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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 s 1. 
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 letošnjem letu je bil že sprejet 1. rebalans 
proračuna države, zaradi neugodnih gospodarskih razmer in slabših napovedi pa je v postopku 
sprejemanja že 2. rebalans države.  
 
Ministrstvo za finance je na osnovi 1. rebalansa državnega proračuna občinam posredovalo nove 
izračune primerne porabe lokalnih skupnosti  in s tem izračune ocenjenih davčnih prihodkov.  Na 
osnovi navedenih izhodišč, prenosov namenskih in neporabljenih sredstev po ZR 2008  in pa 
določenih dejstev, ki so se pojavila tekom tega leta na različnih področjih delovanja,  je  pripravljen 
predlog 1. rebalansa proračuna občine za leto 2009.  
 
Tako na osnovi dogovora med sindikati, Vlado in delodajalci ne bo povišanja plač v javnem sektorju s 
1.7.2009, niti se ne bo uveljavila 3. odprava nesorazmerij plač, od 1.4. dalje v skladu z zakonom o 
izvrševanju proračuna RS ni izplačevanja stimulacije, zato se zmanjšujejo vse postavke za izplačilo 
plač tako pri občinski upravi kot tudi vseh javnih zavodih. Vsi uporabniki proračunskih sredstev so 
tudi v celoti ponovno proučili svoje finančne načrte za leto 2009 in predlagali ustrezne popravke 
planov. 
 
V predloženem 1. rebalansu  so vključeni naslednji prenosi sredstev po sprejetem Zaključnem 
računu proračuna za leto 2008 : 

- na prihodkovni strani v višini 370.000 €, 
- prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let  (k 9009)  v višini 959.148 €, 
- na odhodkovni strani v višini  1.088.962,59 €. 

 
Z rebalansom se predlagajo tudi nekatere spremembe po posameznih proračunskih postavkah 
proračuna, ki so posebej obrazložene. Vse spremembe na investicijskih postavkah proračuna 
pa so usklajene tudi s spremembami Načrta razvojnih programov 2009-2012. 
 
Vsi prenosi po ZR 2008 so bili obrazloženi pri sami obravnavi zaključnega računa, zato v tem 
gradivu niso ponovno predstavljeni, ampak je poudarek na obrazložitvi predlaganih 
sprememb prihodkov in odhodkov po posameznih proračunskih postavkah sprejetega 
proračuna za leto 2009. 
 
Tabele  v  splošnem in posebnem  delu proračuna  prikazujejo naslednje kolone: 

- 1. kolona: sprejeti proračun za leto 2009, 
- 2. kolona:  realizacija proračuna I-IV/2009, 
- 3. kolona:  prenosi po ZR 2008 
- 4. kolona:  spremenjeni proračun po 1. rebalansu, 
- 5. kolona:  IND  realizacija/sprejeti proračun 
- 6. kolona:  IND  spremenjeni proračun po 1. reb./sprejeti proračun 

 
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 rebalansa proračuna se prihodki BPO povečujejo iz prvotnih  14.825.188 
€    na   15.534.323  €  oziroma za  4,8  %.  Povečanje prihodkov izhaja največ iz povečanja 
kapitalskih prihodkov (zaradi vključitve prihodkov od prodaje infrastrukture za distribucijo 
toplote, ki so bili načrtovani že v letu 2008 ter na osnovi večjih prihodkov od prodaje 
knjižnice v letu 2009)  ter transfernih prihodkov (zaradi povečanja sredstev za sofinanciranje 
investicij ter finančne izravnave za zagotovitev primerne porabe občine). 
 
Predlagajo se povečanja   oziroma zmanjšanja  naslednjih  prihodkov Bilance prihodkov 
in odhodkov: 
                                                                                                                                          V EUR 
  

konto 
 
vrsta prihodka 

sprejeti 
proračun 

2009 

predlog  1. 
rebalansa 

2009 

povečanje 
zmanjšanje 

1. 700020 Dohodnina 5.157.818 4.946.458 - 211.360 
 
 
2. 

 
 
7033 

Davek na promet 
nepremičnin in na finančno 
premoženje 

 
 

40.000 

 
 

40.010 

 
 

+ 10 
 
3. 

 
704403 

Davek na dobitke od iger na 
srečo 

 
5.000 

 
20.000 

 
+ 15.000 

 
 
4. 

 
 
704700 

Okoljska dajatev za 
onesnaž.okolja zaradi 
odvajanja odpad. voda 

 
 

266.015 

 
 

242.183 

 
 

- 23.832 
5. 706099 Drugi davki 0 60.942 + 60.942 
6. 7102 Prihodki od obresti 12.100 14.000 1.900 
7. 710305 Prihodki od zakupnin 0 50.000 + 50.000 
 
8. 

 
710306 

Prihodki iz naslova 
podeljenih koncesij 

 
45.596 

 
51.771 

 
+ 6.175 

 
9. 

 
712007 

Nadomestilo za degradacijo 
in uzurpacijo prostora 

 
710 

 
1.500 

 
+ 790 

10. 714199 Drugi izredni nedavčni 
prihodki 

 
83.594 

 
86.594 

 
+ 3.000 

 
 
11. 

 
 
720000 

Prihodki od prodaje 
poslovnih objektov in 
poslovnih prostorov 

 
 

97.000 

 
 

135.800 

 
 

+ 38.800 
 
12. 

 
720399 

Prihodki od prodaje drugih 
osnovnih sredstev 

 
124.000 

 
394.000 

 
+ 270.000 

 
13. 

 
722000 

Prihodki od prodaje 
kmetijskih zemljišč 

 
0 

 
6.435 

 
+ 6.435 

 
14. 

 
722100 

Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč 

 
14.000 

 
57.565 

 
+ 43.565 

 
15. 

 
7400 

Prejeta sredstva iz  
državnega proračuna 

 
1.367.876 

 
1.629.926 

 
+ 262.050 
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konto 

 
vrsta prihodka 

sprejeti 
proračun 

2009 

predlog  1. 
rebalansa 

2009 

povečanje 
zmanjšanje 

 
 
16. 

 
 
741 

Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna EU 

 
 

5.116.080 

 
 

5.301.740 

 
 

+ 185.660 
   

SKUPAJ  POVEČANJA 
   

+  709.135 
 
 
Obrazložitev predloga sprememb prihodkov: 
 
k točki  1/ 
700020-dohodnina – na osnovi izračuna Ministrstva za finance o višini primerne porabe 
občin in odstopljeni dohodnini bo občina Hrastnik v letu 2009 prejela  4.946.458 € 
odstopljene dohodnine. Ker znaša primerna poraba občine za leto 2009   5.153.798 € in bo 
občina prejela le 4.946.458 € odstopljene dohodnine, drugih davčnih prihodkov, ki se vštevajo 
v primerno porabo pa naj bi zbrala le 19.108 €, občini pripada še solidarnostna finančna 
izravnava države  v višini 188.232 €, ki je evidentirana med transfernimi prihodki iz države (k 
7400). 
 
k točki 2/ 
7033 - davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje – znotraj te skupine 
kontov gre za prerazporeditev načrtovanih prihodkov med davki pobranih od pravnih oseb in 
fizičnimi osebami, povečanje pa je zanemarljivo zaradi pobranega davka od oseb, ki nimajo 
stalnega bivališča v RS. 
 
k točki 3/ 
704403 – davek na dobitke od iger na srečo – na tem podkontu se zbirajo davki na dobitke 
od iger na srečo. V letu 2009 je eden izmed občanov zadel večji dobitek, tako da je občina 
prejela prihodke precej nad načrtovanimi in se planirani prihodki povečujejo iz prvotnih 5.000 
na 20.000 €. 
 
k točki 4/ 
704700 – okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – na 
osnovi izdane odločbe Agencije Republike Slovenije za okolje je Komunalno stanovanjsko 
podjetje Hrastnik d.d. v letu 2009 v proračun dolžno akontirati  242.183 € takse, zato se 
prvotno načrtovani prihodki zmanjšujejo za  23.832 €. Prihodki se namensko razporedijo za 
izgradnjo CČN s kolektorskim sistemom. 
 
k točki 5/ 
706099 – drugi davki – na podkontu drugih davkov občina ni imela načrtovanih prihodkov, 
do konca leta pa se načrtuje realizacija 60.942 € prihodkov iz tega naslova.  Gre za DDV, ki 
ga je občina v letu 2008 kot končni potrošnik poravnala za izgradnjo vodovoda Turje-Gore-
Kopitnik. Ker po novem infrastruktura ne bo v upravljanju, ampak je dana v najem in bo 
občina za najem zaračunavala najemnino in izstopni davek, si lahko vstopni davek poračuna. 
Tako bo opravljen  poračun plačanega DDV-ja za lansko leto (po Zakonu o DDV ta možnost 
do konca tega leta), medtem ko bodo za poračunan davek od te investicije v tem letu 
zmanjšani stroški in se zato zmanjšujejo zagotovljena sredstva za to investicijo na ustrezni 
proračunski postavki. 
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k točki 6/ 
7102 – prihodki od obresti – na osnovi trenutne realizacije teh prihodkov se povečujejo 
načrtovani prihodki od obresti  za 1.900 €. 
 
k točki 7/ 
710305- prihodki od zakupnin – občina že dalj časa ureja odnose z upravljavcema elektro in 
telekom infrastrukture v OIC Podkraj, da bi le-to prenesla v upravljanje ali odprodala. Ker teh 
postopkov v letu 2008 ni uspešno zaključila, realizacijo le-tega načrtuje v letu 2009, zato se ti 
načrtovani prihodki povečujejo za  50.000 €. 
 
k točki 8/ 
710306 – prihodki iz naslova podeljenih koncesij –  na osnovi  poročila  o ustvarjeni 
realizaciji Savskih elektrarn za leto 2008 in ocene plačila dajatve v letu 2009, je občina 
Hrastnik za koncesijo za leto 2008 prejela doplačilo v višini 3.264,06 €, ocena akontacije za 
leto 2009 pa znaša 20.410,80 €, zato se ti prihodki povečujejo za 6.175 €. 
 

- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 
     v  €  

 koncesija Sprejeti plan 2009 1. rebalans 2009  

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

 za plin 50,00 50,00  

 savske elektrarne 17.500,00 23.674,86  

 SKUPAJ  K 710306 45.596,00 51.771,86  

 
za odvzem podvodne vode 
Lurd (k 710312) 330,00 330,00  

 SKUPAJ KONCESIJE 45.926,00 52.100,86  

     
 
 
k točki 9/ 
710207 – nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora – na osnovi finančne 
realizacije teh prihodkov, na katere lokalna skupnost nima vpliva, se načrtovani prihodki 
povečujejo za 790 €. 
 
k točki 10/ 
714199 – drugi izredni nedavčni prihodki – v okviru tega podkonta se prihodki povečujejo 
za 3.000 € in sicer je občina prejela 3.000 € nagrade s strani ECO CONSULTING-energy 
trophy za leto 2008 za zmago v  učinkoviti rabi energije v občinski zgradbi. 
 
k točki 11/ 
720000 – prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov – ti prihodki se 
povečujejo iz prvotnih 97.000 € na 135.800 €, nanašajo pa se na sklenjeno pogodbo o prodaji 
knjižničnih prostorov Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo je v letu 
2009 poravnalo večji delež kupnine kot je bilo prvotno dogovorjeno, zato se ti prihodki 
povečujejo, hkrati pa se na odhodkovni strani razporedijo na proračunsko postavko za 
izgradnjo novih knjižničnih prostorov. 
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k točki 12/ 
720399 – prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev – pri sprejemanju proračuna je 
občina v okviru teh prihodkov načrtovala 75.000 € prihodkov od prodaje elektro 
infrastrukture, zgrajene hkrati s križiščem Rikljev most, družbi Elektro Trbovlje ter 49.000 € 
dodatnih  prihodkov od prodaje infrastrukture za distribucijo toplote, ki je bila planirana že v 
proračunu 2008. Ker prodaja ni bila realizirana, se ti prihodki povečujejo za  v letu 2008 
načrtovanih 270.000 €. Tako je na tej postavki v letu 2009 planirana prodaja infrastrukture za 
distribucijo toplote v višini  319.000 €  ter prodaja elektro infrastrukture pri Rikljevem mostu 
v višini 75.000 €.   
 
k točki 13/ 
722000 – prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč- v okviru sprejetih prodaj zemljišč, ki jih 
je Občinski svet sprejel s sprejemom Načrta nabav in prodaj stvarnega premoženja  je občina 
prodala zemljišča, ki se tretirajo kot kmetijska  zemljišča, prihodki pa so bili planirani od 
prodaje stavbnih zemljišč.  
 
k točki 14/ 
722100 – prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – ti prihodki se povečujejo iz sprejetih 
14.000 € na  57.565  €, pri tem gre načrtovane prihodke od prodaje trafo postaje v OIC 
Podkraj v višini 50.000 € še iz preteklega leta, zmanjšuje pa se za tisti del prihodkov, ki se 
nanaša na kmetijska zemljišča, načrtovan pa je bil med stavbnimi zemljišči (k 722000). 
 
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 državnega proračuna za tekoče obveznosti: 
Na osnovi novih izračunov ministrstva za finance za zagotovitev primernega obsega sredstev 
za financiranje nalog na lokalni ravni občina Hrastnik z odstopljeno dohodnino in drugimi 
davčnimi viri ne zagotovi primernega obsega prihodkov, zato ji  pripada finančna izravnava 
v višini 188.232 €. 
 
           740001 - Prejeta sredstva  iz državnega proračuna za investicije: 
 

 Sprejeti   proračun 2009 Predlog  1. rebalansa 2009 
Državna sredstva za sofinanciranje izgradnje 
CČN in kolektorskega sistema 

 
367.661 

 
393.375 

Državna sredstva za sofinanciranje občinskih 
investicij po 21. členu ZFO 

 
105.000 

 
153.104 

 
Požarna taksa 

 
15.000 

 
15.000 

Državna sredstva za sofinanciranje izgradnje 
medobčinske deponije Unično II. faza  

 
880.215 

 
880.215 

SKUPAJ 1.367.876 1.441.694 
 
Na osnovi 21. člena ZFO-1  Služba Vlade za regionalni razvoj objavi razpis za sofinanciranje 
investicijskih projektov.  Glede na obseg razpoložljivih sredstev občini Hrastnik pripada 
153.104 € in ne 105.000 kot je bilo načrtovano, seveda če bo zadostila razpisnim pogojem. V 
letu 2009 bo občina  ta sredstva namenila za zagotavljanje lastnega deleža pri projektih 
neposrednih regionalnih spodbud, kar ji zakon omogoča. Zaradi spremembe terminskega 
plana pri izvedbi investicije – izgradnja CČN s kolektorskim sistemom se  povečuje višina 
nepovratnih prihodkov s strani države in kohezijskega sklada. 
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741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
 
         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. 
 

  projekt 
lastna sredstva 
občine-sprej.pr. 

lastna sredstva 
občine- 1.reb 

EU sredstva- 
sprej. proračun 

EU sredstva- 
1. reb.   

1 Vodovod.omr.Turje-Gore-Kopitnik 72.917 72.949,00 177.083 177.159,30  
2 Rekonstruk. Hrastnik-Radeče 95.747 95.747,00 58.083 58.083,07  
3 LC Čeče-Boben 230.994 230.947,29 180.648 180.694,71  
4 LC Marno-Turje-Gore 87.500 88.006,46 212.500 213.728,82  
5 Rekonstrukcija Dol-Blate… 61.740 61.739,06 205.652 205.652.,44  
6 Urejanje mestnega jedra Hrastnik 92.225 92.395,73 223.974 224.389,63  
  S K U P A J 641.123 641.784,54 1.057.940 1.059.707,97  
 
         7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko 
 

 Sprejeti 
Proračun  

2009 

Predlog 1.  
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 
7413  - Sredstva državnega proračuna iz proračuna EU za kohezijo za 
sofinanciranje izgradnje medobčinske deponije II. faza 

 
 

1.434.842 

 
 

1.428.861 
 
SKUPAJ 

 
4.064.121 

 
4.242.032 

 
 
Obrazložitev sprememb odhodkov 
 
Na osnovi sprememb posebnega dela proračuna, se spreminjajo tudi odhodki v Splošnem delu 
proračuna in sicer: 
 
Tekoči odhodki (40) se zmanjšujejo iz sprejetih 2.170.840 € na 2.147.402 €, oziroma za 1,1 
% in sicer gre za največje znižanje stroškov na segmentu plač in prispevkov na plače (za 4,4 
%), saj se s 1.7.2009 ne uveljavi povišanje plač zaposlenih v občinski upravi, prav tako se ne 
izvrši 3. odprava nesorazmerij plač, kot je bilo podpisano v aneksih k pogodbam o zaposlitvi.  
Zmanjšujejo se tudi načrtovani odhodki iz naslova plačila domačih obresti in sicer zaradi 
spremembe termina dolgoročne zadolžitve občine v letu 2009. V finančnem načrtu  je bila 
zadolžitev načrtovana v prvi polovici leta, realizirana pa bo v drugi polovici, tako da bo 
obdobje za plačilo obresti v letu 2009 krajše in seveda manjši odhodki. Največ povečanj 
načrtovanih sredstev se predlaga na področju zagotavljanja rezerv in sicer iz 85.000 € na 
100.000 €.  Od tega 8.000 € povečanj za proračunsko rezervo in 7.000 € za splošno 
proračunsko rezervacijo. Obrazložitve teh povečanj so pri posebnem delu proračuna. 
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Tekoči transferi (41) se prav tako zmanjšujejo za 0,7 % in sicer  iz  prvotnih 3.027.908 € na 
3.005.462 €. Zmanjšujejo se največ  drugi domači tekoči transferi - pri tekočih transferih v 
sklade socialnega zavarovanja. Zaradi sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, kjer se spreminja pravica oseb brez dohodkov do zdravstvenega 
zavarovanja po 15. členu zakona, se je število upravičencev zelo zmanjšalo, zato se potreba 
po sredstvih za te namene zmanjšuje za 32,1 %. 
 
Investicijski odhodki (42) se povečujejo iz 10.830.652 € na 11.612.788 €, oziroma za 7,2 %. 
Povečanja izhajajo iz prenosov po zaključnem računu v višini 211.636 €  ter 570.501 € drugih 
povišanj, ki izhajajo iz razpoložljivih prihodkov (povečanje transfernih državnih in EU 
sredstev, poračuna dohodnine za leto 2008 idr.).  
 
Investicijski transferi (43) se povečujejo iz sprejetih 359.517 € na 404.119 €, oziroma za 
12,4 %. Pri tem gre v glavnem za prenos v letu 2008 odobrenih sredstev ZD Hrastnik, 
povečanje investicijskih sredstev za OŠ NH Rajka in Glasbeno šolo Hrastnik.  
 
Skupaj se tako odhodki Bilance prihodkov in odhodkov povečujejo iz prvotnih 16.388.917 € 
na 17.169.771 €, oziroma za 4,8 %. 
 
 
B.  RAČUN  FINANČNIH  TERJATEV IN  NALOŽB 
      Se ne spreminja. 
 
 
C. RAČUN  FINANCIRANJA 
     Se ne spreminja. 
 
 
REKAPITULACIJA  BILANC: 
 
 
REAKPITULACIJA BILANC 

Sprejeti proračun 
2009 

Predlog 1. rebalansa 
2009 

PRIHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 14.825.188 15.534.323 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 6.750 6.750 
C.  Račun financiranja 800.000 800.000 
      Sredstva na računih iz preteklih let 887.429 959.148 
SKUPAJ  PRIHODKI 16.519.367 17.300.221 
ODHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 16.388.917 17.169.771 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 
C.  Račun financiranja 70.760 70.760 
SKUPAJ ODHODKI 16.459.677 17.240.531 
      - nerazporejeno – prenos v 2010 59.690 59.690 
 
Razlika med prihodki in odhodki v višini 59.690 €  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. 
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