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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), 29. 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  __ . 
redni seji  dne  28.6.2012 sprejel 
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Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Hrastnik 
za leto 2012 . 
 

2. 
 

 
Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 410-5/2011 
Datum:  
 
 
 
 
 
 
 

Miran JERIČ 
ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V S E B I N A   
 
 
                                                                                                                                                                 stran 
         ODLOK O  SPREMEMBI  ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE   

        HRASTNIK  ZA  LETO  2012                                                        
 

1    
          

        Uvodne obrazložitve 
 

4 
   
I.        SPLOŠNI  DEL  PRORAČUNA - tabele  9 
I.1.         A/ Bilanca prihodkov in odhodkov                                                                                  9 
I.2         B/ Račun finančnih terjatev in naložb                                                                            20 
I.3         C/ Račun financiranja                                                                                                     21 
   
II.        POSEBNI  DEL  PRORAČUNA- tabele  
        po neposrednih proračunskih uporabnikih 22 
II.1.         10    Občinski svet     22 
II.2.         20    Nadzorni odbor 26 
II.3.         30    Župan 27 
II.4.         40    Oddelek za splošne zadeve    28 
II.5.         41    Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo  35 
II.6.         42    Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske  službe  46 
II.7.         43    Oddelek za proračun in finance     54 
II.8.         50    Krajevna skupnost Rudnik 56 
II.9.         51    Krajevna skupnost Steklarna 57 
II.10.         52    Krajevna skupnost Dol 58 
II.11.         53    Krajevna skupnost Marno 59 
II.12.         54    Krajevna skupnost Turje – Gore 61 
II.13.         55    Krajevna skupnost Kovk 63 
II.14.         56    Krajevna skupnost Boben 64 
II.15.         57    Krajevna skupnost Prapretno 66 
II.16.         58    Krajevna skupnost Krnice – Šavna peč 68 
II.17.         59    Krajevna skupnost Podkraj 69 
       Posebni del Računa financiranja  
II.18.         43 – Oddelek za proračun in finance 71 
   
III.        SPREMENJEN  NAČRT RAZVOJNIH  PROGRAMOV   

       2012– 2015 
 

72 
         po neposrednih proračunskih uporabnikih  
   
IV.        PRILOGA: REBALANS  finančnega načrta -  KRC Hrastnik  95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS- UPB2, 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, 124/00, 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  __. redni  seji   dne  28.6.2012 sprejel 
 

ODLOK  

O  SPREMEMBI   ODLOKA  O  PRORAČUNU  

OBČINE  HRASTNIK  ZA LETO 2012 

 

 

1. člen 
Spremeni se 2. člen odloka, tako da glasi: 
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 
 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/podskupina                                                                                                             1. Rebalans proračuna  
 
I.     SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                                                          9.773.765,72 

        TEKOČI PRIHODKI ( 70+71)                                                                                                          7.771.996,02  

70    DAVČNI PRIHODKI                                                                                             6.393.218,00 
700  Davki na dohodek na dobiček                                                                                   5.250.348,00 
703  Davki na premoženje                                                                                                926.610,00 
704  Domači davki na blago in storitve                                                                            216.260,00 
 
71    NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                       1.378.778,02 
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                                                         997.266,02 
711  Takse in pristojbine                                                                                                      2.993,00 
712  Globe in druge denarne kazni                                                                                                                     5.600,00 
714  Drugi nedavčni prihodki                                                                                             372.919,00 
 
72    KAPITALSKI PRIHODKI                                                                                     54.500,00 
722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja                                     54.500,00 
 
73    PREJETE DONACIJE                                                                                           21.000,00 
730  Prejete donacije iz domačih virov                                                                             21.000,00 
 
74    TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                  1.926.269,70 
740  Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij                                           367.076,78 
741   Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sred. proračuna EU                                                                   1.559.192,92 
 
II.   SKUPAJ  ODHODKI ( 40+41+42+43)                                                        11.229.502,60 
 
40    TEKOČI ODHODKI                                                                                            2.653.460,97 
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                                              496.260,00 
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                                84.046,00 



402  Izdatki za blago in storitve                                                                                       1.786.285,72 
403  Plačila domačih obresti                                                                                                48.000,00 
409  Rezerve                                                                                                                     238.869,25 
41    TEKOČI TRANSFERI                                                                                         3.833.933,17 
410  Subvencije                                                                                                                    453.210,00 
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                           1.665.399,17 
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                                   302.552,00 
413  Drugi tekoči domači transferi                                                                                  1.412.772,00 
 
42    INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                               4.368.897,46 
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                                                4.368.897,46 
 
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                              373.211,00 
431  Investicijski transferi                                                                                                118.211,00 
432  Investicijski transferi proračun. Uporabnikom                                                                                255.000,00 
 
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ ( I – II)              -1.455.736,88 
 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                              

Skupina/podskupina                                                                                                             1. Rebalans proračuna 
 
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPIT.DEL.                         5.436,00 
75    PREJETA VRAČILA DANIH POS.IN PRODAJA KAPIT.DEL.                                                           5.436,00 
752  Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                                                5.436,00 

 

V.    DANA POSOLJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV                           0 

44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                                         0 
440  Dana posojila                                                                                                                      0 
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                                                               0 
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                                0 
  
VI.   PREJETA MINUS  DANA POS. IN SPREMEB.KAP.DEL.(IV-V)                                                       5.436,00 
 
C.    RAČUN FINANCIRANJA                                                                  

Skupina/podskupina                                                                                                             1. Rebalans proračuna 
 
VII.   ZADOLŽEVANJE                                                                                         0 
50     ZADOLŽEVANJE                                                                                                 0 
500   Domače zadolževanje                                                                                              0 
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 

55     ODPLAČILA DOLGA                                                                                          121.140,00 
550   Odplačila domačega dolga                                                                                       121.140,00 
 
IX.   POVEČANJE ( ZMANJŠANJE)  SREDSTEV NA RAČUNIH                      - 1.571.440,88 
         ( I+IV+VII-II-V-VIII) 
X.     NETO ZADOLŽEVANJE ( VII-VIII)                                                             -121.140,00 
XI.    NETO FINANCIRANJE                                                                                                                        1.455.736,88                  
                                                  
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  IZ  PRETEKLIH LET                                                       1.765.942,98 
           ( 9009 Splošni sklad za drugo) 
 

 
 

   2. člen 
 



Spremeni se 1. odstavek 8. člena, tako da glasi: 
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemov vnaprej ne razporedi, ampak 
se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 31.000,00 evrov se lahko 
uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za 
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. 
 

3. člen 
 
Spremeni se 2. odstavek 9. člena, tako da glasi: 
Proračunska rezerva se  v  letu  2012 oblikuje v  višini  117.082,00 evrov.   Sredstva proračunske 
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki 
jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.  
 

4. člen 
 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Zasavja. 
 
 
Številka: 410-5/2011  
Datum:  
 
              

OBČINA HRASTNIK 
ŽUPAN 

Miran  Jerič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Uvodne obrazložitve 
Občina Hrastnik je v mesecu decembru 2012 sprejela Proračun občine Hrastnik za leto 2012 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 in pa 
potrebnih sprememb proračuna, ki so posledica sprejetih varčevalnih ukrepov Vlade RS in 
uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ,  se predlagajo spremembe proračuna s 1. 
rebalansom za leto 2012. 
 
Strokovne službe so ponovno ocenile načrtovane prihodke v letu 2012 in pri tem upoštevale 
znižanje prihodkov od dohodnine ter primerne porabe, ki izhajata iz preračunov Ministrstva za 
finance, s katerim je ocenilo predvidene prihranke proračunov občin  iz uveljavitve ZUJF. 
 
Na strani odhodkov proračuna  je občinska uprava ponovno ovrednotila svoj finančni načrt, prav 
tako vsi javni zavodi, tako da so se v skladu z zakonsko določenimi višinami plač in pravic 
zaposlenih ter nekaterih drugih spremenjenih pravicah občanov, ki se financirajo iz proračuna, 
znižali načrtovani odhodki.  
 
Oddelek za gospodarstvo in družbene dejavnosti  v svojem finančnem načrtu zmanjšuje 
potrebna sredstva v skupni vrednosti za 36.470,76 evrov. Na osnovi sklepa Občinskega sveta OH 
je oddelek v predlogu rebalansa zagotovil sredstva za delno pokrivanje izgube za leto 2010 in 
2011 Kulturno rekreacijskemu centru Hrastnik in dodatna sredstva za leto 2012 za povečane 
funkcionalne stroške zavoda. Na osnovi sklepa Odbora za gospodarski razvoj in proračun je 
uprava pristopila k pripravi  strategije razvoja Občine Hrastnik, s katero bo na podlagi 
analitičnega pristopa in ob angažiranju lokalne politike in nadpovprečno angažiranega 
prebivalstva ter drugih deležnikov razvoja v občini (direktorji gospodarskih družb, podjetniki, 
javni zavodi, predsedniki svetov krajevnih skupnosti in večjih društev ..)  poskušala doseči čim 
večjo stopnjo soglasja  k temeljni  razvojni viziji občine Hrastnik  ter s tem zagotoviti zavezo v 
občini za skupno uresničevanje strategije.  Na osnovi tega je Oddelek za gospodarstvo in 
družbene dejavnosti, v katerega pristojnost spada priprava tega dokumenta, v 1. rebalans 
proračuna vključil  sredstva za izdelavo strategije razvoja Občine Hrastnik,  saj se na osnovi 
sklepa odbora angažira zunanji izvajalec. 
Oddelek je v rebalans vključil tudi nov projekt Podjetno v svet podjetništva, ki bo potekal preko 
Regionalnega centra za razvoj Zagorje ob Savi, in obnovo večstanovanjskega objekta na C. 1. 
maja 20, ter zagotovil dodatna sredstva za druge programe na področju zdravstva (zdravstveno 
zavarovanje občanov po 15. členu ZZZ ter za plačila storitev mrliških ogledov), za investicijsko 
vzdrževanje športnih objektov (sredstva za sanacijo garderob v Dolanki na Dolu) in dodatna 
sredstva za ureditev prostorov za ŠOHT in Mladinski center Hrastnik (zaradi ZUJF manjši delež 
vlaganj RTH Trbovlje). Na drugi strani oddelek zmanjšuje potrebe po  sredstvih za program 
socialnega  varstva starih (pomoč na domu ter oskrbnine v socialnih zavodih) in  sofinanciranje 
vzgoje in varstva otrok zaradi uveljavitve zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.  
Zmanjšujejo se tudi sredstva  za projekt Energetska sanacija vrtca Dolinca, saj je Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo RS  šele v maju 2012 objavilo 6. Javni poziva za sofinanciranje 
operacij iz razvojne prioritete »Razvoj regij«, s katerim bo zagotovljeno sofinanciranje projektov 
v letih 2013 in 2014. Ker v 2012 ni mogoče začeti z gradnjo se sredstva lastne udeležbe občine 
zagotavljajo v letih 2013 in 2014. 
 
Oddelek za splošne zadeve  v finančnem načrtu  Občinskega sveta zmanjšuje potrebe po 
sredstvih za 14.600,00 evrov, v glavnem na osnovi manjših potreb po sredstvih za izplačilo 
nagrad po občinskem  odloku.  V finančnem načrtu Nadzornega odbora in Župana se ne 
spremeni nič, pri  samem Oddelku za splošne zadeve pa se finančni načrt zmanjšuje za 
150.018,00 evrov.  Zmanjšanje je posledica spremenjene dinamike pri izgradnji večnamenskega 
objekta v KS Steklarna Hrastnik, kar rezultira v nižji obveznosti v letošnjem letu ,  in zmanjšanje 
pri postavkah plač za občinsko upravo. Na drugi strani se predlaga povečanje sredstev za 



področje vzdrževanja in vlaganj v poslovne prostore občine, sredstev za izvedbo revizije še za 
dva javna zavoda in ne le proračun (KRC Hrastnik in Knjižnica Antona Sovreta) in povečanje 
sredstev za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (za sofinanciranje izgradnje 
gasilskega poligona na Marnem in vlaganja v gasilske domove-streha Turje). 
 
Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe  zmanjšuje svoj finančni načrt v višini 
321.409,97 evrov, na račun spremenjene dinamike izvajanja evropskih projektov oziroma 
pridobivanja sredstev. Tako se zmanjšuje projekt  Urejanje mestnega jedra, ker je Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo RS  šele v maju 2012 objavilo 6. Javni poziv za sofinanciranje 
operacij iz razvojne prioritete »Razvoj regij«, s katerim bo zagotovljeno sofinanciranje projektov 
v letih 2013 in 2014  in v tem letu ne bo prišlo do izvajanja del. Spreminja se dinamika izvajanja 
del pri Regijskem centru za ravnanje z odpadki – II. faza, ker z MOP še do danes ni bila podpisana 
pogodba o sofinanciranju projekta,  znižujejo se tudi sredstva za urejanje območja Resnica, saj je 
občina dolžna urediti le lastniška razmerja, ostalo pa je pri 1. fazi dokončal RTH Trbovlje.  Tudi 
za sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest se sredstva zmanjšujejo, ker se večji del obveznosti 
občine pri rekonstrukciji ceste v Bobnu, po informaciji DRSC, načrtuje poleti 2013.  Na drugi 
strani oddelek predlaga povečanje sredstev za  tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 
in rekonstrukcije občinskih cest in poti (pri tem želi realizirati tudi projekt rekonstrukcije ceste 
na Kal s predorom), povečanje sredstev za obnovo obstoječih in izgradnjo novih objektov za 
rekreacijo (igrišča za otroke) ter dodatna sredstva za javno komunalno rabo, kjer se obseg 
površin za urejanje povečuje.  Na osnovi pridobitve namenskih sredstev države za odpravo 
posledic neurja 2010 (za aneks za plaz Lipovšek) se povečujejo tudi druge rezerve v tem 
oddelku. 
 
Oddelek za proračun in finance povečuje svoj finančni načrt za 2.376,00 evrov.  Povečanje je 
posledica povečane tekoče rezerve občine za 11.000,00 evrov (zaradi ustavne presoje 
zakonitosti določitve višine regresa in morebitne obveze po zagotovitvi teh sredstev, se razlika v 
regresu do polne vrednosti zagotovi v okviru te rezerve), hkrati oddelek zmanjšuje višino 
sredstev za izločitev v obvezno rezervo ter stroške za financiranje in upravljanje z dolgom 
občine. 
 
Krajevnim skupnostim  se povečujejo finančni načrti zaradi prenesenih sredstev iz preteklega 
leta (najemnine za oddajo prostorov za potrebe volitev in referendumov) in za nekatera 
dogovorjena vlaganja. 
 
Vse spremembe višin prihodkov in odhodkov proračuna, prav tako proračunskih postavk,  so 
razvidne iz tabel v koloni  Razlika,  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.  
 
V 1. zvezku je odlok z uvodnimi obrazložitvami rebalansa in vse tabele splošnega in posebnega 
dela proračuna, spremenjen Načrt razvojnih programov 2012-2015 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  87  dalje. 
 
Tabele  v  splošnem in posebnem  delu proračuna  prikazujejo naslednje kolone: 

- 1. kolona:  sprejeti proračun za leto 2012, 
- 2. kolona:  realizacija proračuna januar – maj 2012, 
- 3. kolona:  predlog 1. rebalansa proračuna za leto 2012 
- 4. razlika: (predlog 1. rebalansa minus sprejeti proračun) 
- 5. kolona:  IND  realizacija proračuna/sprejeti proračun 
- 6. kolona:  IND  predlog 1. rebalansa proračuna proračuna/sprejeti proračun 

 



2. Spremembe bilanc 
Ob sprejetju Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2012 je bila primerna poraba določena 
v višini  5.184.349 €,  z uveljavitvijo varčevalnih ukrepov Vlade RS in ZUJF pa se bo z znižanjem 
povprečnine iz prvotnih 554,50 € na 543,00 € od 1.7. dalje ter ob nespremenjenih ostalih 
parametrih znižala za  53.760,17 €  in znaša  5.130.589 €. 
Tako se bodo znižali najpomembnejši davčni prihodki - prihodki iz naslova dohodnine iz 
prvotnih 5.305.369 €  na  5.250.348 €, kar predstavlja znižanje za  55.021 € .  
 
Ker ni novogradenj oziroma so minimalne, se znižujejo tudi komunalni prihodki občine in sicer 
za 20.000,00 evrov, ocenjujejo pa se tudi nižji prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 
14.500,00 evrov. 
 
Največ se znižuje ocena transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, 
tako pri strukturnih skladih, kot tudi koheziji in razvoju podeželja in sicer za  926.748,34 €. 
 
7400 01 Prejeta sr.iz držav.proračuna  Sprejeti proračun 1. rebalans

za INVESTICIJE 2012 2012 RAZLIKA

1. za projekt Izgradnja CČN s kolekt.sistemom 0,00 0,00 0,00
2. za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično 101.522,14 56.095,53 -45.426,61
3. 23. člen ZFO 150.000,00 150.000,00 0,00
4. požarna taksa 16.600,00 16.600,00 0,00

SKUPAJ 268.122,14 222.695,53 -45.426,61

7400 04 Prejeta sr.iz držav.proračuna  Sprejeti proračun 1. rebalans 1. rebalans
za tekoče stroške 2012 2012 2012

5. refundacija stroškov MIR/2009 10.594,00 10.594,00 0,00
6. sredstva MOP za sanacijo posledic neurja 2010* 0,00 133.787,25 133.787,25

SKUPAJ 10.594,00 144.381,25 133.787,25

TRANSFERNI PRIHODKI DRŽAVE  SKUPAJ 278.716,14 367.076,78 88.360,64

7412 00 Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sred.EU Sprejeti proračun 1. rebalans
Strukturni sklad; razvoj  podeželja 2012 2012 RAZLIKA

7. za projekt Rekonstrukcija LC Dol-Blate 35.313,67 35.313,67 0,00
8. za projekt izgradnje sekundar.kanal.omr.DOL 323.204,79 323.204,79 0,00
9. za projekt energetska sanacija OŠ NH Rajka 0,00 0,00 0,00
10. za projekt Izgradnja poslov. objekta v KS Steklarna 326.475,08 180.000,00 -146.475,08
11. zaprojekt izgradnja vodovoda SP.Marno_Slatno_Dol 677.703,74 677.703,74 0,00
12. za projekt Ureditev kašče v Šavni peči 25.095,96 25.095,96 0,00
13. za projekt Urejanje mest.jedra-obm.Log-Montigny 284.461,61 0,00 -284.461,61
14. za projekt rekonstr.in energet.sanacije Vrtca Dolinca 238.394,28 0,00 -238.394,28
15. za projekt Podjetno v svet podjetništva 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 1.910.649,13 1.241.318,16 -669.330,97

7413 00 Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sred.EU Sprejeti proračun 1. rebalans
Kohezijski sklad 2012 2012 RAZLIKA

16. za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično 575.292,13 317.874,76 -257.417,37
17. za projekt Izgradnja CČN s kolekt. sistemom 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 575.292,13 317.874,76 -257.417,37

TRANSFERNI PRIHODKI  EU  SKUPAJ 2.485.941,26 1.559.192,92 -926.748,34

TRANSFERNI  PRIHODKI  SKUPAJ 2.764.657,40 1.926.269,70 -838.387,70  
 
 
 



Obrazložitev:  
- projekt Gradnja večnamenskega družbenega objekta v KS Steklarna: Po dinamiki se 
prilagaja sklepu o dodelitvi sredstev iz naslova Ukrepa 322, ki smo ga dobili v februarju 2012 in 
predvideva dvoletno sofinanciranje v 2012 in 2013 
- projekt Urejanje mestnega jedra – obm. Log – Montigny: projekt bo občina prijavila na 6. 
Javni poziv za sofinanciranje operacij iz razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki je bil objavljen v 
maju 2012 in predvideva možnost sofinanciranja v letih 2013 in 2014 in nič v 2012, kot smo 
prvotno načrtovali 
- projekt Rekonstrukcija in energetska sanacija Vrtca Dolinca: projekt bo občina prijavila na 
6. Javni poziv za sofinanciranje operacij iz razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki je bil objavljen v 
maju 2012 in predvideva možnost sofinanciranja v letih 2013 in 2014 in nič v 2012, kot smo 
prvotno načrtovali 
- projekt Izgradnja II. faze deponije Unično: sprememba terminskega plana gradnje in črpanja 
EU sredstev, saj še ni podpisana pogodba o sofinanciranju projekta z Ministrstvom za okolje in 
prostor. 
 
Občina je realizirala več prihodkov od načrtovanih na davkih na dobitke od iger na srečo in sicer 
kar 43.000 evrov več kot je načrtovala za celo leto, zato se ti prihodki z rebalansom povečujejo, 
povečujejo pa se tudi  prihodki od obresti. 
 
V okviru splošnega dela proračuna se s predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2012 
spreminja le  Bilanca prihodkov in odhodkov in sicer se prihodki zmanjšujejo za 880.246,38 
evrov, odhodki pa za 451.463,50, medtem ko ostali bilanci ostajata nespremenjeni.  
Spremembe splošnega dela izhajajo iz sprememb finančnih načrtov 17-ih proračunskih 
uporabnikov posebnega dela proračuna. 
 

       Sprejeti P 2012 1. REB.  P 2012 RAZLIKA 
 PRIHODKI       
 A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 10.654.012,10 9.773.765,72 - 880.246,38 
 B. Račun fin. terjatev  in naložb 5.436,00 5.436,00 0,00 
 C. Račun financiranja 0,00 0,00 0,00 
 Sredstva na računih  

iz preteklih let 1.142.658,00 1.765.942,98 + 623.284,98 
 SKUPAJ PRIHODKI 11.802.106,10 11.545.144,70 -256.961,40 
 ODHODKI       
 A. Bilanca prihodkov in odhodkov 11.680.966,10 11.229.502,60 -451.463,50 
 B. Račun fin. terjatev  in naložb 0,00 0,00 0,00 
 C. Račun financiranja 121.140,00 121.140,00 0,00 
 SKUPAJ ODHODKI 11.802.106,10 11.350.642,60 - 451.463,50 
 - nerazporejeno  0 194.502,10 194.502,10 
 

      
Tako  je  predlog 1. rebalansa  predložen s presežkom prihodkov nad odhodki  
(skupaj s sredstvi na računih iz preteklih let) v višini 194.502,10 evrov.  Nerazporejena 
sredstva na računu iz preteklih let  predstavljajo namenske prihodke proračuna iz preteklih let, 
ki bodo uporabljeni za projekt Izgradnja regijske deponije Unično II. faza, vendar je lastni delež 
občine za ta projekt v letu 2012 manjši od zbranih namenskih prihodkov v zadnjih letih za 
194.502,10 evrov, zato ostajajo ta sredstva nerazporejena do naslednjega leta, ko bo delež 
občine bistveno večji kot letos. 
 
 



3. Spremenjene  vrednosti   EU projektov  v letu 2012: 
 
Občina bo z spremenjenim proračunom  za investicijska vlaganja namenila 4.742.108,46 evrov  
oziroma 41 % razpoložljivih sredstev. Seveda je od tega precej namenskih sredstev (takse, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, komunalni prispevek, najemnine, sofinanciranje 
TET, EU sredstev idr.). Za realizacijo načrtovanih evropskih projektov, ki skupaj v letu 2012 
znašajo  2.135.945 €, bo občina morala zagotoviti  528.386,61 € lastnih proračunskih sredstev.  
 
 

PROJEKT SKUPAJ SKUPAJ
EU OBČINA EU OBČINA

1. Urejanje mestnega jedra: Log - Montigny 284.461,61 90.251,25 374.712,86 0,00 29.040,00 29.040,00
2. Dozidava in energ. Sanacija vrtca Dolinca 238.394,28 65.662,36 304.056,64 0,00 8.460,00 8.460,00
3. Večnamenski obj. v Podkraju 316.105,08 175.160,92 491.266,00 180.000,00 132.420,00 312.420,00
4. Obnova kašče v Šavni peči 25.095,96 12.604,04 37.700,00 25.095,96 13.104,04 38.200,00
5. Rekonstrukcija LC Dol - Blate 35.313,67 14.540,92 49.854,59 35.313,67 14.540,92 49.854,59
6. Gradnja sekundarnega kanal. Omr. Dol 323.204,79 57.036,14 380.240,93 323.204,79 57.036,14 380.240,93
7. Vodovod Spodnje Marno - Dol 677.703,74 124.045,90 801.749,64 677.703,74 124.045,90 801.749,64
8. Unično II.faza 676.592,60 371.750,06 1.048.342,66 366.240,16 149.739,61 515.979,77

SKUPAJ 2.576.871,73 911.051,59 3.487.923,32 1.607.558,32 528.386,61 2.135.944,93

RAZVOJ REGIJ 899.370,60 358.219,49 1.257.590,09 240.409,63 197.564,96 437.974,59
RAZVOJ PODEŽELJA - 322 in 323 341.201,04 187.764,96 528.966,00 205.095,96 145.524,04 350.620,00
KOHEZIJA in RS 676.592,60 371.750,06 1.048.342,66 366.240,16 149.739,61 515.979,77

VELJAVNI PRORAČUN - VIRI 1. REBALANS - VIRI

  
 













































































































































































KULTURNO REKREACIJSKI HRASTNIK 
 Financiranja upravljanja kulturnih in športnih objektov v letu 2012   

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 2012 po posameznih podprogramih 
dejavnosti in zavoda kot celote. 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 

PP Opis proračunske postavke Sprejeti 
2011 

1. reb. 
2011 

Proračun 
2012 

IND 

1 2 3 4 5 5:4 

4118100 KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov 117.036 119.740 117.260 97,9 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 72.673 72.673 70.540 97,1 
4133100 Prem. za dod. pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.079 2.079 2.079 100,0 

4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 10.636 10.636 9.790 92,0 

4133020  Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 31.648 34.352 34.851 101,5 
            

4118103 KRC Hrastnik – investicije v kulturne objekte 2.799  2.799  14.600 521,6 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom  2.799  2.799 14.600 521,6 
            
  SKUPAJ KRC – Kulturno področje 119.831  122.535  131.860 107,6 

 
18059001 Programi športa 

PP Opis proračunske postavke Sprejeti 
2011 

1. reb. 
2011 

Proračun 
2012 

IND 

1 2 3 4 5 5:4 

4118013 KRC Hrastnik – stroš. uprav. šport. objek.-delno 174.164 179.864 177.139 98,5 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 91.670 91.670 88.980 97,1 
4133100 Premije za dod.pokojninsko in invalidsko zavarovanje  2.623 2.623 2.623 100,0 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 13.410 13.410 12.349 92,1 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 66.461 72.161 73.187 101,4 
            

4118014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 7.400 7.400 8.160 110,3 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 7.400 7.400 8.160 110,3 
            
  SKUPAJ KRC – Področje športa 181.564 187.264 185.299 99,0 



 
19039001 Osnovno šolstvo 

PP Opis proračunske postavke Sprejeti 
2011 

1. reb. 
2011 

Proračun 
2012 

IND 

1 2 3 4 5 5:4 

4119013 KRC Hrastnik – stroški uprav. šport. objekt delno 260.892 269.442 265.366 98,5 
4133000 Tek. tr. v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 137.205 137.205 133.178 97,1 
4133100 Premije za dodat. pokojninsko in invalid. zavarovanje  3.925 3.925 3.926 100,0 
4133010 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 20.071 20.071 18.482 92,1 
4133020 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 99.691 108.241 109.780 101,4 
            

4119014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 11.100 11.100 12.240 110,3 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 11.100 11.100 12.240 110,3 

            

  SKUPAJ  KRC  Osnovno šolstvo 271.992 280.542 277.606 99,0 
                                                                                                                                
 
Kulturno rekreacijski center - Stroški upravljanja kulturnih in športnih objektov – 
skupaj 
   

PP Opis proračunske postavke Sprejeti 
2011 

1. reb. 
2011 

Proračun 
2012 

IND 

1 2 3 4 5 5:4 

  KRC Hrastnik – stroški upravljanja  objektov 552.088 569.042 559.765 98,4 
4133000 Tek. tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 301.548 301.548 292.698 97,1 
4133100 Prem. za dod. pokojnin. in invalid. zavarovanje  8.627 8.627 8.628 100,0 
4133010 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 44.113 44.113 40.621 92,1 
4133020 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 197.800 214.754 217.818 101,4 
            

4118103 KRC Hrastnik – invest. v kult. in šport. objekte 21.299 21.299 35.000 164,3 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 21.299 21.299 35.000 164,3 

            

  SKUPAJ KRC  Hrastnik 573.387 590.341 594.765 100,7 

 
 
                                                                                                                           
 
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 brez rasti 
in napredovanj. 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 559.765,00 €. Načrtovana 
sredstva za blago in storitve so večja zaradi povečanih stroškov komunalnih storitev 
(odvajanje in čiščenje odplak).  
 
V okviru sredstev za investicijska vlaganja v objekte v višini 35.000,00 € se načrtuje: 

1. Na področju obnove kulturnih objektov: 
• zamenjava keramike v moških sanitarijah Delavskega doma, 
• nabava filmskega/projekcijskega platna 7x4 m, 
• popravilo stolov v dvorani Delavskega doma, 
• nabava ksenon žarnice za kinoprojektor, 

2. Na področju obnove športnih objektov: 
• v Športni dvorani v Hrastniku se načrtuje nabava in montaža paničnih kljuk za 

zasilne izhode, zamenjava dveh vhodnih vrat s paničnimi kljukami, zamenjava 
tušev v garderobah, obnova premičnih tribun, popravilo obrob na strehi  in 
zamenjava zračnikov na vratih garderob in WC-jev; 

• v Bazenu se načrtuje zamenjava izmenjevalca toplote za ogrevanje bazenske vode, 
zamenjava pokrovov in ventilov na filtrih pod bazenom in obnova garderobnih 
omaric; 

• v Športni dvorani Dolanka se načrtuje zamenjava garderobnih vrat (4 garderobah), 
pregraditev garderob, popravilo armstrong stropa na veznem hodniku med šolo in 
dvorano, obnova ograje zunanjega igrišča, izdelava in montaža nadstreška pri 
invalidskem vhodu; 

3. Uprava 
• nabava barvnega tiskalnika in skenerja 

 
 

V okviru rebalansa proračuna za leto 2012 se zmanjšujejo sredstva za plače in druge 
prejemke, prispevke delodajalca in sredstva za dodatno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje zaradi določil Zakona za uravnoteženje javnih financ in prihrankov zaradi 
ne nadomeščanja računovodkinje zaradi upokojitve do konca leta 2012 na osnovi sklepa 
Občinskega sveta.  Ta sredstva se skupno zmanjšujejo za 21.173,00 €.  
Sredstva za materialne izdatke se povečujejo za 55.790,00 € in sicer v skladu s sklepi 
Občinskega sveta, ki jih je sprejel ob obravnavi poslovnega in finančnega poročila  
Javnega zavoda  Kulturno rekreacijski center Hrastnik za leto  2011 s predlogom 
ukrepov za izboljšanje poslovanja v letih 2012 in naslednjih letih, nanašajo pa se na 
zagotovitev sredstev za delno kritje negativnega poslovnega izida zavoda za leti 2010 in 
2011 v višini 33.790,00 €, za kritje izpada načrtovanih prihodkov od Plavalnega kluba 
Lafarge v višini 15.000,00 € in prerazporeditve sredstev v višini 7.000,00 iz sredstev za 
plače in druge prejemke na materialne stroške iz naslova že omenjene ne zaposlitve 
računovodkinje v letu 2012. 
 
Na osnovi navedenega je v tabelaričnih pregledih v nadaljevanju prikazan predlog 
financiranja Kulturno rekreacijskega centra na osnovi rebalansa občinskega proračuna 
za leto 2012 po posameznih podprogramih dejavnosti in zavoda kot celote. 
 
 
 
 
 



18039005 Drugi programi v kulturi 
PP Opis proračunske postavke Sprejeti 

2012 
1. reb. 
2012 

IND 

1 2 3 4 4:3 

4118100 KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov 117.260 121.085 103,3 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 70.540 65.760 93,2 
4133100 Prem. za dod. pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.079 2.049 98,6 

4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 9.790 9.505 97,1 

4133020  Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 34.851 43.771 125,6 
          

4118103 KRC Hrastnik – investicije v kulturne objekte 14.600 14.600 100,0 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 14.600 14.600 100,0 
          
  SKUPAJ KRC – Kulturno področje 131.860 135.685 102,9 

18059001 Programi športa 
PP Opis proračunske postavke Sprejeti 

2012 
1. reb. 
2012 

IND 

1 2 3 4 4:3 

4118013 KRC Hrastnik – stroš. uprav. šport. objek.-delno 177.139 189.426 106,9 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 88.980 82.921 93,2 
4133100 Premije za dod.pokojninsko in invalidsko zavarovanje  2.623 2.584 98,5 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 12.349 11.989 97,1 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 73.187 91.932 125,6 
          
4118014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 8.160 8.160 100,0 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 8.160 8.160 100,0 
          
  SKUPAJ KRC – Področje športa 185.299 197.586 106,6 

19039001 Osnovno šolstvo 
PP Opis proračunske postavke Sprejeti 

2012 
1. reb. 
2012 

IND 

1 2 3 4 4:3 

4119013 KRC Hrastnik – stroški uprav. šport. objekt delno 265.366 283.871 107,0 
4133000 Tek. tr. v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 133.178 124.154 93,2 
4133100 Premije za dodat. pokojninsko in invalid. zavarovanje  3.926 3.867 98,5 
4133010 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 18.482 17.945 97,1 
4133020 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 109.780 137.905 125,6 
          
4119014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 12.240 12.240 100,0 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 12.240 12.240 100,0 
          
  SKUPAJ  KRC  Osnovno šolstvo 277.606 296.111 106,7 



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

PP Opis proračunske postavke Sprejeti 
2012 

1. reb. 
2012 

IND 

1 2 3 4 4:3 

  KRC Hrastnik – stroški upravljanja  objektov 559.765 594.382 106,2 
4133000 Tek. tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 292.698 272.835 93,2 
4133100 Prem. za dod. pokojnin. in invalid. zavarovanje  8.628 8.500 98,5 
4133010 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 40.621 39.439 97,1 
4133020 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 217.818 273.608 125,6 
          
4118103 KRC Hrastnik – invest. v kult. in šport. objekte 35.000 35.000 100,0 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 35.000 35.000 100,0 
          
  SKUPAJ KRC  Hrastnik 594.765 629.382 105,8 

 
 


