini 800.000 
€ z enoletnim moratorijem odplačila glavnice. Tako bi za prvo leto plačala samo obresti, z 
naslednjim pa bi pričela odplačevati glavnico. Na osnovi sklenjene pogodbe s 
posojilodajalcem Banko Celje, v letu 2009 občina ne bo imela stroškov obresti za ta kredit, 
zato se sredstva iz tega naslova zmanjšujejo. Za potrebe likvidnostnih kreditov pri plačilu 
zapadlih obveznosti, pa ima občina na voljo 2.000 €, od tega je do sedaj porabila le cca 100 €. 
 

Ø 4322002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Zaradi načrtovanih potreb po večji količini denarja ob zapadlosti obračunskih situacij za 
izgradnjo čistilne naprave, pri čemer mora občina zagotoviti sredstva za plačilo situaciji tudi v 
primeru, ko država ne nakaže državnih in evropskih sredstev v zakonitem roku, je občina 
najela revolving kredit v višini 500.000 € do konca tega leta. Ta kredit se smatra kot 
kratkoročni, pristojnost odločitve ima župan, vrniti pa ga je potrebno do konca leta. Obresti se 
plačujejo od dejanskih dni najetja kredita, sredstva pa so občini na razpolago kadarkoli. Na 
osnovi navedenega so se na tej postavki zagotavljala sredstva v višini 7.000 €. Zaradi velikih 
terminskih zamikov pri realizaciji te investicije je občina samo enkrat uporabila revolving 
kredit v višini 100.000 € za dobo cca 14 dni, in je iz tega naslova plačala obresti iz prejšnje 
proračunske postavke. Na osnovi navedenega se sredstva na tej postavki zmanjšujejo za 5.000 
€. 

Ø 4323002 Posebna proračunska rezerva – izločitev v sklad 
Povečujejo se sredstva za izločitev v proračunski sklad za 36.378 €.  Gre za izločitev sredstev, 
ki jih je občina prejela od države za sanacijo razmer po neurju v 2007. 
 

Ø 4323001 Splošna proračunska rezervacija 
Na tej postavki ima občina nerazporejene prihodke, ki jih na predlog  službe s sklepom 
razporedi župan. Župan je v letošnjem letu izdal dva sklepa za razporeditev teh sredstev in 
sicer enega v višini 292 € na postavko 4116001 Razvojni programi, projekti in strategije, ker 
pri pripravi proračuna niso načrtovali vseh nalog regionalnega usklajevanja in priprave 
skupnih projektov, drugega pa v višini 5.000 € na PP 3004002 Protokolarni stroški - za 
organizacijo in kritje stroškov sprejema  svetovnega prvaka Kauzerja.  Do konca leta 
predlagamo, da ostane nerazporejenih prihodkov   17.691 €. 
 
 
 
50-59  KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Krajevne skupnosti izvajajo tri področja programov in sicer na področju: lokalne samouprave, 
na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije, ter področje prostorskega 
planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Za zagotavljanje sredstev za redno delovanje krajevnih skupnosti v letu 2009 ni  potrebno 
zagotoviti dodatnih sredstev. Na področju dejavnosti svetov krajevnih skupnosti so zaradi 
večjih stroškov energije, predvsem ogrevanja, potrebne samo notranje prerazporeditve med 
posameznimi konti.  
Na področju investicijskih vlaganj v krajevnih skupnostih med proračunskimi postavkami ni 
potrebnih prerazporeditev, potrebne so samo prerazporeditve med konti. Ustrezno temu so se 
popravili tudi načrti razvojnih programov.  
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