
KULTURNO REKREACIJSKI HRASTNIK 
 Financiranja upravljanja kulturnih in športnih objektov v letu 2011   

 
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja št. 31/09) je tem zavodu poverjeno predvsem  upravljanje kulturnih in športnih 
objektov. Na oz. v  športnih objektih pa se poleg izvajanja športnih dejavnosti izvaja tudi 
športna vzgoja učencev obeh osnovnih šol in osnovne šole s prilagojenim programom. Na 
osnovi navedenega  Kulturno rekreacijski center opravlja  dejavnost za različna področja.  
Glede  na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov se skupni izdatki, ki 
se financirajo iz občinskega proračuna delijo na področje kulture, športa in izobraževanja. 
Delitev sredstev temelji na dejanskih stroških posameznih objektov glede na področje za 
katero so namenjena oz. glede na koriščenost objekta (koliko športnega objekta v povprečju 
koristijo šole oz. izvajalci športnih programov) po stanju januar – junij 2010. Na osnovi 
navedenega je v tabelaričnih pregledih v nadaljevanju prikazan predlog financiranja Kulturno 
rekreacijskega centra iz občinskega proračuna za leto 2011 po posameznih podprogramih 
dejavnosti in zavoda kot celote. 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 

PP Opis proračunske postavke Sprejeti 
2010 

2. reb. 
2010 

Proračun 
2011 

IND 

1 2 3 4 5 5:4 
4118100 KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov  113.595 120.993 117.032 97,4 

4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap.  70.854 77.078 72.673 94,3 
4133100 Prem. za dod. pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.930  2.117 2.079 198,2 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 9.611  10.434 10.636 101,9 

4133020  Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 31.200  31.364 31.648 100,9 
            
4118103 KRC Hrastnik – investicije v kulturne objekte 4.600  4.600 2.799  60,8  

4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 4.600  4.600  2.799 60,8  
            
  SKUPAJ KRC – Kulturno področje 118.195  125.593 119.831   95,4 

 
 
18059001 Programi športa 

PP Opis proračunske postavke Sprejeti 
2010 

2. reb. 
2010 

Proračun 
2011 

IND 

1 2 3 4 5 5:4 
4118013 KRC Hrastnik – stroš. uprav. šport. objek.-delno 178.542  178.879 174.164 97,4 

4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 97.190  97.190 91.670 94,3 
4133100 Premije za dod.pokojninsko in invalidsko zavarovanje  2.648  2.648 2.623 99,1 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 13.148  13.184 13.410 101,7 

4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 65.520  65.857 66.461 100,9 
       
4118014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 6.150  6.150 7.400 120,3 

4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 6.150  6.150 7.400 120,3 
       
 SKUPAJ KRC – Področje športa 184.692 185.029 181.564 98,1 
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19039001 Osnovno šolstvo 
PP Opis proračunske postavke Sprejeti 

2010 
2. reb. 
2010 

Proračun 
2011 

IND 

1 2 3 4 5 5:4 
4119013 KRC Hrastnik – stroški uprav. šport. objekt delno 267.473 268.000 260.892 97,2 

4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 145.471 145.471 137.205 94,3 
4133100 Premije za dodat. pokojninsko in invalid.zavarovanje  3.989 3.989 3.925 98,4 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 19.733 19.733 20.071 101,7 

4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 98.280 98.807 99.691 100,9 
      
4119014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 9.250 9.250 11.100 120,0 

4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 9.250 9.250 11.100 120,0 
      
 SKUPAJ  KRC  Osnovno šolstvo 276.723 277.250 271.992 98,1 

                                                                                                                                
 
Kulturno rekreacijski center - Stroški upravljanja kulturnih in športnih objektov – 
skupaj 
   

PP Opis proračunske postavke Sprejeti 
2010 

2. reb. 
2010 

Proračun 
2011 

IND 

1 2 3 4 5 5:4 
 KRC Hrastnik – stroški upravljanja  objektov 559.610 567.872 552.088 97,2 

4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 313.515 319.739 301.548 94,3 
4133100 Prem. za dod. pokojnin. in invalid. zavarovanje  8.567 8.754 8.627 98,5 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 42.528 43.351 44.113 101,8 

4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 195000 191.028 197.800 103,5 
      
4118103 KRC Hrastnik – invest. v kult. in šport. objekte 20.000 20.000 21.299 106,5 

4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 20.000 20.000 21.299 106,5 
      
 SKUPAJ KRC  Hrastnik 679.610 582.872 573.387 98,4 

                                                                                                                           
 
Iz tabelaričnega pregleda, ki zajema predlog financiranja skupnih stroškov upravljanja 
kulturnih in športnih objektov je razvidno, da Kulturno rekreacijskemu centru zagotavljajo 
sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, sredstva za 
materialne stroške in sredstva za investicije investicijsko vzdrževanje objektov in nabavo 
opreme.  
 
Sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačilo prispevkov delodajalca in sredstva za 
plačilo premij dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja so načrtovana skladno z 
planskimi in varčevalnimi izhodišči. Enako velja za načrtovanje sredstev v okviru drugih 
prejemkov za  izplačila regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, povračil stroškov prevoza in 
odpravnine ob odhodu v pokoj. Za te izdatke se načrtujejo sredstva v skupni višini 552.088,00 
€. Načrtovana sredstva so manjša v primerjavi s predhodnim letom zaradi prerazporeditve 
delavke iz tega zavoda na knjižnico Antona Sovreta s 1.6.2010 (aktiviranje novih prostorov 
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knjižnice) in zmanjšanih potreb po sredstvih za odpravnine (v letu 2010 se je upokojil 
direktor).  
 
V okviru sredstev za investicijska vlaganja v objekte v višini 21.299,00 € se načrtuje: 

1. Na področju obnove kulturnih objektov: 
• zamenjava keramike v sanitarijah Delavskega doma, 

2. Na področju obnove športnih objektov: 
• v Športni dvorani v Hrastniku se načrtuje zamenjava kotnih ventilov ter pip na 

umivalnikih, popravilo zunanjih kovinskih vrat, obnova premičnih tribun in 
menjava zračnikov na vratih garderob in WC-jev); 

• v Bazenu se načrtuje zamenjava avtomatike za doziranje klora, zamenjava klor 
črpalke za ustvarjanje podtlaka in doziranje klora ter nabava in montaža naprave 
za javljanje napak v klor postaji; 

• v Športni dvorani Dolanka se načrtuje ureditev igrišč za izpolnitev pogojev za 
ligaška tekmovanja,in nabavo rokometnih golov; 
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