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PREDLOG 
 
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), 40. člena Zakona o javnih 
financah ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,  
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 in 107/10)  in 17. člena Statuta Občine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010-čistopis (19/2010 popr.)   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 2011 s 1. 
rebalansom proračuna občine za leto 2011.  
2. Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 410-2/2010 
Datum:  
 
 
 
 
 
 
 

Miran JERIČ 
ŽUPAN 

OBČINE  HRASTNIK 
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Uvod 
 

 
1. Uvodne obrazložitve 
Občina Hrastnik je v mesecu januarju 2011 sprejela Proračun občine Hrastnik za leto 2011 na 
predpostavkah Ministrstva za finance iz prejšnjega leta in predpostavkah o realizaciji načrtovanih 
projektov in zastavljenih ciljev. 
 
Zaradi nekaterih dejstev, ki narekujejo spremembo proračuna in tudi njegovih letnih ciljev,  se 
predlagajo spremembe proračuna s 1. rebalansom za leto 2011. 
 
Največje spremembe so potrebne v finančnem načrtu Oddelka za prostor, okolje in 
gospodarske javne službe in sicer na področju zagotavljanja subvencioniranja gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo (zagotovljena sredstva le za prve štiri mesece) in odvajanja 
odpadnih voda (zagotovljena sredstva v prenizki vrednosti). Občina je predlog proračuna za 
leto 2011 pripravila na predpostavkah, da Uredba Vlade RS, ki je zamrznila cene komunalnih 
storitev za 6 mesecev, od 1.5.2011 dalje ne bo podaljšana, zato je računala na uveljavitev 
sprejetih in potrjenih cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih voda (vse po 
novem pravilniku). Tako so bila v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva za 
subvencioniranje oskrbe s pitno vodo za štiri mesece (po stari ceni), po novi ceni pa 
subvencioniranje ni bilo načrtovano.  Na področju odvajanja in pa čiščenja odpadnih voda pa 
je bila subvencija načrtovana in sprejeta že s ceno (50 % za fizične osebe) in v ustrezni višini 
tudi zagotovljena v proračunu. Kot rečeno je Vlada RS uredbo podaljšala za 6 mesecev, kar 
pomeni, da se nove cene niso mogle uveljaviti, razen pri čiščenju (s 1.6.2011), kjer so na 
ministrstvu podali mnenje, da gre za novo storitev, medtem ko pri odvajanju tega niso 
priznali. Uskladitev najemnin in na drugi strani subvencij z dejanskim stanjem je razvidna v 
naslednji tabeli: 

Prihodki plan 2011 plan 2011_1.reb

KSP HRASTNIK d.d.
Najemnina za oskrbo s pitno vodo k710304 129.452 168.596,79
Najemnina za odvajanje odpadne vode k710304 121.337 97.114,19
Najemnina za čiščenje odpadnih voda k710304 190.855 112.322,59
Najemnina pokopališka in pogrebna dejavnost k710304 14.825 12.979,45
Plakatiranje k710304 126 126,00
SKUPAJ KSP Hrastnik d.d. 456.469,00 391.013,02

CEROZ d.o.o.
Najemnina za uporabo infrastrukture 2011 k710304 34.579 34.579,00

SKUPAJ  KSP  in Ceroz 491.048,00 425.592,02  
 
Odhodki plan 2011 plan 2011_1.reb

Za izgradnjo CČN s kolektorskim sist. - kanalizacija PP 4215001 22.000 0,00
Glavnica dolg. kredit za izgradnjo CČN (Banka Celje) -DELNO k5503 0 0,00
Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo KI PP4215006 107.000 107.000,00
Obnovitvene investicije - pokopališče PP 4216300 14.800 12.924,00
Obnovitvene investicije - vodooskrba PP 4216102 91.228 100.000,00
Obnovitvene investicije - kanalizacija PP 4215009 191.467 50.000,00
Zavarovanja infrastrukture PP 4216103 del 24.210 9.893,00
subvencija voda  z DDV 4216105 21.266 116.086,70
subvencija čiščenje z DDV 4215012 81.384 47.476,38
subvencija odvajanje z DDV 4215012 42.240 95.649,97
SKUPAJ 595.595 539.030,05  
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Občina je s 1.6.2011 aktivirala investicijo v teku – Gradnja CČN s kolektorskim sistemom in 
ne s 1.1.2011 kot je bilo načrtovano, zato se prihodki znižujejo. S 1.1.2011 pa je občina 
aktivirala Vodovod Turje-Gore-Kopitnik in druga vlaganja v vodovodna omrežja, kar pomeni 
povečanje predračuna amortizacije za leto 2011, s tem pa najemnine za uporabo GJI, ki jo bo 
Komunalno stanovanjskemu podjetju s 1.6.2011 prenesla v najem. Ker je občina dolžna KSP 
Hrastnik zaračunati najem GJI najmanj v višini amortizacije, je jasno, da KSP Hrastnik, ki 
takšne višine nima pokrite z veljavno ceno, tega ne more poravnati. Zato se z rebalansom na 
eni strani uskladi višina najemnin kot prihodka proračuna glede na dejansko stanje, na drugi 
strani pa zagotovijo sredstva za subvencioniranje teh služb kot odhodki proračuna.   
 
Prav tako se na področju posebnih programov pomoči v primeru nesreč sredstva izjemno 
povečujejo za načrtovane višine sanacije plazov, nastalih v neurju septembra 2010, ki jih bo s 
sklepi odobravalo ministrstvo, razpisi za izvajalca del in plačila pa bodo tekli preko proračuna 
lokalne skupnosti, zato je potrebno tako načrtovana sredstva vključiti v proračun, da bo 
možno realizirati sklepe ministrstva. 
 
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe je na osnovi oddanih del tudi zmanjšal 
potrebo po sredstvih na projektu izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja Dol, 
parkirišča Emona idr. ter sredstva prerazporedil na postavko za vzdrževanje cest  in nekatere 
druge postavke.  
 
Oddelek za splošne zadeve je v glavnem prerazporedil sredstva med postavkami znotraj 
svojega finančnega načrta in jih v skupnem tudi zmanjšal, prav tako se pri krajevnih 
skupnostih opravijo samo nekatere prerazporeditve znotraj finančnega načrta.  
 
Oddelek za gospodarstvo in družbene dejavnosti je na osnovi sklepa Občinskega sveta 
zagotovil sredstva za pokrivanje izgube za leto 2010 za OŠ NH Rajka Hrastnik in dodatna 
sredstva za leto 2011, za povečane stroške ogrevanja pri javnem zavodu KRC Hrastnik, za 
zagotavljanje sredstev za razliko v ceni vrtca in nekatere druge naloge, ki jih v skladu z 
zakonodajo pokriva.   
Ker razpis za energetsko sanacijo osnovnih šol še ni bil objavljen, se sredstva na proračunski 
postavki za leto 2011 (PP 4119019) ustrezno znižajo ter zagotovijo v letih 2012 in 2013, saj 
do finančne porabe sredstev rekonstrukcije v nobenem primeru ne more priti v letošnjem letu. 
Tako je bilo možno iz lastnih sredstev občine, ki so bila vezana na ta projekt v letu 2011,  
zagotoviti sredstva za povečane potrebe na drugih dejavnostih tega oddelka. 
Oddelek je kot pristojna strokovna služba preko institucij (Center za socialno delo Hrastnik, 
Občinska organizacija Rdečega križa Hrastnik), ki skrbijo za razreševanje raznih socialnih 
stisk občanov, tudi preveril trenutno stanje na socialnem področju v občini. Obe instituciji 
zatrjujeta, da se stanje na socialnem področju ne slabša, saj se ne povečujejo potrebe občanov 
po zagotovitvi enkratnih socialnih pomoči, prav tako pa tudi ni zaznati  potreb po 
zagotavljanju dodatnih paketov prehrambenih artiklov, ki jih razdeljuje OO Rdečega križa 
Hrastnik. Na osnovi navedenega oddelek ni izkazal potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev 
na ustrezne postavke, ima pa občina splošno proračunsko rezervacijo kot nerazporejene 
prihodke proračuna, tako da je po potrebi sposobna zagotoviti dodatna sredstva brez 
dodatnega rebalansa proračuna.   
 
Vse spremembe višin prihodkov in odhodkov proračuna, prav tako proračunskih postavk,  so razvidne 
iz tabel v koloni  Razlika, zato da so lažje sledljive, obrazložene pa so pri posameznih programih in 
proračunskih postavkah.  Obrazložitve proračuna so pripravljene tako, da so obrazložitve sprememb v 
okviru 1. rebalansa napisane z odebeljenim tiskom.  
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V 1. zvezku je odlok z uvodnimi obrazložitvami rebalansa in vse tabele splošnega in posebnega 
dela proračuna, spremenjen Načrt razvojnih programov 2011-2014 ter finančni načrt Kulturno 
rekreacijskega centra Hrastnik (ker je v proračunu financiran iz treh programskih področij). 
 
2. zvezek so obrazložitve posebnega dela proračuna, torej 17-ih  finančnih načrtov proračunskih 
uporabnikov, obrazložitve po posameznih proračunskih postavkah pa so od strani 93 dalje. 
 
Tabele  v  splošnem in posebnem  delu proračuna  prikazujejo naslednje kolone: 

- 1. kolona:  sprejeti proračun za leto 2011, 
- 2. kolona:  spremenjeni proračun po 1. rebalansu, 
- 3. kolona:  razlika (predlog 1. rebalansa minus sprejeti proračun) 
- 4. kolona:  IND  spremenjeni proračun po 1. reb./sprejeti proračun 

 
 
2. Spremembe bilanc 
V okviru splošnega dela proračuna se s predlogom rebalansa proračuna za leto 2011 
spreminja le višina Bilance prihodkov in odhodkov v skupni višini za 461.198 evrov, medtem 
ko ostali bilanci ostajata nespremenjeni.  Spremembe splošnega dela izhajajo iz sprememb 
finančnih načrtov 17-ih proračunskih uporabnikov posebnega dela proračuna. 

       Sprejeti P 2011 1. REB. P 2011 RAZLIKA 
 PRIHODKI       
 A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 11.577.572,72 12.038.770,84 461.198,12 
 B. Račun fin. terjatev  in naložb 5.750,00 5.750,00 0,00 
 C. Račun financiranja 0,00 0,00 0,00 
      Sredstva na računih iz preteklih let 1.076.448,00 1.076.448,00 0,00 
 SKUPAJ PRIHODKI 12.659.770,72 13.120.968,84 461.198,12 
 ODHODKI       
 A. Bilanca prihodkov in odhodkov 12.362.755,82 12.823.953,94 461.198,12 
 B. Račun fin. terjatev  in naložb 0,00 0,00 0,00 
 C. Račun financiranja 123.535,00 123.535,00 0,00 
 SKUPAJ ODHODKI 12.486.290,82 12.947.488,94 461.198,12 
 - nerazporejeno (taksa na odpadke) 173.479,90 173.479,90 0,00 
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