
 
OBRAZLOŽITVE    -   S P L O Š N I    D E L    
 
 
U V O D 
 
Oddelek za proračun in finance je na osnovi  določil 18. člena  Zakona o javnih financah    za 
pripravo proračuna za leto  2009  dne 19.8.2008 pripravil  Navodila za pripravo proračuna 
občine Hrastnik za leto 2009, ki so temeljila na usmeritvah, ki jih je sprejela  Vlada R 
Slovenije,  in na osnovi katerih je minister za finance 17. 7. 2008 posredoval občinam 
Izhodišča za pripravo proračunov občin za leti 2009 in 2010 ter Globalne makroekonomske 
okvire razvoja Slovenije iz pomladanske napovedi UMAR. Ti so služili kot kvantitativna 
izhodišča za pripravo občinskih proračunov.  
Sredi oktobra je ministrstvo posredovalo Novelirana izhodišča za pripravo proračunov občin 
za leti 2009 in 2010, izhajajoč iz jesenske napovedi UMAR.   
 
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 2009 kot tudi Načrt razvojnih programov za leta 2009-
2012.   
 
 
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 skupaj tvorijo  prihodke t.i. primerne porabe občin ( ki jo določi država)  in 
druge prihodke občine, ki jih občina razporeja samostojno. 
 
Primerna poraba 
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. 
 
Povprečnina pomeni  na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog občin. 
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Z Zakonom o izvrševanju proračunov Slovenije za leti 2008 in 2009 ( 35. člen)  je bilo 
določeno, da za leto 2009  znaša  povprečnina   513,79 €, le-ta pa se določi v skladu z Uredbo  
o določitvi nalog , katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za 
financiranje nalog občine in metodologije za izračun povprečnine ( Uradni list RS, št. 91/07).  
Po tej uredbi se ocenjuje, da bo povprečnina  za leto 2009  538,87,   izračun primerne porabe 
za Hrastnik pa je naslednji: 
 
   538,87 eur            x        10.301        x        0,929186       =                    5.157.818 eurov 
  (povpr/preb. za 2009)                    (št.prebiv.)                    ( korekcij.fak.)                                          ( PP / 2009 ) 
 
 
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  44,68 %  vseh prihodkov, oziroma  87,44 % prihodkov BPO brez transfernih 
prihodkov.  
 
700 - Davki na dohodek in dobiček     
Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina- odstopljeni vir občinam. Ocenjuje se, da 
bo občina v letu 2009 predvidoma zbrala  5.157.818 eurov prihodkov, kar je  za  13 % več 
kot v letu 2008 oziroma predstavlja 35,01 % vseh prihodkov BPO  ter  68,50 % prihodkov 
BPO brez transfernih prihodkov.  Oceno teh  prihodkov  pripravi Ministrstvo za finance. 
 
703 – Davki na premoženje 
Z davki na premoženje bo občina v letu 2009 predvidoma zbrala  919.140 eurov, kar je za 2 
% več kot v letu 2008:   
- Od tega se načrtuje 869.040 eurov prihodkov iz naslova davkov na nepremičnine,  
znotraj te skupine davkov pa predstavlja največji davčni prihodek nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča ( 852.450 €).  Ocena teh prihodkov izhaja iz predloga povišanja točke 
za odmero nadomestila v višini rasti cen X08/X07 ( 5,1 %), 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. Razliko v višini 16.590 € bo občina predvidoma zbrala iz naslova 
davkov na premoženje. 
 
704 – Domači davki na blago in storitve 
Z domačimi davki na blago in storitve bo Občina Hrastnik v letu 2009 zbrala  506.652 eurov, 
od tega  večino s taksami : na odpadke  65.000 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  4,43 % prihodkov, oziroma v 
strukturi BPO brez transfernih prihodkov 8,67 %. 
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710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja bo občina v letu 2009 
predvidoma zbrala  483.200 eurov, in sicer: 
 
Iz naslova prihodkov od obresti občina načrtuje le 12.100 eurov, saj se predvideva slabša 
likvidnostna situacija kot v letu 2008 in ne bo toliko možnosti za vezave likvidnostnih 
presežkov. 
 
Prihodki od premoženja se načrtujejo v višini 470.600 eurov  , kar je za 2,8 % več kot v 
proračunu za 2007, oziroma za 9,2 % manj kot je predlagano z rebalansom za leto 2008.  

- Najemnine od oddaje  poslovnih prostorov se načrtujejo v višini 43.872 eurov, kar je 
91,5 % v letu 2008 načrtovanih prihodkov, oziroma 86,9 % z rebalansom predlaganih 
prihodkov. Ti prihodki se zmanjšujejo, saj je manj poslovnih prostorov zasedenih. 
Prihodki se nanašajo na 28 sklenjenih najemnih pogodb za oddajo poslovnih 
prostorov, skupna  površina oddanih   poslovnih prostorov pa znaša 1.342,19 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). 

- Prihodki od najemnin 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 2009 se načrtuje  370.000 eurov. 

- Prihodki od drugih najemnin se načrtujejo v višini 7.502 €, predstavljajo pa najem 
parkirišč za tovornjake pri železniški postaji. Tudi ti prihodki se zmanjšujejo zaradi 
manjšega števila najemnikov. Od 12 parkirnih mest za vlačilce in kamione s prikolico  
je oddanih v najem   7 parkirnih mest po ceni  100 EUR na parkirno mesto in od 9 
parkirnih mest za triosna tovorna vozila ter avtobuse je oddano  1 parkirno mesto  po 
ceni 50 EUR..  

 
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 

     v  €  

 koncesija Sprejeti plan 2008 Predlog plana 2009  

 
od rudarjenja(Lafarge, Nemec, 
RTH)* 28.538,00 28.046,00  

 za plin 550,00 50,00  

 za čistilno- savske elektr. 16.900,00 17.500,00  

 
za odvzem podvodne vode 
Lurd 300,00 330,00  

 SKUPAJ 46.288,00 45.926,00  

     
 
711 – Takse in pristojbine 
Med takse in pristojbine  sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami bo občina v letu 
2009  predvidoma zbrala    4.000 eurov. 
 
712 – Globe in druge denarne kazni 
Med denarne kazni sodijo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 
prostora. Občina bo predvidoma zbrala 710 eurov  prihodkov iz tega naslova. 
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714 – Drugi nedavčni prihodki 
Z drugimi nedavčnimi prihodki  bo občina v letu 2009 zbrala  165.094 eurov  prihodkov, kar 
je manj kot v letu 2007 in 2008. Prihodki so odvisni od števila novogradenj ( komunalni 
prispevki), in v preteklosti so bili v okviru teh prihodkov  tudi prihodki od priključitev na 
javne vodovode. 
- Drugi nedavčni prihodki -  tu se evidentirajo prihodki od refundacij stroškov za poslovne 
prostore,  upravo idr. Za leto 2009 so ti prihodki načrtovani v višini 16.500 eurov.   
- Prihodki od komunalnih prispevkov –  glede na sprejet Odlok o komunalnem prispevku in  
Program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo se v letu 2009 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 
25.000 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.  
- Drugi izredni nedavčni prihodki -  v okviru teh prihodkov so načrtovani namenski prihodki  
Ceroza za KS Marno ( renta po družbeni pogodbi) v višini  62.594 eurov ,  20.000 eurov 
Namenskih prihodkov TET Trbovlje za sofinanciranje ceste v Prapretnem ter 1.000 € raznih 
drugih izrednih nedavčnih prihodkov. 
 
72-   Kapitalski prihodki 

 
so  prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja ( zgradb, opreme, drugih 
osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.).  
 
720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
S prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev  bo občina v letu 2009  predvidoma zbrala     
194.000 eurov  prihodkov  od prodaje  knjižnice Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve. Prodaja je vključena v Program prodaje stvarnega premoženja občine za leto 2009. 
  
722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   
S prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in nematerialnega premoženja  načrtuje občina, da bo 
v letu  2009  zbrala  14.000 eurov prihodkov od prodaje zemljišč od lastniških garaž   in 
drugih prodaj (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.  
 
S prejetimi donacijami iz domačih virov občina v letu  2009  še vedno načrtuje, da bi zbrala   
84.559 eurov  prihodkov.   Od tega od Lafarga  62.600 €  in drugo od  AGM Nemca.  
 
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 2009 realizirala 
7.204.514 € transfernih prihodkov.  Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki.  
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V strukturi vseh načrtovanih prihodkov v BPO predstavljajo transferni prihodki 48,90 % vseh 
prihodkov. 
 
740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
 
           7400 - Prejeta sredstva  iz državnega proračuna za investicije: 
 

 Predlog  proračuna  
2009 

Državna sredstva za sofinanciranje izgradnje CČN 
in kolektorskega sistema 

 
367.661 

Državna sredstva za sofinanciranje občinskih 
investicij po 26. členu ZFO 

 
105.000 

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

 
883.620 

 
SKUPAJ 

 
1.371.281 

 
          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  
711.172 eurov. 
 
 
741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
 
        7412 – Sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za strukturno politiko: 
 
      

  projekt 
lastna sredstva 

občine EU sredstva 
Skupaj 
projekt   

1 Vodovod.omr.Turje-Gore-Kopitnik 72.917 177.083 250.000  
2 Rekonstruk. Hrastnik-Radeče 95.747 58.083 153.830  
3 LC Čeče-Boben 230.994 180.648 411.642  
4 LC Marno-Turje-Gore 87.500 212.500 300.000  
5 Rekonstrukcija Dol-Blate… 61.740 205.652 267.392  
6 Urejanje mestnega jedra Hrastnik 92.225 223.974 316.199  
  S K U P A J 641.123 1.057.940 1.699.063  
      
 
         7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko 
 

 Sprejeti 
Proračun 

2008 

Predlog 
2.rebalansa 

2008 

Predlog  
Proračuna  

2009 
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 
7413  - Sredstva državnega proračuna iz 
proračuna EU za kohezijo za sofinanciranje 
izgradnje medobčinske deponije II. faza 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1.434.842 
 
SKUPAJ 

 
1.659.000 

 
1.544.676 

 
4.064.121 
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Na osnovi 261. člena ZFO-1  Služba Vlade za regionalni razvoj objavi razpis za 
sofinanciranje investicijskih projektov.  V letu 2009 bo občina  načrtovana ta sredstva 
namenila za zagotavljanje lastnega deleža pri projektih neposrednih regionalnih spodbud, kar 
ji zakon omogoča.  
 
Vseh  transfernih prihodkov za leto 2009 tako načrtujemo v  višini  7.204.514 eurov,  vsi  
prihodki  Bilance prihodkov in odhodkov občine  za  leto 2009  pa so  načrtovani  v  višini  
14.733.687 eurov. 
 
Tabela 1: Struktura vseh prihodkov 2009 

STRUKTURA PRIHODKOV 2009

74 - transferni 
prihodki

49%

73 - prejete 
donacije

1%

72 - kapitalski 
prihodki

1%71 - nedavčni 
prihodki

4%

70 - davčni 
prihodki

45%

 
 

 

Tabela 2: Struktura prihodkov brez transfernih prihodkov ( država, EU, občine) 

STRUKTURA PRIHODKOV 2009

0%

73 - prejete 
donacije

1%

72 - kapitalski 
prihodki

3%

71 - nedavčni 
prihodki

9%

70 - davčni 
prihodki

87%
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PRIMERJAVA PRIHODKOV 2008  IN  2009
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2. ODHODKI 
 
Proračunski odhodki se v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na štiri širše 
sklope: 

- tekoči odhodki  ( 40) 
- tekoči transferi ( 41 ) 
- investicijski odhodki ( 42 )  
- investicijski transferi ( 43 ) . 

 
Občina za leto 2009 načrtuje, da bo iz Bilance prihodkov in odhodkov za financiranje nalog, 
ki ji jih narekuje Ustava in zakonodaja, namenila  16.297.416 €.   
 
Zaradi izgradnje CČN s kolektorskim sistemom, pričetka izgradnje II. faze regionalne 
deponije in nadaljevanja šestih evropskih strukturnih projektov, načrtovanega pričetka 
izgradnje knjižnice in poslovnega objekta v KS Steklarna ter drugih investicijskih vlaganj bo 
65,84 %-ov vseh proračunskih odhodkov namenjenih za investicijska vlaganja,  brez 
upoštevanja  izgradnje II. faze medobčinske regijske deponije pa  57,60 % proračunskih 
odhodkov. 
 
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 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšujejo in znašajo 
2.179.928 € . 
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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 555.934 € oziroma 25,5 %-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 91.910 € ali 4,22 %-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 s prvotnimi 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 1.384.694 € ali  63,52 %-ov tekočih odhodkov proračuna. 
 
403 - Plačila domačih obresti 
Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg.  
Za to skupino odhodkov se namenja 62.390 € ali 2,86 %-ov  tekočih odhodkov proračuna. Ti 
odhodki se povečujejo v primerjavi z letom 2008 zaradi predloga najema novega kredita v 
višini 800.000 €, za katerega bi veljal 1-letni moratorij za odplačilo glavnice, obresti pa bi 
morali plačevati že v prvem letu. 
 
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 85.000 € oziroma  3,9 %-ov  tekočih odhodkov 
proračuna. 
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STRUKTURA  TEKOČIH  ODHODKOV  ZA  LETO  2009
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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 2009 namenila 3.027.908 € oziroma  18,58 %-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 
52.731 € oziroma 1,74 %-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 2009 zagotovljenih 
1.413.847 € ali 46,69 %-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). 
 
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). Za 
te namene bo občina zagotovila 318.234 € oziroma  10,51 %-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 2009 porabljenih 1.243.096 € oziroma  
41,05 %-ov tekočih transferov. 
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STRUKTURA  TEKOČIH  TRANSFEROV  ZA  LETO  2009
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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 2009 načrtuje  10.730.063 € oziroma  65,84 %-ov odhodkov BPO. 
V okviru teh investicij je vrednost Izgradnje II. faze medobčinske deponije Unično  
3.165.600 €,  tako da znašajo ostale občinske investicije 7.564.463 €, vrednost le-teh v 
odhodkih brez Unična pa predstavlja  57,60 % proračunskih odhodkov. Gre za pomembne 
investicije, ki so po posameznih projektih predstavljene v Načrtu razvojnih programov občine 
Hrastnik za obdobje 2009-2012, od šestih evropskih projektov, izgradnje CČN s 
kolektorskim sistemom, izgradnje knjižnice in PSO v KS Steklarna Hrastnik, do številnih 
drugih, manjšega obsega,vendar nič manj pomembnih. 
 
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 2009 se 
načrtujejo investicijski transferi javnim zavodom, neprofitnim organizacijam ( Gasilska zveza 
za gasilski avto in za nakup opreme, Športna zveza) in Občini Trbovlje za pokrivanje 
stroškov obveščanja za izgradnjo CČN s kolektorskim sistemom..   
Za te namene bo porabljenih 359.517 € ali  2,21  %-ov odhodkov BPO. 
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STRUKTURA  VSEH  ODHODKOV  ZA  LETO  2009
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Vsi odhodki Bilance prihodkov in odhodkov občine za leto 2009 so tako načrtovani v 
višini   16.297.416  eurov. 
 
Negativna razlika med prihodki in odhodki  v bilanci prihodkov in odhodkov  za leto 2009 v 
načrtovani višini  1.563.729 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 na eni strani ter tekočimi 
odhodki in tekočimi transferi  na drugi strani  znaša 2.028.778 €. 
 
Iz grafa je razvidno, da občina v letu 2009 za tekoče odhodke in tekoče transfere 
načrtuje 32 % odhodkov  te bilance, za investicijske odhodke in investicijske transfere  
pa  68 % 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 2009 načrtuje 6.750 eurov prihodkov  iz kupnin iz naslova 
privatizacije stanovanj ( gre prihodke iz naslova obročnega odkupa stanovanj po 
stanovanjskem zakonu).   Presežek prihodkov nad odhodki te bilance znaša  6.750 €. 
 
 
 
RAČUN  FINANCIRANJA 
  
Račun financiranja  izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.  
 
Zadolževanje 
Za finančno pokritje odhodkov, ki jih načrtuje občina za leto 2009 se predlaga zadolžitev  v  
višini  800.000 eurov  z ročnostjo 15 let in 1-letnim moratorijem.    
 
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. in 10.a do  10. g  člen  ZFO-1 ( Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) , 
- 20. člen Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 ( Uradni list RS, št.114/07 in 58/08), 
- Pravilnik o postopkih zadolževanje 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. 3/08) 
 
Dovoljeni obseg zadolžitve občine - 2. odstavek 10. b člena ZFO-1 
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova 
posojil ( glavnica in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov ( obrokov) ter 
potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih 
proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem 
letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih prihodkov iz Bilance prihodkov in odhodkov 
občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, 
transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU 
ter prihodke režijskih obratov.  
 
Na osnovi navedenega so možnosti zadolževanja občine Hrastnik na osnovi ocenjene 
realizacije  proračuna za leto 2008 ( po 2. rebalansu)  naslednje: 
 
 
 
Izračun ocene dovoljenega obsega zadolžitve po 2. odst. 10. b člena ZFO-1: 
prihodki 2008 brez donacij in invest. transferov države                ………    7.081.813 eur 
8 % prihodkov 2008 brez donacij in invest. transferov                  ………       566.545 eur 
ocena odplačil glavnic in obresti  2009 in poroštvo OŠ NHR        ………      146.424 eur 
 
            
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


       

 
prihodki 
BPO ZR 2007 2008-ocena 2009 2010 2011 

 BPO 7.081.107 10.133.539       
 DONACIJE -63.700 -84.559       
 TRANSFERI -471.831 -2.967.167       
 skupaj 6.545.576 7.081.813       

          
cenzus za  odpl.dolgov * 8 % od pret.leta 523.646,08 566.545,04     

    odpl.glavnic  67.163 70.764 98.764 114.789 
    odpl. obresti  27.153 62.390 63.885 32.810 

  
poroštva OŠ 

NHR 13.270 13.270 13.270 13.270 
   107.586 146.424 175.919 160.869 
       
       
       
 
V oceni stanja zadolžitve in odplačila dolgov so zajeti vsi krediti, vodeni v poslovnih knjigah 
proračuna in OŠ NH Rajka Hrastnik, zadolžitev KSP Hrastnik, d.d. se po novem ZFO-1 ne 
všteva v zadolževanje občine. 
 
Na osnovi navedenega je razvidno, da ima občina dovolj možnosti za zadolžitev.  Po novem 
zakonu se nič več ne določa za katero investicijo se zadolžuje, ampak gre preprosto za najem 
posojila za pokritje vseh odhodkov proračuna v tekočem letu.  Ne glede na to,  je bil Občinski 
svet ves čas seznanjen, da bo se bo potrebno za izgradnjo CČN s kolektorskim sistemom in 
za za zagotavljanje lastnega deleža pri evropskih projektih tudi zadolžiti.  
Izračuni so pripravljeni na osnovi amortizacijskega načrta, pridobljenega pri eni izmed bank z 
ročnostjo kredita 15 let, 1-letnim moratorijem in obrestno mero 3 m evribor + 3,6 %. 
Za samo zadolžitev bo v skladu z zakonodajo angažiran neodvisni finančni strokovnjak, ki bo 
vodil postopke zadolževanja, ponudbe pa bodo pridobljene s strani najmanj petih bank. 
 
 
 
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 2009 
znašalo  70.764  eurov, obresti  pa  21.540 eurov  in so vključene v Bilanco prihodkov in 
odhodkov v oddelku 43, program 22 – servisiranje javnega dolga, proračunska postavka  
4322001.   Za novo posojilo se predvideva, da bi bilo realizirano do konca aprila 2009, tako 
da se za odplačilo obresti novega kredita v letu 2009 načrtuje 40.850 €, odplačilo glavnice pa 
bi se pričelo v letu 2010. Skupni stroški obresti za leto 2009 naj bi tako znašali  62.390 eurov,  
vse pa je odvisno od razmer na finančnem trgu v naslednjem letu. 
 
Stroški odplačila glavnic in obresti po posameznih kreditih so razvidni iz tabele v 
nadaljevanju. Iz  tabele pa je tudi razvidno, da bo eden izmed kreditov odplačan naslednje 
leto, pet pa v  prvi polovici leta 2011. 
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                                             OCENA  ODPLAČIL  GLAVNIC  KREDITOV ( RF )     
                                                     IN PLAČILO OBRESTI  - 2009-2011      

    2009   2010   2011    
           K 5503 K 4033        K 5503 K 4033        K 5503 K 4033  
    PP 4322001 PP 4322001 PP 4322001 PP 4322001 PP 4322001 PP 4322001  

Zap.št. vrsta kredita dat.pogodbe zapadlost ODPL.GLAV. OBRESTI ODPL.GLAVN. OBRESTI ODPL.GLAV. OBRESTI  
  1 2 3 4 5 4 5 4 5  

1 za sekundarno toplov.omrežje 09.12.1993 15.12.09 10.000,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2 za vodovod Rapihovec-Slatno 30.04.1996 31.05.11 1.400,00 300,00 1.400,00 300,00 700,00 150,00  

3 za toplovodno omrežje Log 30.04.1996 31.05.11 1.650,00 360,00 1.650,00 360,00 875,00 180,00  

4 za desnoobr.kan.kolektor ob Bobnu 30.04.1996 31.05.11 740,00 160,00 740,00 160,00 370,00 80,00  

5 za zašč.ograjo kom.deponije Unično 30.04.1996 31.05.11 1.240,00 260,00 1.240,00 260,00 620,00 130,00  

6 za vodovod Marno-Brdce-Brezno 30.04.1996 31.05.11 1.030,00 230,00 1.030,00 230,00 520,00 115,00  

7 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 7.200,00 1.800,00 7.200,00 1.800,00 7.200,00 1.800,00  

8 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 4.800,00 700,00 4.800,00 700,00 4.800,00 700,00  

9 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 2.600,00 300,00 2.600,00 300,00 2.600,00 300,00  

10 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 28.800,00 11.700,00 28.800,00 11.700,00 28.800,00 11.700,00  

11 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple 26.04.1996 2022 5.050,00 2.450,00 5.050,00 2.450,00 5.050,00 2.450,00  

12 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple 09.07.1997 2023 6.250,00 3.200,00 6.250,00 3.200,00 6.250,00 3.200,00  

13 najem  pos. 2009 za CČN , EU projekte   2024   40.850,00 38.100,00 42.420,00 57.143,00 12.000,00  

  S K U P A J  krediti     70.764,00 62.390,00 98.864,00 63.885,00 114.932,00 32.810,00  

  dr. str. kred. in stroški garancij PP 4322002 K 4029   10.000,00   10.000,00   10.000,00  

  S K U P A J     70.764,00 72.390,00 98.864,00 73.885,00 114.932,00 42.810,00  
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REKAPITULACIJA   BILANC  PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2009 
 
Iz    rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da se načrtuje, da bo občina v letu 
2009  zbrala 10.262.310 eurov prihodkov, hkrati pa se načrtuje tudi prenos neporabljenih 
prihodkov iz leta 2008 v višini  887.429 eurov  : 
 
Ø 264.745 €  ( načrtovani prihodki od takse za obremenjevanje voda v letu 2007, ki 

predstavlja enega izmed virov financiranja izgradnje centralne čistilne naprave s 
kolektorskim sistemom),  

Ø 258.721 € ( neporabljeni prihodki od takse za obremenjevanje voda, prenešeni iz leta 
2006, ki se prav tako prenašajo v 2009 za izgradnjo CČN), 

Ø 168.015 €  ( neporabljena taksa za obremenjevanje voda 2008 _ tudi za izgradnjo 
CČN), 

Ø 35.784 € ( sredstva od povračila telekomunikacij, prejeta v 2008,  ki se namenjajo za 
investicijska vlaganja v tri KS, jer so bila ugotovljena tudi  vlaganja  KS in ne le 
fizičnih oseb( KS Podkraj – 11.088 €, KS Krnice-Šavna peč – 17.136 €  in KS Kovk 
– 7.560 €), 

Ø 68.765 € ( taksa odpadki iz leta 2007 – za II.fazo investicije v regijsko deponijo 
Unično), 

Ø 61.891 € ( ocenjena taksa odpadki iz leta 2008 - za II.fazo investicije v regijsko 
deponijo), 

Ø 29.508 € ( neporabljena sredstva iz odprave nesorazmerij v letu 2008, v letu 2009 pa 
so potrebna sredstva že planirana pri posameznih proračunskih uporabnikih). 

 
Odhodki proračuna za leto 2009 so načrtovani v skladu z razpoložljivimi prihodki, razlika 
med prihodki in odhodki v višini 59.690 € pa predstavlja nerazporejeno takso na odpadke, saj 
so razpoložljivi prihodki od takse večji od deleža občine v izgradnjo II. faze regijske deponije 
Unično za leto 2009. 
 
 
 
REAKPITULACIJA BILANC 

Proračun 2008 
po 2. reb 

Predlog proračuna 
2009 

PRIHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 10.133.539 14.733.687 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 214.880 6.750 
C.  Račun financiranja 0 800.000 
      Sredstva na računih iz preteklih let 993.837 887.429 
SKUPAJ  PRIHODKI 11.342.256 16.427.866 
ODHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 11.275.093 16.297.416 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 
C.  Račun financiranja 67.163 70.760 
SKUPAJ ODHODKI 11.342.256 16.368.176 
      - nerazporejeno – prenos v 2010  59.690 
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