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1.UVOD 
 
Občina mora za nemoteno delovanje vseh dejavnosti v občini sprejeti proračun pred letom, na 
katerega se nanaša. Zato so strokovne službe na osnovi noveliranih Globalnih 
makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije 2010-2015, ki jih je občinam posredovalo 
Ministrstvo za finance dne 20.9.2010, pripravile predlog proračuna za prvo obravnavo. 
 
Iz teh okvirov izhaja napoved povprečne rasti cen 2011/2010  2,7 %, zato se je sprva v okviru 
predloga proračuna predlagalo povišanje sredstev za financiranje proračunskih uporabnikov 
za 2,7 %, oziroma v skladu z načrtovano rastjo stroškov. Na podlagi določitve obsega 
primerne porabe občine za leto 2011, ki je celo manjši od leta 2010, pa so strokovne službe 
pristopile k restriktivnejšemu načrtovanju sredstev za financiranje proračunskih uporabnikov, 
tako da ostajajo na ravni iz leta 2010, oziroma v odvisnosti od dejanskih stroškov poslovanja 
(predvsem pri javnih zavodih). 
 
Sredstva za plače so načrtovana v skladu s sprejeto uredbo in trenutno višino plač, brez 
načrtovane uskladitve z rastjo inflacije in brez odprave nesorazmerij plač, prav tako v 
predlogu niso zagotovljena sredstva za izplačevanje stimulacije v višini 2 % mase plač, niti 
napredovanja zaposlenih. 
 
Ministrstvo za finance je v letu 2009 spremenilo Pravilnik o pošiljanju sprejetih proračunov, 
na osnovi katerega je potrebno proračune pripraviti po enakem sistemu kot je državni, zato so 
pripravili v aplikaciji APPRA tudi podlage za pripravo obrazložitev proračuna. Na osnovi 
navedenega je predloženi predlog proračuna za leto 2011 pripravljen po zahtevah iz 
pravilnika in Priročnika za pripravo proračunov za leti 2011 in 2012.  Zaradi večje 
preglednosti gradiva smo odlok in tabele proračuna pripravili v en zvezek, obrazložitve tabel 
pa v drugi zvezek proračuna. 
 
1/    V prvem zvezku proračuna je odlok z obrazložitvijo in tabele proračuna: 

- Splošni del, 
- Posebni del po institucionalnih uporabnikih, 
- Načrt razvojnih programov po institucionalnih uporabnikih. 

 
V tabelaričnem delu splošnega in posebnega dela proračuna so prikazane naslednje numerične 
kolone: 

- 1. kolona: Realizacija proračuna 2009, 
- 2. kolona: Sprejeti proračun 2010, 
- 3. kolona: Proračun po 2. rebalansu 2010 
- 4. kolona: PREDLOG PRORAČUNA 2011, 
- IND predloga proračuna 2011/2.rebalans 2010. 

 
V Načrtu razvojnih programov so ovrednoteni programi za leta 2011-2014. Pri krajevnih 
skupnostih z novoizvoljenimi sveti štiriletni programi še niso usklajeni, zato so v predloženem 
proračunu vključeni projekti, kot so jih načrtovali prejšnji sveti, po uskladitvi z novimi sveti 
pa bodo spremenjeni oziroma dopolnjeni. 
 



2/   V drugem zvezku proračuna so obrazložitve tabel iz prvega zvezka.  Upravljavec 
aplikacije APPRA, je program nadgradil, tako da je možen izpis obrazložitev tudi po 
uporabnikih in proračunskih postavkah, ne le po programih in znotraj tega po uporabnikih, 
zato so obrazložitve proračuna 2011 izpisane po novem. To pomeni, da je pri posebnem delu 
proračuna najprej izpis obrazložitev programov, glavnih programov in podprogramov, v 
nadaljevanju pa potem po proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah, tako da je 
lažje primerljivo s finančnim načrtom posameznega uporabnika.  Izpis obrazložitev po 
uporabnikih in proračunskih postavkah je v gradivu od strani  85  dalje. 
 
 
2. GLOBALNI  RAZVOJNI  CILJI OBČINE 
 
Pri pripravi proračuna in štiriletnega načrta razvojnih programov mora občina za 
uresničevanje zastavljenih ciljev določiti  ključne razvojne usmeritve, prioritete in programe, 
ki jih želi izvesti v prihodnosti: 
 

� trajnostni razvoj - razvoj, ki zadovoljuje današnje potrebe, ne da bi ogrožal možnosti 
prihodnjih generacij, 

� ustvarjanje prostorskih pogojev za razvoj gospodarskih, športnih, kulturnih in drugih  
dejavnosti, 

� skladno urbano razvito mesto in obrobne krajevne skupnosti, 
� višja  kvaliteta življenja v občini, 
� zmanjšanje števila brezposelnih in ustvarjanje pogojev za povečanje števila novih delovnih 

mest, 
� večja informiranost, osveščenost in odgovornost prebivalcev na področju varovanja okolja,   

prometa, racionalne rabe energije in naravnih virov , 
� spodbujanje razvoja turizma in podeželja, 
� spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva,  
� kvalitetnejše, dostopnejše in hitrejše javne storitve,  
� kvalitetnejše delo občinske uprave. 

 
Cilj  lokalne skupnosti je skladen razvoj vseh področij delovanja, ki temelji na dolgoročno 
zasnovanih programih razvoja, z upoštevanjem specifičnih dejavnikov, ki vplivajo na 
možnost hitrejše realizacije na posameznih področjih.  
Potrebe in pritisk za izboljšanje javnega standarda in pomanjkanje javnih sredstev za njegovo 
realizacijo, zahtevajo jasno postavljene dolgoročne cilje, strategijo in razvojno politiko občine 
kot samoupravne skupnosti.  Spremenjena gospodarska situacija v državi in  svetu narekuje 
tudi potrebo po stalnem spremljanju socialne slike v občini in pripravljenost lokalne skupnosti 
na ustrezno reagiranje ob večjih spremembah.  
 
Pomemben vidik razvojnih možnosti predstavljajo priložnosti, ki jih za realizacijo 
posameznih projektov predstavljajo razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev iz različnih 
skladov Evropske unije, kar občina vsa leta uspešno izkorišča.  Upoštevaje dolgoročno vizijo 
razvoja je s primerno izbiro projektov nujno potrebno letno usklajevati potrebe posameznih 
področij z možnostmi, saj se struktura javnih razpisov spreminja, zato je potrebno vedeti, da 
predstavljeni nabor projektov in njihova prioriteta ne bosta ostala  ves čas enaka. 
 
V Regionalnem razvojnem programu Zasavja za obdobje 2007 – 2013 opredeljeni razvojni 
cilji, ki jih je v letu 2007 sprejel tudi Občinski svet občine Hrastnik, so osnova za oblikovanje 
programov na lokalni ravni. Z Izvedbenim programom za posamezno obdobje znotraj 2. 
finančne perspektive pa se opredelijo projekti, ki so po prioriteti in vsebini skladni z 



razpisnimi pogoji in predstavljajo osnovo za prijavo na razpis EU sredstev neposrednih 
regionalnih spodbud za posamezno obdobje.  
 
Doslej je bila Občina Hrastnik izredno uspešna pri pripravi in prijavi infrastrukturnih 
projektov, kar potrjujejo pogodbe za sofinanciranje 3 projektov rekonstrukcije lokalnih cest in 
projekt vodooskrbe Turje – Gore – Kopitnik, ki so bili v letu 2009 zaključeni, izgradnja 
čistilne naprave z manjkajočim kolektorskim omrežjem in projekt Urejanje mestnega jedra 
občine Hrastnik sta bila dokončana v letu 2010, projekt rekonstrukcije lokalne ceste Dol – 
Blate se bo zaključil v 2011, v zaključni fazi priprav na začetek gradnje pa je tudi projekt 
izgradnje 2. faze Centra za ravnanje z odpadki Zasavja, za katerega je tudi pridobljen sklep o 
dodelitvi 6,9 mio € nepovratnih sredstev EU. Ob tem se velja tudi spomniti letošnje pridobitve 
novih prostorov in opreme knjižnice Antona Sovreta, ki so tudi rezultat uspešnega 
kandidiranja za evropska in državna sredstva na razpisu Ministrstva za kulturo v letu 2009, 
kjer je bila občina v finančni konstrukciji le minimalno udeležena 
 
Glede na vsebino in dosedanjo realizacijo Operativnih programov lahko pričakujemo, da bo v 
prihodnje manjši poudarek na cestni infrastrukturi, več poudarka pa pričakujemo na 
okoljevarstveni, informacijski infrastrukturi in racionalni rabi energije ter uporabi obnovljivih 
virov energije. Glede na različne možnosti je predvsem pomembna pripravljenost 
dokumentov, ki bodo omogočili odziv lokalne skupnosti na ponujene priložnosti za realizacijo 
razvojnih projektov s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev. Občina je bila že v letu 2010 
pripravljena na razpis za izvedbo projektov racionalne rabe energije v zavodih, vendar do 
njega še ni prišlo. 
 
Izdelan je projekt za izvedbo celovite energetske sanacije objektov osnovne šole NH Rajka na 
Logu, ki predvideva vse potrebne ukrepe za izboljšanje stanja in hkrati tudi možnost uporabe 
obnovljivih virov energije (fotovoltaika, toplotne črpalke..). Energetska študija in podrobni 
energetski pregledi pa so izdelani tudi za druge objekte javnih zavodov, kot osnova za 
načrtovanje posegov (športna dvorana, bazen, vrtci…). 
 
Dokončana je PGD/PZI dokumentacija za gradnjo vodovodne povezave Spodnje Marno – 
Slatno – Dol s tremi vodohrani skupne kapacitete 400 m3, ki bodo zagotavljali nemoteno 
oskrbo širšega območja Dola s kvalitetno pitno vodo in hkrati tudi zadostno zalogo požarne 
vode, kar trenutno Dolu manjka. Projekt je pripravljen za prijavo na 5. razpis sredstev iz 
naslova Regionalnih spodbud, kjer ima občina Hrastnik prosto kvoto sredstev zaradi zavrnitve 
projekta Urejanje opuščenega urbanega rudarskega območja Resnica s strani SVRL. 
 
Za prijavo na razpis sredstev za razvoj podeželja v okviru Ukrepa 322 in 323 sta v fazi 
pridobivanja gradbenega dovoljenja dva projekta, ki se pripravljata po sklepu občinskega 
sveta iz junija 2010 in sicer projekt prenove kašče v Šavni peči za potrebe etnološke razstave 
in Sovretove spominske sobe ter projekt izgradnje poslovnega objekta v KS Steklarna za 
zagotovitev prostorov za delovanje Sveta KS Steklarna, društev s tega območja in PIGD 
Steklarna (prvotna lokacija pri Logarju ni dobila soglasja ARSO zaradi poplavnega območja 
Save). 
Na področju varstva okolja se bo v sodelovanju z občino Laško pripravila idejna zasnova 
ureditve kanalizacijskega omrežja za območje naselij Marno – vzhod, Brdce, Turje – vzhod in 
Čreta v naši občini ter naselja Sedraž, Belovo in Klenovo v laški občini. Zasnova bo 
obravnavala tudi variante končnega čiščenja tako zbranih fekalnih odplak bodisi z izgradnjo 
manjše lokalne ČN ali z navezavo preko Šmarjete na ČN Laško. Podobne zasnove pa se bodo 



izdelale tudi za naselja v naši občini, katerih priključitev na ČN Hrastnik ekonomsko ni 
sprejemljiva in sicer za naselja Čeče, Kovk, Šavna peč in Krnice. 
 
Prav tako potekajo aktivnosti za pripravo dokumentacije za gradnjo širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij. Pri pripravah pred objavo razpisa smo sodelovali z občino Laško in 
še nekaterimi občinami, ki imajo isti interes. Pogoji 2. razpisa za pridobitev nepovratnih 
sredstev so zelo neugodni za našo občino, ki ima po veljavnih objavljenih podatkih 
Ministrstva na tako imenovanih belih lisah le 134 hišnih številk razpršenih v naseljih Kal, 
Unično, Turje, Gore, Kovk in Šavna peč. Tako se proučuje možnost zagotovitve dostopa do 
svetovnega spleta na območju belih lis s pomočjo brezžičnega sistema. 
 
Dinamika izvedbe in potreba zagotavljanja lastnih sredstev za projekte sofinancirane s 
sredstvi EU ter nekatera nujna investicijska vlaganja, ki so nujna v letu 2011,  vplivajo na 
spremembo prioritete investicijskih vlaganj v posamezna področja delovanja lokalne 
skupnosti, glede na načrtovano v preteklih letih. Pri tem moramo, glede na predvidene 
spremembe nabora projektov za katere bo mogoče pridobiti nepovratna EU sredstva, zelo 
smiselno načrtovati vlaganja, da ne bi porabljali zgolj lastna sredstva za projekte, za katere je 
moč kandidirati na evropskih razpisih. Gre za področja vzgoje in izobraževanja, športne 
objekte itd., kjer realne potrebe po investicijskih vlaganjih so, neracionalno pa jih je izvajati iz 
lastnih proračunskih sredstev, če nam EU lahko prispeva do 85 % upravičenih stroškov. 
Za področja varstva okolja, racionalne rabe energije in rabe obnovljivih virov energije itd.  
moramo tako prednostno pripraviti projektno dokumentacijo, ki bo omogočila prijavo na 
razpise, ko bodo objavljeni.  
Tako bo nabor investicijskih vlaganj v prihodnjih letih zahteval precejšnja lastna sredstva 
občine, za realizacijo nekaterih projektov pa bo potrebno proučiti tudi možnost izvedbe  javno 
zasebnega partnerstva.  
 
Pri tem pa občina znotraj svojih programov ne načrtuje sofinanciranja projektov, ki so bili 
uvrščeni v RRP Zasavja 2007 - 2013 na predlog drugih subjektov z območja občine Hrastnik, 
saj že zagotavljanje lastnih sredstev za projekte v izvajanju občine počasi postaja problem. 
 
Z realiziranimi programi in projekti v zadnjih letih tako na področju komunalno-cestnega kot 
tudi družbenih dejavnosti in z načrtovanimi programi ter projekti v okviru predloženega 
proračuna občina dosledno sledi cilju čim večjega razvoja javne infrastrukture  kot 
predpogoja hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja 
 
 
3. PREDNOSTNE NALOGE OBČINE V LETU 2011 
 
Občina v letu 2011 kot prednostne načrtuje naslednje naloge: 

� varovanje vodnih virov in zagotavljanje zadostnih količin kvalitetne pitne vode na celotnem 
območju občine, 

� izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja in priključitev čim več uporabnikov,  
� izdelava strokovnih podlag za odvajanje in čiščenje odplak za ostala naselja v občini, ki niso 

priključena na CČN, 
� izboljšanje prometne varnosti, propustnosti cest in križišč ter zmanjšanje dolžine občinskih 

makadamskih cest, 
� ureditev tržnice in spodbujanje domačih proizvajalcev hrane k predstavitvi svojih pridelkov in 

ponudbo le-teh na tržnici, 
� urejanje premoženjskih vprašanj, 



� dokončanje in sprejem strategij razvoja za posamezna področja delovanja lokalne skupnosti, 
prednostno strategijo gospodarjenja z občinskim premoženjem (stanovanja, poslovni prostori, 
stavbna zemljišča), občinski prostorski načrt,   

� pričetek aktivnosti za izgradnjo Doma starejših v Hrastniku, 
� racionalizacija porabe energije – zmanjšanje stroškov, 
� urejanje vzgojno varstvenega in šolskega prostora, obnova zgradb in ureditev okolice ter 

varnih šolskih poti,  
� izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in društev, 
� zagotavljanje ustrezne opremljenosti enot in društev na področju civilne zaščite in    

            požarne varnosti, 
� dograjevanje informacijskega sistema in prenova spletne strani občine. 

  
Leto 2011 bo za občino Hrastnik spet izjemno zahtevno po vsebinski in finančni plati. Občina 
Hrastnik je bila v letih 2007 in 2008 zelo uspešna pri prijavi infrastrukturnih projektov na 1., 
3. in 5. razpisu za pridobitev sredstev strukturnih skladov EU, z izjemo projekta Urejanje 
opuščenega urbanega rudarskega območja Resnica, ki pa je bil zavrnjen iz formalnih 
razlogov, a bo vseeno realiziran v dogovoru z RTH in ostalimi lastniki infrastrukture na tem 
območju. Z zavrnitvijo tega projekta pa v okviru 5. razpisa ostaja prosta kvota EU sredstev v 
višini 684.000 € za Občino Hrastnik, zato se za prijavo na zadnji rok v januarju 2011 
pospešeno zaključuje projekt »Gradnja vodovoda Spodnje Marno – Slatno - Dol«, ki po 
razpisnih pogojih ustreza za prijavo na 5. razpis. Projekt bi realizirali v letih 2011 in 2012 .  
V letu 2011 se bo začela fizična izgradnja druge faze Centra za ravnanje z odpadki Zasavja na 
Uničnem, ki jo bo vodila Občina Hrastnik v imenu vseh družbenikov.  
 
Na podlagi temeljite analize stanja v prostoru in potreb ter razvojnih idej naših občanov in 
gospodarskih subjektov v zvezi s posegi v prostor v letu 2009 je bil v letu 2009 izdelan 
osnutek OPN in posredovan pristojnim za pridobitev smernic. Posamezne zahteve terjajo 
pridobitev dodatnih nepredvidenih strokovnih podlag, kar ne pomeni samo finančno 
povečevanje finančnih obveznosti ampak tudi časovno zamikanje  dokončnega oblikovanja 
predloga »Občinskega prostorskega načrta«.  
 
S sprejemom izvedbenega načrta za območje Resnice v letu 2009 se je začela zaključna faza 
projektne obdelave komunalne ureditve tega območja in programa komunalnega urejanja, ki 
bosta osnova za pripravo zemljišča za večstanovanjsko gradnjo v območju II, kot tudi gradnjo 
večnamenskega objekta v območju III. S projektom je občina kandidirala na 5. razpisu za 
pridobitev EU sredstev za zagotovitev svojega deleža, žal neuspešno. Večji del pa bo 
zagotovil RTH Trbovlje, kot eno prioritetnih nalog v sklopu usklajenega načrtovanja posegov 
v prostor z Rudnikom Trbovlje Hrastnik, ki v okviru postopnega zapiranja rudnika mora 
izvesti zapiralna dela, sanacijo in rekultiviranje površin. Ob usklajenem načrtovanju in 
sodelovanju vseh lastnikov infrastrukture na tem območju (Petrol, Elektro Ljubljana, Telekom 
Slovenije, Elstik Hrastnik in Občina Hrastnik) so lahko javna sredstva dosti bolj smotrno 
uporabljena. Vodilno vlogo pri izpeljavi projekta prevzema tako RTH Trbovlje, lastniki 
infrastrukture in občina Hrastnik pa naj bi se vključili kot sofinancerji izgradnje svoje 
komunalne infrastrukture. 
 
Večja vlaganja načrtujemo tudi v gradnjo poslovnega objekta v KS Steklarna za potrebe 
delovanja krajevne skupnosti in društev na tem območju ter PIGD Steklarna. Objekt je sedaj 
lociran ob otroškem igrišču v naselju Podkraj, kar omogoča veljavni ZN OIC Podkraj. 
Na območju Trga Franca Kozarja so v zaključku aktivnosti za odkup prostorov nekdanje 
trgovine Emona od Mercatorja. Objekt bi po pridobitvi ustreznih upravnih dovoljenj v letu 
2011 porušili in na tem območju uredili prepotrebno javno parkirišče (cca 32 mest).   



 
V letu 2011 Občina Hrastnik predvideva pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo 
večnamenskega objekta v Resnici (območje III), v katerem bi združili prostore nove policijske 
postaje (sodelovanje MNZ), prostore za potrebe PGD Hrastnik mesto, prostore Enote Klor, 
večnamensko dvorano za cca 300 obiskovalcev (nadomestitev poslovne dvorane). Na Dolu bo 
potrebno v sodelovanju s KZ Laško in solastniki objekta Trg borcev NOB (Zadruga) 
pripraviti projekte za celovito prenovo objekta, saj je streha dotrajana, prostori v lasti KZ 
Laško in Občine Hrastnik (kulturna dvorana) pa potrebni prenove.  
 
Prav tako je potrebno pripraviti projekt sanacije strehe na Vrtcu Dolinca, ki bi zajemal tudi 
energetsko sanacijo celotnega objekta ter dozidavo potrebnih prostorov za doseganje 
normativne površine na število varovancev. 
 
Seveda pa čakajo občino tudi številne usklajevalne naloge na področju gradnje državnih cest, 
še posebej v cilju zagotovitve cestne povezave Hrastnik – Radeče, bodisi v okviru projekta 
Tretje razvojne osi ali kot samostojnega državnega projekta. V letu 2011 naj bi se zaključil 
državni prostorski načrt za to cesto, ki bo osnova za začetek priprave PGD/PZI dokumentacije 
po posameznih odsekih v prihodnjem obdobju. Na osnovi sprejetega izvedbenega načrta za 
center Dola smo v letu 2010 začeli  z Direkcijo RS za ceste aktivnosti (projektna naloga, 
DIIP..) za izdelavo projekta ureditve državne ceste na odseku od poslovilnega objekta do 
Majcena, saj je z rekonstrukcijo državne ceste pogojena realizacija najpomembnejših ciljev 
tega prostorskega akta.  
Prav tako se usklajuje tudi izdelava projekta za 2. fazo rekonstrukcije regionalne ceste R 1-
221 Rinaldo – Kamnolom, kjer so se dela na 1. odseku Ravnikarjev most – Kamnolom 
dokončala med šolskimi počitnicami v letu 2010, v letu 2011 se predvideva v marcu 
dokončanje PZI projekta in poleti izvedba drugega odseka od Ravnikarjevega mostu do 
odcepa Korbar v dolžini 650 m in v 2012 še rekonstrukcija vse do križišča pri Rinaldu.  
Prav tako bo v letu 2011 Direkcija za ceste RS realizirala prenovo glavne ceste od 
Podjetniškega inkubatorja do križišča pri blagovnici, vključno s hodnikom za pešce. Občina 
se bo vključila v projekt s financiranjem nove javne razsvetljave, zamenjavo vodovoda na 
celotnem odseku in tudi kanalizacije. 
 
Podrobnejši globalni in letni cilji, ki sledijo globalnim ciljem občine kot celote, so opredeljeni 
po posameznih programskih področjih, ki jih bo izvajala lokalna skupnost v letu 2011.  
 
Na osnovi navedenega bo občina do druge obravnave proračun na nekaterih segmentih še 
spremenila oziroma dopolnila, ko bodo znani vsi potrebni parametri (Resnica, programi 
investicij v krajevnih skupnostih, širokopasovno omrežje..).. 
 
 
4.  REKAPITULACIJA  BILANC PRORAČUNA  IN  PREDLAGANI  RAZREZ   
     PRORAČUNSKIH  ODHODKOV  VSEH  TREH  BILANC PRORAČUNA   
     OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2011  PO   PREDPISANIH  PROGRAMSKIH   
     PODROČJIH 
 
 
REKAPITULACIJA VSEH TREH BILANC PREDLOGA PRORAČUNA 
Odhodki proračuna za leto 2011 so načrtovani v skladu z razpoložljivimi prihodki, razlika 
med prihodki in odhodki v višini 173.575 € pa predstavlja nerazporejeno takso na odpadke iz 
preteklih let, saj so razpoložljivi prihodki od takse večji od deleža občine v izgradnjo II. faze 
regijske deponije Unično za leto 2011, zato morajo ostati nerazporejeni. 



 
 
 
 
 
 
PREDLAGANI  RAZREZ  PRORAČUNSKIH  ODHODKOV  VSEH  TREH  BILANC 
PRORAČUNA  LETO 2011  PO   PREDPISANIH  PROGRAMSKIH  PODROČJIH 

 
 
  Programska področja 10.456.039 DELEŽ 
01 POLITIČNI SISTEM 85.637 0,82 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN. 9.680 0,09 
04 SKUPNE ADM.SL.IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 250.760 2,40 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.215.469 11,63 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZR.DOG. 162.755 1,56 
11 KMETIJSTVO, GOZDAR. IN RIBIŠTVO 33.883 0,32 
12 PRIDOBIV. IN DISTR. ENERGET.SUR. 14.000 0,13 
13 PROMET, PROM. INFR. IN KOMUNIK. 1.247.414 11,93 
14 GOSPODARSTVO 57.729 0,55 
15 VAROV. OKOLJA IN NARAV. DEDIŠČ. 1.887.444 18,05 
16 PROSTOR.PLAN.IN STAN.KOMUN.DEJ. 1.581.536 15,13 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 99.973 0,96 
18 KULTURA,ŠPORT IN NEVLAD.ORG. 772.615 7,39 
19 IZOBRAŽEVANJE 2.026.875 19,39 
20 SOCIALNO VARSTVO 694.822 6,65 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 176.735 1,69 
23 INTERVENCIJSKI PROGR.IN OBVEZN. 138.712 1,33  

 
 
 
 
 
 

REAKPITULACIJA BILANC Proračun 2010 po 
2. reb 

Predlog 
proračuna2011 

PRIHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 11.451.532 10.187.414 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 6.150 5.750 
C.  Račun financiranja 0 0 
      Sredstva na računih iz preteklih let 1.261.966 436.449 
SKUPAJ  PRIHODKI 12.719.648 10.629.613 
ODHODKI   
A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 12.052.720 10.332.503 
B.  Račun finančnih terjatev in naložb 119.174 0 
C.  Račun financiranja 111.305 123.535 
SKUPAJ ODHODKI 12.283.199 10.456.038 
      - nerazporejeno (TAKSA NA ODPADKE)  173.575 



 
 


