
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, ki vključujejo tudi prenose namenskih 
sredstev po sprejetem ZR 2008. 
 
10  OBČINSKI SVET 
 

Ø 1001001 Stroški delovanja Občinskega sveta 
Znižanje te postavke je vezano na sprejeti Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev, ki 
je s 1.4.2009 prinesel to novost, da se znižajo plače funkcionarjem za 4%. Ker pa so v skladu 
z občinskim pravilnikom sejnine članov občinskega sveta vezane na določen delež plače 
župana smo ustrezno znižali to postavko. 
 

Ø 1001002 Stroški sej odborov in komisije OS in drugih 
Znižanje te postavke je vezano na sprejeti Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev, ki 
je s 1.4.2009 prinesel to novost, da se znižajo plače funkcionarjem za 4%. Ker pa so v skladu 
s občinskim pravilnikom sejnine članov delovnih teles vezane na določen delež plače župana 
smo ustrezno znižali to postavko. 
 

Ø 1004002 Nagrade po občinskem odloku 
Občinski svet je na seji dne 14.5.2009 sprejel sklep, da se v letu 2009 podeli eno srebrno in tri 
bronasta priznanja, ni pa bilo podeljeno zlato priznanje, zato se ta postavka zniža za znesek 
nagrade ob zlatem priznanju. 
 

Ø 1018002 Celostna podoba občine 
Zmanjšanje postavke pomeni manj reklamnih oziroma promocijskih objav in predstavitev v 
časopisih. 
 
30  ŽUPAN 
 

Ø 3001001 Plače in nadomestilo za opravljanje funkcije župana 
Znižanje te postavke je vezano na sprejeti Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev, ki 
je s 1.4.2009 znižal plače funkcionarjem za 4%. Glede na sprejeti sklep Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 30.3.2009 se zniža plačilo županu za 4% za določen 
čas 12 mesecev. 
 

Ø 3001002 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije podžupana 
Znižanje te postavke je vezano na sprejeti zakon o Začasnem znižanju plač funkcionarjev, ki 
je s 1.4.2009 znižal plače funkcionarjem za 4%. Glede na sprejeti sklep Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 30.3.2009 se zniža plačilo podžupanom za 4% za 
določen čas 12 mesecev. 
 

Ø 3004001 pokroviteljstva in sofinanciranja prireditev 
Na tej postavki smo opravili le prerazporeditve med konti, glede na izkazano porabo sredstev 
in pripravili predlog znižanja postavke za 2.000,00 €, ki smo jih prerazporedili na naslednjo 
postavko – protokolarni stroški. 
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Ø 3004002 Protokolarni stroški 
Na tej postavki smo dodali 2.000,00 €, glede na izkazano porabo sredstev, saj smo v 
letošnjem letu  v skladu s Pravilnikom o protokolarnih obveznostih občine Hrastnik poravnali 
stroške žalne osmrtnice zaslužnega občana v časopisu Delo, stroške žalnih ikeban, odkupili 
fotografije priznanega avtorja Blatnika  o marionetah, imeli stroške z izvedbo štirih zlatih oz. 
bisernih porok in nabavili darila za zlate poroke. 
 
40  ODDELEK  ZA  SPLOŠNE  ZADEVE 
 

Ø 4004003 Izvršbe, sodni postopki, urejanje premoženja in drugo 
Na tej postavki smo opravili le prerazporeditve znotraj kontov. 
 

Ø 4004004 Stroški upravljanja občinskega premoženja 
Na tej postavki smo opravili le prerazporeditve znotraj kontov. 
 

Ø 4004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
Na tej postavki smo opravili le prerazporeditve znotraj kontov. 
 

Ø 4006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 
Sredstva na tej postavki so se na osnovi dogovora med Vlado, sindikati in delodajalci o 
neuveljavitvi povišanj plač zmanjšala, hkrati je sprememba Zakona o izvrševanju proračuna 
RS… po 1.4.2009 ukinila  sredstva za izplačevanje delovne uspešnosti javnih uslužbencev. 
Opravili smo tudi posamezne prerazporeditve med konti glede na izkazane potrebe porabe 
sredstev.  
 

Ø 4006002 Materialni stroški za delovanje občinske uprave 
Na tej postavki smo opravili le prerazporeditve med konti. Sredstva na tej postavki nismo 
znižali, ker glede na doseženo realizacijo odhodkov ocenjujemo, da bi nam sicer na tej 
postavki lahko do konca leta zmanjkalo sredstev. 
 

Ø 4006005 Sredstva za revizijo poslovanja občine 
Glede na oddano naročilo in pogodbeno ceno smo znižali vrednost te postavke. 
 

Ø 4006006 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje 
Na podlagi sprejeta Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje in 
sprejetega Kadrovskega in finančnega načrta tega organa je bilo na tej postavki potrebno 
dodatno zagotoviti 7.500,00 €. 
 

Ø 4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 
Na tej postavki smo opravili le prerazporeditve znotraj kontov. 
 

Ø 4006101 Izgradnja poslovno stanovanjskega objekta 
Na tej postavki smo opravili  prerazporeditve med konti, ki so posledica realizacije med letom 
in načrtovane porabe sredstev. Poleg tega smo na postavko prenesli neporabljena sredstva iz 
leta 2008, kar je razvidno iz kolone prenosi po ZR 2008 v višini 75.352 €. 
 
 

Ø 4007001 Sredstva za redno dejavnost 
Sredstva za redno dejavnost, ki so namenjena za spremljanje nevarnosti, organiziranje in 
pripravljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ter za organiziranje in izvajanje zaščite, 
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reševanja in pomoči smo zmanjšali za 1.464 evr. Sredstva na tej proračunski postavki smo 
lahko zmanjšali zaradi odpovedi dopolnilnega usposabljanja ekipe za prvo medicinsko pomoč 
ter manjše realizacije najemnin za poslovne objekte.  
 

Ø 4007003 Nakup in vzdrževanje opreme 
V okviru te proračunske postavke bomo povečali sredstva za 1.464 evr. Potreba po povečanju 
sredstev se je pojavila zaradi nekoliko večjih stroškov pri vzdrževanju sistema javnega 
alarmiranja. Pri zadnjem servisiranju sistema javnega alarmiranja je bilo ugotovljeno, da je 
prekinjena povezava med napetostno omarico v prostorih Policijske postaje ter centralno 
omarico za proženje siren. Predračun za popravilo s strani vzdrževalca sistema javnega 
alarmiranja siteep tegrad & pap znaša 547 eur. Ravno tako nam je isto podjetje izstavilo račun 
za vzdrževanje sistema javnega alarmiranja za l. 2008 v decembru istega leta, kar pomeni, da 
je račun zapadel v mesecu januarju 2009. V proračunu za l. 2009 tega zneska  v višini 654,90 
evra nismo planirali. 
 

Ø 4007006 Požarna taksa 
Sredstva požarnega sklada se zbirajo in oblikujejo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom 
(Ur.list RS, št. 71/93 in spremembe) in Uredbe o požarni taksi (Ur.list RS, št.22/94 in 
spremembe). 
Sredstva dobljena iz požarnega sklada, ki jih razdeljuje Odbor za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada so namenjena za nakupe vozil in opreme. Na tej proračunski postavki smo 
za leto 2009  planirali 15.000 evr sredstev požarne takse. Sredstva, ki so bila prejeta iz 
sredstev požarnega sklada 31.12.2008 v višini 1.349 evr niso bila prenakazana na Gasilsko 
zvezo Hrastnik. Iz tega razloga se planirana sredstva povečajo za 1.349 evr in sedaj znašajo 
16.349 evr. Gre za namensko razporeditev sredstev na isto postavko v letu 2009. 
 
 
41 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO 
 
Ø 411001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  

Javni razpis za dodelitev subvencij za kmetijstvo za leto 2009 je zaprt od 30.4.2009 dalje. Iz 
prispelih prijav je razvidno, da v okviru subvencij za naložbe v kmetijska gospodarstva kljub 
dodelitvi maksimalno dovoljenih subvencij na osnovi pravilnika,  sredstva ne bodo 
porabljena. Zato se predlaga zmanjšanje te proračunske postavke za 1.300,00 EUR. 
 
Ø 4114002 Promocijski material in oglaševanje  

V proračunu za leto 2009 se je v okviru te proračunske postavke načrtovala nabava fotografij 
in razglednic. V letošnjem letu pa vse tri zasavske občine sofinanciramo skupni projekt 
Natura 2000 – Turistične zanimivosti Zasavja. V okviru tega projekta se predlaga, da bi 
zainteresirani javnosti vse tri občine ponudile tudi možnost enodnevnih turističnih obiskov. V 
sklopu tega se bodo natisnile zloženke za enodnevni izlet po Hrastniku. Izdalo jih bo 
Turistično društvo Hrastnik, oblikovalo jih bo Regionalni center za razvoj d.o.o. Zagorje ob 
Savi, občina pa bo financirala tisk 10.000 zloženk (Turistično društvo pa 5000 izvodov). Na 
osnovi navedenega se predlaga povišanje te proračunske postavke za 200,00 EUR. 
 
Ø 4116002 –  Investicijsko vzdrževanje stanovanj 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj se povečujejo za prenos neporabljenih 
namenskih sredstev za te namene po zaključnem računu za leto 2008 v višini 79.381,00 EUR 
in 99.880,00 EUR dodatnih proračunskih sredstev, ki so namenjene za celovito obnovo 
stanovanjskega objekta C. 1. maja 20. Predračunska vrednost prenove, ki zajema ureditev 
sanitarnih prostorov in zaprtje skupnih balkonov znaša 180.000,00 EUR. Investicija bo 
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realizirana do konca leta 2009, del obveznosti v višini 30.000,00 EUR pa bo na osnovi določil 
Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2009 (prevzemanje pred obremenitev) poravnanih 
v letu 2010. 
Zaradi spremembe zagotavljanja sredstev za vplačilo v rezervni sklad etažnih lastnikov med 
odhodke tekočega vzdrževanja in dodatnih potreb po sredstvih za tekoče vzdrževanje 
stanovanj pa se ta sredstva zmanjšujejo za 45.900,00 EUR.   
  
Ø 4116001 –  Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj 

Sredstva na tej postavki se povečujejo zaradi že omenjenih sprememb zagotavljanja sredstev 
za vplačilo v rezervni sklad etažnih lastnikov iz odhodkov za investicijsko vzdrževanje 
stanovanj med odhodke tekočega vzdrževanja in dodatnih potreb po sredstvih za tekoče 
vzdrževanje stanovanj. 
 
Ø 4117004  ZD Hrastnik – investicijska vlaganja 

V letu 2008 se je načrtovala in tudi realizirala izgradnja nadstreška nad novim vhodom v 
prostore dežurne službe v Zdravstvenem domu  Hrastnik. Investicija pa je bila finančno 
realizirana v letu 2009, zato se sredstva na tej proračunski postavki povečajo za vrednost 
sofinanciranja te investicije v višini 16.000,00 EUR. 
  
Ø 4117002  Zdravstveno zavarovanje občanov – 15. člen ZZZ 

S 1. 1. 2009 se je uveljavilo določila Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, ki bistveno spreminja upravičenost občanov, katerim mora občina plačevati 
obvezno zdravstveno zavarovanje. V zvezi s tem je vlada sprejela Pravila, ki določajo to 
upravičenost.  Ugotavlja se, da je na osnovi teh pravil precej občanov izgubilo pravico do 
obveznega zdravstvenega zavarovanja kot občanu. Število upravičencev se je tako zmanjšalo 
iz povprečno 471 občanov v letu 2008 na povprečno 219 občanov v letošnjem letu. Na osnovi 
navedenega se predlaga zmanjšanje te proračunske postavke za 45.000,00 EUR. 
 
Ø 4118200  Knjižnica Antona Sovreta – redni transferi 

Na tej proračunski postavki se sredstva zmanjšujejo zaradi sklenitve že omenjenega dogovora 
o izplačevanju plač in drugih prejemkov v letu 2009. Prav tako pa so posamezni zavodi 
ponovno preverili svoje finančne načrte in v okviru tega koregirali sredstva za materialne 
izdatke. 
 
Ø 4118203  Knjižnica Antona Sovreta – investicijska vlaganja  

V začetku meseca marca 2009 je občina Hrastnik sklenila z Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve kupoprodajno pogodbo o prodaji obstoječih prostorov knjižnice v Domu 
starejših Hrastnik. Ta določa, da bo Ministrstvo v letu 2009 nakazalo občini 70% s pogodbo 
določene kupnine in ne 50 % kot je bilo določeno z pismom o nameri koncem leta 2008. Na 
osnovi navedenega se na tej proračunski postavki povečujejo sredstva v višini 38.800,00 
EUR. 
 
Ø 4118100  KRC Hrastnik – stroški upravljanja kulturnih objektov 

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118200.  
 
Ø 4118013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja športnih objektov – delno 

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118200.  
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ø 4119100   Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok  
Povečanje sredstev na tej proračunski postavki je posledica znatno povečanih potreb po 
financiranju aktivnosti, ki jih mora vrtec izvajati na osnovi izdanih odločb o usmerjanju otrok 
s posebnimi potrebami. Zaradi navedenega se predlaga povečanje te proračunske postavke  za  
9.500,00 EUR.  
 
Ø 4119003  OŠ NH Rajka – redni transferi 

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118200.  
 
Ø 4119007  OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor  

OŠ n. h. Rajka Hrastnik, je s sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo in šport koncem leta 2009 
realizirala tudi računalniško omreženje šole. Sredstva za te namene so bila že vključena v 
proračun občine za leto 2008, vendar jih ni bilo mogoče zajeti met prenose sredstev, saj je bil 
račun s strani izvajalca del izstavljen v mesecu februarju leta 2009. Zato se predlaga za 
poravnavo teh obveznosti zagotovitev dodatnih sredstev v višini 7.253,00 EUR 
Ø 4119011 Energetska sanacija šolskih objektov 

V letu 2009 je najavljen razpis za sofinanciranje energetske sanacije šolskih objektov iz 
sredstev EU. V izdelavi je projektna dokumentacija, ki bo omogočala prijavo na razpis. Ker še 
ne razpolagamo s pogoji razpisa, višino sofinanciranja in predračunsko vrednostjo investicije, 
predlagamo, da se v prvi fazi zagotovijo za te namene sredstva v višini 46.203,00 EUR. 
Dejanska sredstva pa se bodo v proračunu zagotovila po pridobitvi ustreznih razpisnih 
izhodišč. 
 
Ø 4119012  Glasbena šola Hrastnik – investicije v glasbeni prostor 

Dodatna sredstva v višini 20.000,00 EUR se namenjajo za nabavo novega klavirja. 
 
Ø 4119004  Osnovna šola NH Rajka – prevozi  otrok z minibusom  

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118200.  
 
Ø 4120009  Javna dela  - družbene dejavnosti 

Sredstva za javna dela na področju družbenih dejavnosti se zmanjšujejo za 300,00 EUR, kar 
je posledica ponovnega izračuna potrebnih sredstev za financiranje teh del na osnovi dejansko 
sklenjenih pogodb.  
 
Ø 4120015  Financiranje družinskega pomočnika 

Zaradi smrti upravičenca do družinskega pomočnika je z 22. 5. 2009 ugasnila pravica enemu 
družinskemu pomočniku do plačila nadomestila za izgubljeno delo. Na osnovi navedenega se 
zmanjšujejo sredstva na tej proračunski postavki za 5.260,00 EUR.  
 
Ø 4120002  Oskrbnine v socialnih zavodih 

Povečanje potreb na tej proračunski postavki za 10.500,00 EUR je posledica ugotovljene  
realizacije v obdobju januar- maj na tej proračunski postavki in ocene do konca leta 2009.  
 
Ø 4120011  Pomoč na domu 

Povečanje sredstev na tej proračunski postavki v višini 8.600,00 EUR je posledica 
zagotovitve dodatne subvencije občine, ki je nastala zaradi ukinitve  prejemanja subvencije 
Doma starejših občanov Hrastnik za dve delavki iz  ukrepov aktivne politike zaposlovanja s 1. 
7. 2009.    
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Ø 4120004  Pogrebni stroški nepremožnih občanov 
Za leto 2009 je bilo načrtovano plačilo 5 pogrebov nepremožnih občanov. Ugotavlja se, da je 
bili v prvih petih mesecih izvršeni že 4 pokopi. Predlaga se povečanje sredstev na tej 
proračunski postavki za 1.800,00 EUR, kar bo omogočalo do konca letošnjega leta še plačilo 
3 pokopov. 
 
Ø 4120006  Enkratne pomoči socialnim upravičencem 

 Zaradi  spremenjenih gospodarskih razmer se ugotavlja, da se je tudi v Občini Hrastnik 
število brezposelnih oseb v zadnjih mesecih letošnjega meseca povečalo, zato se predlaga, da 
se za zagotavljanje enkratnih denarnih pomoči socialnim upravičencem zagotovijo dodatna 
sredstva v višini 2.000,00 €.  
 
 
42 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA, PROSTOR IN JAVNE GOSPODARSKE  
     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 zaradi navedenih obveznosti sredstva na postavki povečajo na 12.350,00 €. 
 

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 predlagamo, da se iz postavke Prometna signalizacija 
prerazporedi 10.000,00 €, za potrebe izvajanja letnega vzdrževanja, tako, da višina sredstev na 
postavki znaša 185.000,00 €. 
 

Ø 4213005  Prometna signalizacija 
Predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 10.000,00 € na postavko Vzdrževanje občinskih 
cest. 
 

Ø   4213002 Vzdrževanje javne razsvetljave 
Predlagamo, da se sredstva v višini 3.500,00 € prerazporedijo na postavko 4212001 Projekt 
racionalizacije porabe električne energije, za potrebe izdelave Načrta javne razsvetljave.  
 

Ø   4213210 Sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest 
Občina Hrastnik je skladno s sofinancerskim sporazumom dolžna sofinancirati rekonstrukcijo 
državne ceste R1 221 Trbovlje-Hrastnik, odsek Rinaldo-Kamnolom. Obveznosti občine se 
nanašajo na obnovo in gradnjo infrastrukture lokalnega značaja (vodovod, kanalizacija, javna 
razsvetljava). Predlagamo, da se sredstva na postavki povečajo na 107.000,00 €. 
 

Ø   4215001 Centralna čistilna naprava in kolektorski sistem 
Skladno s sklenjenimi pogodbami znašajo obveznosti občine v letu 2009 4.733.044,00 €, zato 
predlagamo, da se sredstva na postavki povečajo. Projekt je usklajen z načrtom razvojnih 
programov proračuna RS, ki temelji na sklenjenih sofinancerskih pogodbah s kohezijskim 
skladom EU in deležem MOP. 
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Ø   4215006  Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne   
                                    infrastrukture 
Poleg izgradnje centralne čistilne naprave in kolektorskega omrežja se gradijo tudi neposredni 
priključki na kanalizacijo in obnavlja obstoječa infrastruktura. Predlagamo, da se višina 
sredstev poveča na 156.900,00 €. 
 

Ø   4216002  Stroški soglasij, geodetske storitve, in drugo 
Glavni poudarek na tej postavki se daje naročanju geodetskih storitev za potrebe ureditve mej 
in parcelacij ter spremembe vrste rabe v postopkih urejanja zemljiško knjižnih zadev bodisi s 
področja vodovarstvenih pasov in premoženjskopravnih zadev in geodetskih del za potrebe 
katastra GJI itd.  Predlagamo, da se postavka zaradi povečanega obsega potrebnih odmer 
poveča na 31.572,00 €. 
 

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 v višini 
20.000,00 €, zaradi potrebnih odkupov zemljišč za potrebe gradnje ceste Marno-Turje, tako 
da višina sredstev na postavki znaša 50.000,00 €.  
 

Ø   4216013  Izdelava elaboratov poškodovanih objektov, meritve, analize 
Sredstva bodo namenjena jemanju vzorcev pitne vode ter izdelavi analiz iz vodooskrbnih 
sistemom, ki niso v upravljanju KSP. V letu 2009 bomo pričeli z izdelavo Občinskega 
programa varstva okolja, ki bo dokončan v letu 2010, zato predlagamo, da se višina sredstev 
zmanjša na 18.463,00 €. 
 

Ø   4216001  Prostorsko načrtovanje 
V letu 2009 nadaljujemo z izdelavo Občinskega prostorskega načrta, kar predstavlja težiščno 
nalogo. Hkrati smo izvedli spremembe in dopolnitve UN Log-Novi Log. Predlagamo, 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.  
 
 

Ø   4216004  Projektna dokumentacija 
Priprava naložb v infrastrukturo in objekte zahteva pravočasno izdelavo projektne 
dokumentacije zaradi vse daljših in zahtevnejših postopkov urejanja zemljiško knjižnih zadev 
in pridobivanja upravnih dovoljenj. Tudi javni natečaji za pridobitev sredstev iz državnega 
proračuna zahtevajo predložitev projektov in dovoljenj že ob prijavi. Pri načrtovanju izdelave 
projektne dokumentacije bomo sledili ciljem v načrtu razvojnih programov. Predlagamo, da 
se postavka poveča na 72.663,00 €.  
 

Ø   4216011  Vzdrževanje saniranih plazov 
Sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti terjajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih 
ukrepov za preprečevanje nadaljnjega plazenja. V okviru proračunske rezerve predlagamo, da 
se del načrtovanih nalog izvede iz teh sredstev, zato predlagamo, da se višina sredstev 
zmanjša na 15.725,00 €.  
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43 ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE 
 
Minimalno se spremenijo  razpoložljiva sredstva, s katerimi razpolaga Oddelek za proračun in 
finance v okviru Bilance prihodkov in odhodkov in sicer se povečujejo iz prvotnih 161.790 € 
na 162.940 €.  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, Zaradi zamika realizacije te zadolžitve v drugo 
polletje bodo obresti za leto 2009 precej nižje, zato se ta PP znižuje iz 63.290 € na 41.540 €. 
 

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 se na tej postavki povečujejo zagotovljena sredstva iz prvotnih 10.000 € 
na 17.000 €. 
 

Ø 4323002 Posebna proračunska rezerva – izločitev v sklad 
Povečujejo se sredstva za izločitev v proračunski sklad za 8.000 €.  Za pridobitev državnih 
sredstev za sanacijo morebitne škode po neurju mora občina izkazati tudi porabo lastnih 
sredstev, tako da predlagamo zagotovitev ustreznih sredstev v ta sklad. 
 

Ø 4323001 Splošna proračunska rezervacija 
Predlaga se povečanje splošne proračunske rezervacije iz 13.000 na 20.000 €. Gre za 
nerazporejene prihodke, ki jih na predlog  službe s sklepom razporedi župan. Zaradi številnih 
sprememb, ki se še pripravljajo s strani Vlade predlagamo, da se ta rezerva poveča, zato da bo 
občina lahko zagotovila sredstva za področja, na katerih nima dovolj sredstev ali pa sploh 
nima planirana. 
 
 
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. 
Za zagotavljanje sredstev za redno delovanje krajevnih skupnosti v letu 2009 je  potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva v višini 1000,00 € in sicer v KS Turje- Gore zaradi porabe 
električne energije, ki je energent za ogrevanje doma KS. Na področju rednih dejavnosti 
ostalih krajevnih skupnosti so zaradi večje porabe energije, predvsem ogrevanja, potrebne 
samo notranje prerazporeditve med posameznimi konti.  
 
Na podlagi dogovorov s sveti KS pa so potrebne prerazporeditve sredstev na področju 
investicij na naslednjih postavkah: 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Na področju investicijskih vlaganj pri KS Marno, je potrebna prerazporeditev sredstev  
in sicer se postavka 5306002 (Investicijska vlaganja v dom KS Marno zviša za 700,00 € 
zaradi potreb po ureditvi odtokov v domu KS. Zaradi tega se postavka 5313003 (Investicijska 
vlaganja v krajevne ceste v KS Marno) zniža za enako vrednost. 
 
Pri krajevni skupnosti Turje- Gore se prenese 12.994,00 € na postavko 5413003 (Investicijska 
vlaganja v krajevne ceste v KS Turje- Gore), zaradi plačila lanske vrednosti ceste Zigmaher, 
ki je zapadlo v letošnje leto. 
 
Pri krajevni skupnosti Kovk se predlaga prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke 
5506002 (Investicijska vlaganja v dom KS Kovk) na področje cestne infrastrukture 5513003 
(investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Kovk). Prerazporeditev je možna zaradi nižje 
pogodbene vrednosti za dobavo montažnega pohištva za dom KS Kovk. 
 
Na področju vlaganj v sanitarije v domu KS Prapretno smo v letošnjem letu za gradbena dela 
nameravali investirati 9000,00 €, vendar je zaradi večjega posega na podlagi pripravljenega 
projekta in že pridobljenih ponudb razvidno, da je potrebno zagotoviti še dodatnih 6.000,00 €. 
Tako je potrebna prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke 5713003 (Investicijska 
vlaganja v krajevne ceste v KS Prapretno), na proračunsko postavko 5706002 (Investicijska 
vlaganja v dom KS Prapretno). 
 
V krajevni skupnosti Krnice – Šavna peč je zaradi nizkih zimskih temperatur prišlo do 
poškodb na vodovodni instalaciji v domu KS. Za ustrezno sanacijo, prenovo in izolacijo 
vodovodnih instalacij je potrebno zagotoviti še dodatnih 1000,00 €. Tako predlagamo, da se 
proračunska postavka 5813003 (Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice – Šavna 
peč) zmanjša za 1000 €, proračunska postavka 5806002 (Investicijska vlaganja v dom KS 
Krnice- Šavna peč) pa poveča za omenjeno vrednost. 
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