
             Povzetek večjih sprememb proračuna med prvo in drugo obravnavo 
 
Strokovne službe so na osnovi opravljene razprave na odborih občinskega sveta in na seji občinskega 
sveta  ter nekaterih dejstev oziroma sprememb, ki so nastale v času po prvi obravnavi pripravile 
spremembe in dopolnitve gradiva proračuna za leto 2011.  Tako predstavlja gradivo čistopis predloga 
proračuna občine Hrastnik za leto 2011, strokovne službe pa so obrazložitve, obravnavane v okviru 
prve obravnave,  opremile s potrebnimi popravki in jih v tekstu zaradi lažje preglednosti tudi odebelile.   
 
V tem krajšem povzetku so zbrane vse večje spremembe proračuna med prvo in drugo obravnavo, zato 
da nanje opozorimo in da je lažja sledljivost  tem spremembam skozi obsežno gradivo.  
Strokovne službe so tudi pripravile odgovore na vprašanja in pobude svetnikov, ki so jih podali v 
okviru prve obravnave, in so v nadaljevanju tega gradiva. 
Ker je že znana realizacija proračuna za leto 2010 in s tem tudi neplačane obveznosti, prevzete še iz 
proračuna 2010, ter tudi neporabljena namenska sredstva proračuna, so v predlogu proračuna za drugo 
obravnavo  že vključeni ti prenosi sredstev na iste PP, kar je v gradivu obrazloženo. 
 
V bilancah je v prvi koloni veljavni proračun za leto 2010 (sprejet 2. rebalans), realizacija proračuna 
2010, predlog proračuna 2011 za 1. obravnavo, predlog proračuna 2011 za 2. obravnavo in razlika med 
prvo in drugo obravnavo, tako da so spremembe bolj pregledne. 
 
Prihodki 
Povečanje prihodkov proračuna občine Hrastnik za leto 2011 med  predlogom za 1. in 2. obravnavo 
znaša  1.390.158 € in sicer  
- iz naslova prihodkov od drugih najemnin  304.356 €, 
- iz naslova povečanih transfernih prihodkov od države 1.085.802 €, in 
 
iz naslova več prenesenih sredstev iz leta 2010 glede na načrtovano s predlogom proračuna (iz 
načrtovanih 436.449 € na 1.076.448 €)  639.999 €, kar skupaj znaša  2.030.157 €.   
 
Povečanje nedavčnih prihodkov (71) 
Občina od 1.1.2009 (KSP Hrastnik d.d.) in od 1.1.2010 (Ceroz d.o.o.) daje v najem gospodarsko javno 
infrastrukturo in za to zaračunava najemnino. V načrtovanih prihodkih za prvo obravnavo je med 
prihodke od drugih najemnin občina vključila načrtovano najemnino Ceroza in delno KSP (brez CČN 
s kolektorskim sistemom), za drugo obravnavo pa se vključuje tudi najemnina za CČN s kolektorskim 
sistemom, realizacija in poraba le-te pa bo odvisna od uveljavitve cen. 

      
 

najemnina za: 1. obr. 2. obr. razlika 
 1. KSP HRASTNIK d.d. 152.239 456.595 304.356 
 1.a. oskrba z vodo 129.452 129.452 0 
 1.b. čiščenje odplak 0 190.855 190.855 
 1.c. odvajanje odplak 7.836 121.337 113.501 
 1.d. pokopališka dejavnost 14.825 14.825 0 
 1.e. plakatiranje 126 126 0 
 2. CEROZ, d.o.o. 34.579 34.579 0 
 2.a. deponiranje smeti 34.579 34.579 

  3. občina - parkirišče tovornjaki 5.501 5.501 0 
 

 
SKUPAJ DRUGE NAJEMNINE 192.319 496.675 304.356 

 
      Najemnine so namenske in se vračajo v gospodarsko javno infrastrukturo, povečanje na račun 
vključitve najemnin za čistilno in kolektorski sistem pa znaša 304.356 €. 
  
Povečanje transfernih prihodkov (74) 
Povečanje transfernih prihodkov med prvo in drugo obravnavo v višini 1.085.802 € je razvidno iz 
tabele v nadaljevanju in sicer gre za naslednja povečanja: 
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1/ za nadaljevanje projekta Izgradnja CČN s kolektorskim sistemom bo občina v letu 2011 prejela 
sredstva države v višini 48.760,79 € in kohezije 348.706,54 €, česar v prvi obravnavi ni bilo v 
proračunu; sredstva se razporedijo na ta projekt; 
 
2/ za projekt rekonstrukcije ceste Dol-Blate, ki v 2010 ni bil zaključen, bo v letu 2011 občina prejela 
sredstva strukturnega sklada EU v višini 35.313,67 €, kar prav tako ni bilo v proračunu za 1. 
obravnavo; sredstva se razporedijo na ta projekt; 
 
3/ Občina bo v letu 2011 prejela tudi sredstva iz naslova refundacije stroškov NEURJA december 
2009 v višini 41.186,40 € (v letu 2010 je že prejela 7.500,00 €),  prav tako pa bo prejela sredstva za 
sanacijo posledic neurja 2009 po programu, ki ga sprejema Vlada RS v skupni višini 609.917,00 €, kar 
se na odhodkovnem delu proračuna razporedi na PP 4223001 Stroški odprave posledic naravnih 
nesreč. Sredstva so načrtovana glede na oceno stroškov, realizacija pa bo odvisna od oddaje del. 
 

7400 01 Prejeta sr.iz držav.proračuna  Veljavni pr. Realizacija P 2011 P 2011 RAZLIKA
za INVESTICIJE 2010 2010 1. OBR. 2.OBR. 2.obr.  - 1.obr.

1. za projekt Izgradnja CČN s kolekt.sistemom 52.071,00 53.116,70 0,00 48.760,79 48.760,79
2. za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično 0,00 0,00 307.208,60 307.208,60 0,00
3. za projekt Izgradnja Knjižnice Antona Sovreta 129.130,80 129.130,80 0,00 0,00 0,00
4. 23. člen ZFO 162.833,00 147.389,47 164.600,00 164.600,00 0,00
5. požarna taksa 16.611,00 15.137,00 16.611,00 16.611,00 0,00
6. za izgradnjo dvigala (upravna zgradba obč ine) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. za investicije v ZD Hrastnik 32.040,00 32.039,98 0,00 0,00 0,00
8. sred.držav. rezerv za kritje strošk. Intervencije -IX/10 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 424.685,80 408.813,95 488.419,60 537.180,39 48.760,79

7400 04 Prejeta sr.iz držav.proračuna  Veljavni pr. Realizacija P 2011 P 2011 RAZLIKA
za INVESTICIJE 2010 2010 1. OBR. 2.OBR. 2.obr.  - 1.obr.

1. refundacija stroškov MIR/2009 4.456,15 4.456,15 10.000,00 11.919,00 1.919,00
2. sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (MKGP) 0,00 447,58 0,00 0,00 0,00
3. refundacija stroškov - NEURJE/2009 0,00 7.500,00 0,00 41.186,40 41.186,40
4. sredstva MOP za sanacijo posledic neurja 2009 0,00 0,00 0,00 609.917,00 609.917,00

SKUPAJ 4.456,15 12.403,73 10.000,00 663.022,40 653.022,40

7412 00 Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sred.EU Veljavni pr. Realizacija P 2011 P 2011 RAZLIKA
Strukturni sklad 2010 2010 1. OBR. 2.OBR. 2.obr.  - 1.obr.

1. za projekt Izgradnja Knjižnice Antona Sovreta 731.741,16 731.741,16 0,00 0 0,00
2. za projekt Urejanje mestnega jedra Hrastnik 472.706,68 472.615,65 0,00 0 0,00
3. za projekt Rekonstrukcija LC Dol-Blate 290.734,00 0,00 0,00 35.313,67 35.313,67
4. za projekt Resnica v Hrastniku 0,00 0,00 0,00 0 0,00
5. za projekt izgradnje sekundar.kanal.omr.DOL 434.685,75 329.308,43 695.497,20 695.497,20 0,00
6. za projekt energetska sanacija OŠ NH Rajka 0,00 0,00 238.000,00 238.000,00 0,00
7. za projekt Izgradnja poslov. objekta v KS Steklarna 0,00 0,00 222.416,67 222.416,67 0,00
8. zaprojekt izgradnja vodovoda SP.Marno_Slatno_Dol 0,00 0,00 273.954,88 273.954,88 0,00
9. za projekt Ureditev kašče v Šavni peči 0,00 0,00 25.096,00 25.096,00 0,00

SKUPAJ 1.929.867,59 1.533.665,24 1.454.964,75 1.490.278,42 35.313,67

7413 00 Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sred.EU Veljavni pr. Realizacija P 2011 P 2011 RAZLIKA
Kohezijski sklad 2010 2010 1. OBR. 2.OBR. 2.obr.  - 1.obr.

1. za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično 0,00 0,00 479.966,97 479.966,97 0,00
2. za projekt Izgradnja CČN s kolekt.sistemom 372.271,00 379.857,28 0,00 348.706,54 348.706,54

SKUPAJ 372.271,00 379.857,28 479.966,97 828.673,51 348.706,54

TRANSFERNI PRIHODKI SKUPAJ 2.731.280,54 2.334.740,20 2.433.351,32 3.519.154,72 1.085.803,40
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Prenos sredstev iz leta 2010 
Občina je pri pripravi predloga proračuna za leto 2011 upoštevala, da bo iz leta 2010 prenesla 
neporabljena sredstva v višini 436.449 €. Od tega je 173.573 €  pustila kot presežek, ki se prenaša v 
leto 2012, ker je to predstavljalo presežek prenesene takse na odpadke iz preteklih let v višini, ki bodo 
v prihodnjih letih razporejeni za investicijo Unično.    Dejansko je občina realizirala 1.076.448 € 
presežka, seveda pa se iz leta 2010 prenašajo tudi prevzete obveznosti na posameznih postavkah, ki 
zapadejo v plačilo v letu 2011, pa tudi namenska neporabljena sredstva  in jih je potrebno po odloku 
prenesti v proračun 2011 za iste namene.  
 
 
Odhodki 
 
Na osnovi odstopanj pri realizaciji proračuna 2010 in povečanih načrtovanih  prihodkov za leto 2011  
se povečajo za drugo obravnavo  odhodki v višini  2.030.250 evrov in sicer na proračunskih postavkah 
v finančnih načrtih naslednjih uporabnikov: 
 
 
40 Oddelek za splošne zadeve 
PP 4004003  Izvršbe, sodni 
postopki idr. 

- 6.500,00 
 
 
 

Zmanjšanje sredstev za zagotovitev sredstev za nakup 
opreme za snemanje sej in stolov v sejni sobi 

 
PP 4006003  Stroški vzdrževanja 
in investicijska vlaganja (uprava) 

 
95.701,00 

 
 
 
 

 
89.201,00  € prenesena sredstva iz leta 2010 -– v letu 
2011 zapadejo finančne obveznosti, prevzete iz podpisane 
pogodbe o izgradnji lifta; 
 
6.500,00  - dodatna sredstva za nakup opreme za 
snemanje sej Občinskega sveta in zamenjavo stolov v 
sejni sobi  

 
 
41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
PP 4113001 Rušenje objekta C.1. 
maja 27 z ureditvijo površin 

17.581,00 
 
 

prenesena sredstva iz leta 2010 -– v letu 2011 zapadejo 
finančne obveznosti, prevzete iz podpisane pogodbe o 
asfaltiranju parkirišča po rušitvi stanovanjskega objekta 
C. 1. maja 27 v steklarski koloniji 
 

PP  4116002   Investicijsko 
vzdrževanje stanovanj 

15.022,00 
 

Namenski prenos neporabljenih sredstev v leto 2011 - po 
odloku o proračunu         

PP 4118303 Vzdrževanje 
spominskih obeležij 

5.000,00 Dodatna sredstva za postavitev spominskega obeležja in 
ureditve okolice -  ob 20. obletnici vojne za Slovenijo in 
Dnevu državnosti na lokaciji na Partizanski cesti na Dolu 
pri Hrastniku  

4119003 OŠ NH Rajka – redni 
transferi 

4.471,00 Dodatna sredstva za zagotovitev 30 % stroškov dela 
hišnika na Dolu pri Hrastniku, ker ga ministrstvo prizna le 
70 % 

4120009 Javna dela- družbene 
dejavnosti 

 
-10.241,00 

Zmanjšanje sredstev, ker so dobili zavodi na osnovi 8 
prijav potrjeni le 3 izvajalci del, ena vloga v postopku 
pritožbe 

4120014  Financiranje 
družinskega pomočnika 

6.000,00 Dodatna sredstva, ker je v postopku nova vloga za 
odobritev družinskega pomočnika 
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42 Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 
PP 4213100  Vzdrževanje 
občinskih cest 

 
27.604,00 

 
Dodatna sredstva za izvajanje zimske službe  

4213012  Cesta Dol – Blate 
 
 

49.854,00 Nadaljevanje evropskega projekta na Dolu. V letu 2010 
predvidena dela niso bila izvedena, ker MOP ni izvedel 
rekonstrukcije struge potoka Bela, kar je pogoj za 
smiselno zaključitev projekta v letu 2011. 

4213201  Rekonstrukcije 
občinskih cest in javnih poti 

47.250,00 Sredstva za dokončno ureditev pešpoti glasbena šola-
center in pričetek urejanja poti med Hrastnikom in Dolom, 
preko starega Hrastnika. 
 

 
4213013 Gradnja parkirišča 
Emona 

 
13.656,00 

 
Prenesena sredstva iz leta 2010 - namenska razporeditev 
na isto postavko v 2011 za plačilo 
obveznosti, prevzetih v 2010 

PP  4215001 CČN in kolektorski 
sistem 

618.871,00 
 
 

Sredstva za zagotovitev zaključka investicije po pogodbi 
in aneksu št.1 in 2  (S kanal Čeče in več dela – za gradnjo 
kanalizacije Ojstro-Špar) in za plačilo v letu 2010 
prevzetih obveznosti 

4215006  Izvedba kanalizacijskih 
priključkov z obnovo komunalne 
infrastrukture 

- 38.000,00 Potrebna višina sredstev se zmanjša, saj bodo 
zagotovljena tudi v okviru postavke 4215009 Obnove in 
investicijska vlaganja v GJS – ravnanje z odpadno vodo. 

4215009  Obnove in investicijska 
vlaganja v GJS – ravnanje z 
odpadno vodo 

171.467,00 Povečanje sredstev na postavki zaradi vključitve 
prihodkov od najemnin za upravljanje s CČN in 
kolektorskim sistemom, kar ni bilo v prvi obravnavi; 
realizacija teh prihodkov in poraba teh sredstev je vezana 
in odvisna od dneva uveljavitve cen 

4215010  Vračilo sredstev državi 
(DDV) 

57.236,00 Občina v letu 2010 MOP-u ni vrnila DDV-ja od 
investicije Izgradnja CČN za leto 2008, ki ni več 
upravičeni strošek, zato se ta sredstva namensko prenašajo 
v 2011 in bodo rezervirana, dokler ne bo zadeva usklajena 
med evropsko komisijo in državo 

4215012  Subvencije cen 
odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda 

123.624,00 Nova postavka se dodaja zaradi zagotovitve sredstev za 
subvencioniranje cene storitve gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v delu, ki 
se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture 
(omrežnina), in sicer uporabnikom, ki ne opravljajo 
pridobitne dejavnosti (5. člen Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009). 
Višina sredstev namenjenih za subvencijo je bila določena 
s sklepom Občinskega sveta Občine Hrastnik št. 354-
26/2010, sprejetem  na 31. redni seji dne 1. 7. 2010.   

4215005  Urejanje hudourniških 
voda 

20.000,00 Končni obračun opravljenih del naložbe, ki sta jo skupaj 
izvajala RTH in občina Hrastnik, je bil narejen po prvi 
obravnavi proračuna 2011. Za plačilo del, opravljenih v 
letu 2010,  je potrebno zagotoviti še 20.000 €. 

PP 4216001  Prostorsko 
načrtovanje   

95.375,00 75.375,28 € - angažirana sredstva iz leta 2010 - namenska 
razporeditev na isto postavko v letu 2011  in dodatna 
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sredstva v višini 20.000 €  za izdelavo potrebnih 
strokovnih podlag pri izdelavi OPN.  

4216020  Urejanje območja 
Resnica 

50.000,00 Po dogovoru bo nosilec izvedbe projekta Komunalno 
urejanje območja Resnica RTH Trbovlje, občina in ostali 
lastniki infrastrukturnih objektov pa bodo financirali svojo 
infrastrukturo. V letu 2011 je predvidena izvedba I. faze 
(cesta), zato občina načrtuje sredstva potrebna za 
izgradnjo vodovoda in kabelske kanalizacije za javno 
razsvetljavo. 

4216103  Stroški izvajanja 
pooblastil in zavarovanja 
infrastrukture 

9.265,00 Povečanje stroškov zaradi vključitve zavarovanj 
gospodarske javne infrastrukture na čistilni napravi in 
kanalizacijskega sistema 

PP  4216015  LN Spodnje Marno  27.529,00 Prenesena sredstva iz 2011 in namenska razporeditev na 
isto postavko v letu 2011; podpisana pogodba za izgradnjo 
fekalne kanalizacije naselja 

4223001  Stroški odprave 
posledic naravnih nesreč 

609.917,00 Sredstva so povzeta po državnem programu odprave 
posledic poplav iz leta 2009 in so namenjena izvedbi 
odobrenih ukrepov v občini Hrastnik. 

 
 
43 Oddelek za proračun in finance 
 
4323002  Posebna proračunska 
rezerva – izločitev v sklad 

 
6.849,00 

 
Zaradi povečanih prihodkov proračuna (brez transfernih) 
je potrebno izločiti več sredstev v obvezno rezervo, da se 
zadosti 1,5 %-ni zakonsko določeni  izločitvi sredstev v 
obvezne rezerve 

 
 
Krajevne skupnosti 
 
53 KS Marno 

 
6.603,00 

 
Prenos iz 2011 in namenska razporeditev na isto postavko 
v letu 2011; v letu 2011 zapadejo finančne obveznosti, 
prevzete še iz sredstev proračuna za leto 2010 

 
55 KS Kovk 

 
5.000,00 

 
Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2010, namenjenih za 
odkup zemljišča 

56 KS Boben 
 
 

1.116,00 
 
 
 

Po odloku o proračunu so sredstva od najemnin KS 
namenska sredstva in se neporabljena prenašajo v 
naslednje leto (616,00),  500 pa so neporabljena 
investicijska sredstva iz 2010 

 
 
SKUPAJ   VSA POVEČANJA  

 
2.030.250 

 

 
Strokovne službe in župan so  v času med prvo in drugo obravnavo proračuna opravili sestanke s sveti 
krajevnih skupnosti, kjer so določili prioritete investicijskih vlaganj, zato so pri finančnih načrtih 
krajevnih skupnosti tudi znotraj finančnih načrtov za leto 2011 spremembe in ne le v Načrtu razvojnih 
programov 2011-2014. 
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Razlika med prihodki in odhodki vseh treh bilanc znaša 173.480 €  in  ne 173.575 € kot pri prvi 
obravnavi, saj je dejanska realizacija prihodkov od takse na odpadne vode za leto 2010 nižja od 
planirane, ki je bila upoštevana pri prvi obravnavi.  
 
Planirani presežek prihodkov nad odhodki znaša torej 173.480 € in predstavlja nerazporejeno 
takso na odpadke. 
 
Posledica vseh zgoraj navedenih povečanj in zmanjšanj iz posebnega dela proračuna se odraža 
tudi v spremenjenih odhodkih v splošnem delu Bilance prihodkov in odhodkov, kar je razvidno 
iz tabel proračuna in obrazložitev splošnega dela proračuna.  
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