
 

 
Občina HrastnikObčina HrastnikObčina HrastnikObčina Hrastnik    
Pot Vitka Pavliča 5Pot Vitka Pavliča 5Pot Vitka Pavliča 5Pot Vitka Pavliča 5    
1430  HRASTNIK1430  HRASTNIK1430  HRASTNIK1430  HRASTNIK    

  

# 
 

  
 
ŽupanŽupanŽupanŽupan    
    
    
Telefon: 03 5654Telefon: 03 5654Telefon: 03 5654Telefon: 03 5654----350350350350    
Fax: 03 5644Fax: 03 5644Fax: 03 5644Fax: 03 5644----041 041 041 041     

                                                                                                      Štev.: 410-4/2009 
                                                                                                      Datum: 7.12.2010 
OBČINSKI  SVET 

OBČINE  HRASTNIK 

 

 

Zadeva:                2. Rebalans proračuna občine  Hrastnik za leto 2010  
 

 

Naslov:                 Odlok o 2. spremembi odloka o proračunu občine  

                              Hrastnik  za leto 2010   -  skrajšani  postopek 
 

 
Gradivo pripravili:   Oddelek za proračun in finance 
                                    Oddelek za splošne zadeve 
                                    Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
                                    Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe 
 
Pravne podlage:        29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- 
                                    UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008,  
                                    100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I- 
                                    267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) 
                                    29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,  
                                    124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B,  
                                    127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010- 
                                    ZUKN 9. čl. Zakona o javnih financah (Ur l. RS, št. 79/99 in spr.) 
                                    17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010- 
                                    čistopis (19/2010 popr.)) 

                                    89. čl. Poslovnika  Občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja št.   
                                            17/2010_čistopis) 
 
Poročevalci:              Janez KRANER, direktor Občinske uprave občine Hrastnik 
                                   Vanja JERIČ, vodja oddelka  
                                   Andreja Pavlič Udovč, vodja oddelka 
                                   Ljubomir ZALEZINA, vodja oddelka 
                                   Tomaž SIHUR, vodja oddelka  
 
 
                                                                          Predlagatelj:              Miran JERIČ, župan 



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10), 29. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 
38/2010-ZUKN) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010-
čistopis (19/2010 popr.))  je  Občinski svet občine Hrastnik  na ____. redni  seji,   dne  
____________  sprejel 

 

 

 

 

 

 S K L E P 

 
 
 
1.  Sprejme se  Odlok o 2. spremembi odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2010 z 2. 
rebalansom proračuna občine za leto 2010. 
  
2. Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 410-4/2009 
Datum:  
 
 
 
 
 
 

Miran JERIČ 
ŽUPAN 

OBČINE  HRASTNIK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predstavitev predloga 2. rebalansa proračuna 2010 
 

 
Občina Hrastnik je v mesecu decembru 2009 sprejela Proračun občine Hrastnik za leto 2010 na 
predpostavkah Ministrstva za finance iz prejšnjega leta in predpostavkah o realizaciji načrtovanih 
projektov in zastavljenih ciljev. 
 
Zaradi nekaterih dejstev, ki so narekovala spremembo proračuna in tudi njegovih letnih ciljev  
so bile v prvi polovici predlagane spremembe proračuna s 1. Rebalansom za leto 2010. 
 
Neurje, ki je zajelo Slovenijo in tudi občino Hrastnik v dneh od 17. do 19.9.2010, pa je 
predstavljalo za občino nove okoliščine, saj je bilo potrebno zagotoviti sredstva za 
intervencijo ekip na terenu, v nadaljevanju pa tudi za trajno sanacijo razmer. Škoda je nastala 
s sprožitvijo nekaterih plazov, na cestni infrastrukturi ter tudi na javni gospodarski 
infrastrukturi. V okviru proračunskih sredstev za leto 2010 je bilo z določenimi 
prerazporeditvami sredstev med proračunskimi programi možno zagotoviti sredstva za kritje 
stroškov intervencij in izvedbo  najnujnejših ukrepov za zagotovitev prevoznosti in pogojev 
za bivanje in delo občanov. Za sanacijo posledic poplav oziroma neurja  pa je bilo potrebno 
najprej zagotoviti sredstva za projektno dokumentacijo tudi v okviru prerazporeditev, medtem 
ko bodo za trajno sanacijo zagotovljena državna sredstva,  saj gre za finančno in tehnično  
zelo zahtevne posege, ki jih občina ne zmore financirati z lastnimi sredstvi. 
 
Na osnovi navedenega in pa predlogov strokovnih služb tudi na drugih področjih delovanja 
občine je župan v skladu z 8. odstavkom 4. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 
2010 izkoristil možnost prerazporeditev in dne 6.10.2010 odredil prerazporeditve sredstev 
med proračunskimi programi in postavkami ter s tem določil nov veljavni proračun. (priloga: 
Sklep o prerazporeditvi odobrenih sredstev med proračunskimi postavkami). 
 

Že v okviru obravnave Poročila o izvrševanju proračuna občine Hrastnik v obdobju I-
VIII/2010, ki ga je obravnaval prejšnji Občinski svet, je bilo opozorjeno, da v okviru možnih 
prerazporeditev ni bilo možno zagotoviti zadostnih sredstev za kritje načrtovanih odhodkov 
na področju otroškega varstva in socialnega varstva odraslih.  Prav tako smo Občinski svet 
ves čas seznanjali, da ni zaključen izbor izvajalca del za izgradnjo II. faze deponije Unično, 
kar rezultira v dejstvu, da se terminski plan izvedbe te investicije prestavlja na leta 2011-
2013, s tem pa se v okviru predloženega  rebalansa zmanjšujejo transferni prihodki za to 
investicijo (tako od lokalnih skupnosti kot tudi EU in države), na odhodkovni strani pa se ta 
investicija v 2010 ne načrtuje več. Zmanjšujejo se tudi načrtovani prilivi iz naslova evropskih 
sredstev za razvoj regij, saj projekt Komunalno urejanje degradiranega urbanega območja 
Resnica ni bil potrjen s strani SVRL. 
 
Hkrati so strokovne službe pripravile realno oceno prihodkov za leto 2010 in potrebnih 
sredstev za pokrivanje odhodkov do konca leta ter predlagale sprejem 2. rebalansa proračuna 
občine za leto 2010. 
 
Na pripravo predloga 2. Rebalansa je tudi vplivalo dejstvo, da Komunalno stanovanjsko 
podjetje Hrastnik s 1.9.2010 ni moglo uveljaviti novih cen, ki jih je potrdil Občinski svet in 
kljub izdanemu pozitivnemu strokovnemu mnenju ministrstva,  zaradi sprejema Uredbe o 
določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 69/2010; v nadaljevanju: 
Uredba), s katero je Vlada Republike Slovenije za 6 mesecev zamrznila oziroma določila cene 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, med drugimi tudi 



oskrbe s pitno vodo.  Ker je Občinski svet ugotovil potrebo po subvencioniranju cen za 
obdobje januar-avgust 2010, od 1.9.2010 pa načrtoval povišanje cen, je nastala potreba po 
zagotovitvi dodatnih sredstev za subvencioniranje cen do konca leta 2010, zato je Komunalno 
stanovanjsko podjetje tudi vložilo zahtevek za podaljšanje sklepa Občinskega sveta. Prav tako 
se želi Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik še v letu 2010 zadolžiti v višini do 98.000 
€, kar pa ne more storiti, če tega občina ne zagotovi z odlokom o proračunu in s sprejetjem 
sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi. 
 
Spremembe proračuna 
 

 
 
 
 

 



  
Prihodki predloženega  2. Rebalansa proračuna skupaj s prenesenimi sredstvi iz preteklih let 
presegajo odhodke za 436.449 €.  Od tega predstavljajo neporabljena namenska sredstva takse 
na odpadke 2007-2010  240.307 € in  neporabljena najemnina za oddajo gospodarske javne 
infrastrukture v najem Cerozu v 2010  34.579 €.  Sredstva bodo vključena v proračun občine 
za leto 2011.  
 
 
Tabele  predloženega 2. Rebalansa proračuna za leto 2010 v  splošnem in posebnem  delu 
proračuna  prikazujejo naslednje kolone: 

- 1. kolona:  sprejeti proračun za leto 2010, 
- 2. kolona:  trenutno veljavni  proračun po prerazporeditvah župana, 
- 3. kolona:  realizacija proračuna januar-oktober 2010 
- 4. kolona:  spremenjeni proračun po 2. rebalansu, 
- 5. kolona:  IND  realizacija/veljavni proračun 
- 6. kolona:  IND  spremenjeni proračun po 2. reb./veljavni  proračun 2010 


