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1. UVOD 
 
Občina mora za nemoteno delovanje vseh dejavnosti, ki jih financira na osnovi določb 
Zakona o lokalni samoupravi, sprejeti proračun pred letom, na katerega se nanaša. Zato so 
strokovne službe na osnovi Globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije, ki 
zajemajo podatke iz Jesenskih napovedi gospodarskih gibanj 2012, le-te pa občinam 
posreduje Ministrstvo za finance, ter Zakona o uravnoteženju javnih financ pripravile predlog 
proračuna občine Hrastnik za leto 2013 za prvo obravnavo. 
 
Pri načrtovanju davčnih prihodkov so strokovne službe izhajale pri načrtovanju dohodnine kot 
temeljnega proračunskega vira iz izračunov resornega ministrstva (znižanje iz prvotnih 
5.305.369 evrov za leto 2012, oziroma znižanih po ZUJF na 5.250.348 evrov,  na  5.080.435 
evrov za leto 2013), pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in drugih davčnih 
prihodkih pa praviloma na višinah iz leta 2012. 
 
Iz Globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije izhaja napoved povprečne rasti cen 
2013/2012  2,2 %. Ker je  obseg primerne porabe občine za leto 2013 kot primernega obsega 
sredstev za financiranje nalog lokalne skupnosti manjši od prvotnega za leto 2012 za  217.018 
evrov, od že znižanega po ZUJF s 1.7.2012 pa za 163.258 evrov,  so strokovne službe 
pristopile k načrtovanju odhodkov za financiranje proračunskih uporabnikov na isti ravni kot 
leta 2012, zmanjšano za 5-10 %, v odvisnosti od posameznih možnosti znižanja porabe 
proračunskih sredstev. 
 
Odhodki za plače so načrtovani v skladu s sprejeto uredbo in trenutno višino plač, brez 
načrtovane uskladitve z rastjo inflacije, brez napredovanj zaposlenih in brez sredstev za 
izplačevanje stimulacije v višini 2 % mase plač. Pri načrtovanju mase plač se je pri vseh 
uporabnikih izhajalo iz obstoječe zasedenosti delovnih mest, z upoštevanjem upokojevanja v 
naslednjem letu, ni se  pa pavšalno zmanjševalo mase plač.  
Pri materialnih stroških se je prav tako sledilo varčevanju pri vseh uporabnikih in znižanju 
sredstev za te namene, enak pristop pa je bil uporabljen tudi pri večini drugih prejemnikov 
proračunskih sredstev.  
 
Na osnovi ocene neporabljenih prenesenih sredstev iz leta 2012 in več realiziranih 
prihodkov ter v obdobju med prvo in drugo obravnavo proračuna objavljenega javnega 
poziva Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del, iz katerega 
izhaja, da je občina Hrastnik uvrščena v skupino, ki se ji zagotavlja 85 %-no 
sofinanciranje programov, 15 % pa občina (+ cel regres), so bila v proračunu 
zagotovljena dodatna sredstva. V tem trenutku so izvajalci že prijavili programe za 12 
zaposlenih, v proračunu pa so zagotovljena sredstva za 17 delavcev.  
Več sredstev je tudi zagotovljenih za izvajanje pomoči na domu ter za občinske socialne 
pomoči.  
 
Na osnovi Pravilnika o pošiljanju sprejetih proračunov je predloženi predlog proračuna za leto 
2013 pripravljen po zahtevah iz pravilnika in Priročnika za pripravo proračunov za leti 2013 
in 2014:  
  
1/    V prvem zvezku proračuna je odlok z obrazložitvijo in bilance proračuna: 

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



- Priloga: Finančni načrt KRC Hrastnik (sicer v proračunu razdeljen v več programih). 
 

V bilancah splošnega in posebnega dela proračuna so prikazane naslednje numerične kolone: 
- 1. kolona: Realizacija proračuna 2011, 
- 2. kolona: Veljavni proračun 2012(sprejet 1. rebalans), 
- 3. kolona: PREDLOG PRORAČUNA 2013_1, 
- 4. Kolona: PREDLOG PRORAČUNA 2013_2 
- 5. kolona: RAZLIKA sredstev med predlogom 2013_1 in  predlog 2013_2 
- IND predloga proračuna 2013_2/veljavni proračun 2012, 

 
V Načrtu razvojnih programov so ovrednoteni programi za leta 2013-2016.  
 
2/   V drugem zvezku proračuna so obrazložitve bilanc iz prvega zvezka.  V skladu z 
Zakonom o javnih financah sestavljajo splošni del proračuna tri bilance po ekonomski 
klasifikaciji: 
 
Ø Bilanca prihodkov in odhodkov 
Ø Račun finančnih terjatev in naložb, in 
Ø Račun financiranja 

    
Zato so v splošnem delu obrazložitve prihodkov in odhodkov vseh treh bilanc po ekonomski 
klasifikaciji. 
 
V posebnem delu proračuna so  finančni načrti proračunskih uporabnikov po institucionalni, 
programski in ekonomski klasifikaciji (odhodki splošnega dela). Zato je pri obrazložitvah 
najprej izpis obrazložitev programov, glavnih programov in podprogramov za celotno občino, 
v nadaljevanju pa po institucionalnih uporabnikih in proračunskih postavkah, tako da je lažje 
primerljivo s finančnim načrtom posameznega uporabnika.  Izpis obrazložitev po posameznih 
uporabnikih in proračunskih postavkah je v 2. zvezku od strani   89  dalje. 

 
 
2. GLOBALNI  RAZVOJNI  CILJI  OBČINE 
 
Ključne razvojne usmeritve,  ki jim želimo s predlaganim proračunom in načrtom razvojnih 
programov za obdobje 2013-2016 v občini slediti v prihodnosti, so : 
 
Ø trajnostni razvoj - razvoj, ki zadovoljuje današnje potrebe, ne da bi ogrožal možnosti 

prihodnjih generacij, 
Ø ustvarjanje prostorskih pogojev za razvoj gospodarskih, športnih, kulturnih in drugih  

dejavnosti, in posledično 
Ø zmanjšanje števila brezposelnih in ustvarjanje pogojev za povečanje števila novih delovnih 

mest, 
Ø skladno urbano razvito mesto in obrobne krajevne skupnosti, 
Ø višja  kvaliteta življenja v občini, 
Ø večja informiranost, osveščenost in odgovornost prebivalcev na področju varovanja okolja,   

prometa, racionalne rabe energije in naravnih virov v cilju uresničevanja prve razvojne 
usmeritve, 

Ø spodbujanje razvoja turizma in podeželja, 
Ø spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva,  
Ø kvalitetnejše, dostopnejše in hitrejše javne storitve,  
Ø učinkovito 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. Absolutno pa je potrebno vsa 



prizadevanja usmeriti v doseganje trajnostnega razvoja, zato je večina investicijskih vlaganj 
usmerjena v to. Od ustreznega ravnanja na področju varstva okolja, ravnanja z vodnimi viri, 
racionalno rabo energije, ohranjanja ravnovesja med človekom in okoljem,  do dolgoročnega 
blagostanja vseh in vsega.  

Za uspešno izvajanje teh razvojnih usmeritev pa je izredno pomembna tudi podpora občank in 
občanov in ostalih javnosti.  Trajnostni razvoj se dotika vseh segmentov življenja in bivanja. 
V uresničevanju tega cilja bi moral vsak posameznik najti svoj interes in prepoznati svoj 
prispevek k njegovemu uspešnemu izvajanju. Gre za spreminjanje osebnega odnosa in 
ravnanja, usposabljanje celotne skupnosti za samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem in 
ustrezno oblikovanje državnega ter lokalnega okvira za povezovanje razvoja in ohranitve 
naravnih virov. 

Potrebe in pritiski za izboljšanje javnega standarda in na drugi strani pomanjkanje javnih 
sredstev za njegovo realizacijo, zahtevajo jasno postavljene dolgoročne cilje, strategijo in 
razvojno politiko občine kot samoupravne skupnosti. Tako se z širšo vključenostjo 
zainteresirane javnosti preko zunanjega izvajalca izdeluje Razvojni program občine 
HRASTNIK 2020, ki bo dal določene odgovore za prihodnost, določil skupno vizijo in 
zavezo za njegovo izvrševanje. Hkrati se pripravljata tudi državni in regionalni razvojni 
program za Zasavje za obdobje 2014-2020, tako da bodo s pomočjo občinskega programa 
dani odgovori, katere projekte vključiti v regionalni razvojni program. 
 
Spremenjena gospodarska situacija v državi in  svetu ter gospodarska kriza še posebej 
narekujejo tudi potrebo po stalnem spremljanju socialne slike v občini in pripravljenost 
lokalne skupnosti na ustrezno reagiranje ob večjih spremembah. Zato občina namenja več 
sredstev za socialne transfere, resorni oddelek s tega področja in vse ustrezne institucije v 
občini pa so dolžne zagotoviti izvajanje nalog v okviru pristojnosti, ki jim jih daje 
zakonodaja.  
 
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.  Občina v 
cilju pridobivanja čim več nepovratnih sredstev zato včasih spreminja svoje kratkoročne 
razvojne prioritete.  
 
 
3. PREDNOSTNE NALOGE OBČINE V LETU 2013 
 
Občina bo v letu 2013 v mejah proračunskih možnosti in svojih pooblastil skrbela za nemoten 
razvoj vseh področij delovanja lokalne skupnosti, s posebnim poudarkom na zadovoljevanju 
potreb naših občanov. V letu 2013 glede na trenutne razmere ne načrtujemo zmanjševanja ali 
ukinjanja katerekoli od pridobljenih pravic ali dejavnosti v občini. 
 
Na področju vlaganj pa občina v letu 2013 kot prednostne načrtuje naslednje naloge: 
 
Ø nadaljevanje izgradnje druge faze Centra za ravnanje z odpadki Zasavja, 
Ø energetska sanacija vzgojno varstvenega in šolskega prostora, obnova zgradb in ureditev 

okolice ter varnih šolskih poti,  
Ø ureditev prostorov za delovanje mladine, 
Ø spodbujanje domačih proizvajalcev hrane k predstavitvi svojih pridelkov in ponudbo le-teh na  

tržnici, 



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

Ø nadaljevanje izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja in priključitev čim več 
uporabnikov,  

Ø izdelava strokovnih podlag za odvajanje in čiščenje odplak za ostala naselja v občini, ki niso 
priključena na CČN,  

Ø izboljšanje prometne varnosti, propustnosti cest in križišč ter zmanjšanje dolžine občinskih 
makadamskih cest, 

Ø urejanje premoženjskih vprašanj, 
Ø dokončanje in sprejem občinskega prostorskega načrta,   
Ø priprava strokovnih podlag in projektov na področju razvoja podeželja in turizma,  
Ø nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo Doma starejših v Hrastniku, 
Ø racionalizacija porabe energije – zmanjšanje stroškov, 
Ø usklajevanje na področju gradnje in rekonstrukcij državnega cestnega omrežja, 
Ø izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in društev, 
Ø zagotavljanje ustrezne opremljenosti enot in društev na področju civilne zaščite in    

            požarne varnosti, 
Ø dograjevanje informacijskega sistema. 

  
Občina bo nadaljevala z začetimi projekti, sofinanciranimi s strani EU skladov  in na 6. poziv 
za pridobitev sredstev iz naslova Razvoj regij prijavila projekt Urejanje mestnega jedra 
Hrastnik – območje Log – Montigny, s katerim želimo urediti komunalno cestno 
infrastrukturo na tem območju. V nadaljevanju želimo dati poudarek na zmanjševanje porabe 
energije v javnih objektih, zato smo v letu 2011 že pripravili projekt Rekonstrukcije in 
energetska sanacije vrtca Dolinca, s katerim bomo prav tako lahko kandidirali na 6. pozivu za 
pridobitev nepovratnih EU sredstev v višini 85 % upravičenih stroškov (brez DDV), ker 
omogoča prijavo projektov s področja predšolske vzgoje (ne pa tudi šolske). Občina tudi na 
šolskem prostoru načrtuje takšno sanacijo, saj smo čakali na ustrezen razpis že od leta 2009, 
zato smo tudi pripravili ustrezne projekte. V mesecu septembru 2012 je Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor objavilo razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb 
v lasti lokalnih skupnosti«, ki omogoča sofinanciranje 100 % upravičenih stroškov (brez 
DDV) v razmerju sredstva kohezije 85 % in sredstva RS 15 %. Ostale stroške, ki po pogojih 
razpisa niso upravičeni do sofinanciranja pa krije občina. Občina je izvedla potrebne 
aktivnosti in 16.10.2012 oddala prijavo, ki predvideva možnost sofinanciranja v višini 2,4 mio 
EUR od skupne vrednosti naložbe 3,3 mio EUR.  
 
Spomladi 2012 je bila pridobljena pozitivna odločba za koriščenje sredstev za razvoj 
podeželja za gradnjo poslovnega objekta v KS Steklarna za potrebe delovanja krajevne 
skupnosti in društev na tem območju. Projekt je v fazi izvajanja in bo dokončan do junija 
2013. 
 
Občina bo v letu 2013 skupaj z občinami soustanoviteljicami glede na sprejeti terminski plan 
izvedla večino del pri projektu Izgradnja regijske deponije Unično II:faza, zato bodo tudi za ta 
projekt črpana sredstva EU kohezijskega sklada in države Slovenije.  Tako naj bi občina 
Hrastnik v letu 2013 za ta projekt črpala 607.006,83 evrov EU sredstev, 107.118,85 evrov 
sredstev RS, sama pa participirala kar 392.016,95 evrov lastnih sredstev.  
 
Tudi v prihodnji finančni perspektivi bodo na razpolago Evropska sredstva za razvoj 
podeželja, zato občina že pripravlja izhodišča in strokovne podlage za to področje (obnova 
kulturnega doma na Dolu, rekonstrukcija doma KS Turje – Gore…). Po prenovi bodo objekti 
služili poleg osnovne funkcije tudi drugim aktivnostim s področja medgeneracijskega 
druženja, delovanja društev idr. 
  
Seveda tudi v letu 2013 čakajo občino 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 oktobru 2012 
je bila na Vladi RS sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu G2-108 Hrastnik – Zidani 
most in deviacija ceste G1-5 Rimske toplice - Radeče, ki je osnova za začetek priprave 
PGD/PZI dokumentacije po posameznih odsekih v prihodnjem obdobju. V DPN so 
upoštevane zahteve občine in vključena izvennivojska priključka za naselji Krnice in Šavna 
peč.  
 
Z izvedbo 2. faze 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, Direkcija RS za ceste v letu 2012 ni nadaljevala, kljub podpisani izvajalski pogodbi, ker 
zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev ni imela zagotovljenih sredstev za izvedbo II. faze 
projekta. Izvedba se tako premika v leti 2013 in 2014. 
 
Na področju varstva okolja se v sodelovanju z občino Laško pripravlja 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. 
 
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 2013.  
 
 
4.   BILANCE  PRORAČUNA  IN  PREDLAGANI  RAZREZ   
     PRORAČUNSKIH  ODHODKOV  VSEH  TREH  BILANC PRORAČUNA   
     OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2013  PO   PREDPISANIH  PROGRAMSKIH   
     PODROČJIH 
 
 
BILANCE PREDLOGA PRORAČUNA 
 

 BILANCE  PRORAČUNA ZR 2011 VP 2012 P2013_1 P 2013_2 IND IND
1 2 3 4 4/2 4/3

I. PRIHODKI
A Bilanca prihodkov in odhodkov 10.668.400 9.773.766 10.379.593 10.410.760 106,52 100,30
B Račun finančnih terjatev in naložb 5.436 5.436 4.737 4.737 87,14 100,00
C Račun financiranja 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 10.673.836 9.779.202 10.384.330 10.415.497 106,51 100,30
II. ODHODKI
A Bilanca prihodkov in odhodkov 9.861.486 11.229.503 10.879.422 11.348.245 101,06 104,31
B Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 0 0
C Račun financiranja 124.032 121.140 115.890 115.890 95,67 100,00

SKUPAJ ODHODKI 9.985.518 11.350.643 10.995.312 11.464.135 101,00 104,26
Sredstva na računih iz preteklih let 1.076.428 1.765.943 610.982 1.048.637 59,38 171,63  

 
V letu 2013 se načrtuje poraba proračunskih sredstev v skupni višini 11.464.135 €. S temi 
sredstvi  bo občina zagotovila financiranje nalog, ki jih mora izvajati, prav tako pa bo 
zagotovila ustrezni lastni delež za financiranje evropskih projektov, ki jih je vključila v 
proračun in za katere računa, da bi bila uspešna na državnih razpisih. Glede na finančno 
zahtevnost in časovno usklajenost projektov pa je absorpcijska sposobnost občine za črpanje 
evropskih sredstev s takšnim tempom v bodoče vprašljiva. 
 
Odhodki proračuna za leto 2013 so načrtovani v skladu z razpoložljivimi prihodki, razlika 
med prihodki in odhodki v višini 1.048.637 € pa predstavlja ocenjena neporabljena sredstva iz 
preteklih let, za katera strokovne službe ocenjujejo, da jih bodo prenesla v leto 2013, ker v 



letu 2012 ne bo realizacije določenih programov (lastni delež občine za energetsko sanacijo 
OŠNHR v letu 2012, taksa na odpadne vode, LN Spodnje Marno idr.). 
 
Občina bo s prenesenimi sredstvi iz leta 2012 tako imela razpoložljivih 11.464.135 €. Od tega 
občina za investicijska vlaganja načrtuje  5.295.560 € oziroma 46,19 % vseh proračunskih 
sredstev. Samo za  realizacijo načrtovanih evropskih projektov, ki skupaj v letu 2013 znašajo                            
€, bo občina morala prihodnje leto zagotoviti 954.710,69 € lastnih proračunskih sredstev. 
Seveda je od tega precej namenskih prihodkov (takse na odpadne vode in odpadke, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, komunalni prispevek, najemnine GJI, 
sofinanciranje TET, idr.).  
 
Predlagani  EU projekti v letu 2013 
 
EU PROJEKTI PREDLOG LASTNI DELEŽ OBČINE

Urejanje mestnega jedra Hrastnik -obm.Log-Montigny 394.472,86 78.844,58
Gradnja večnamenskega družbenega objekta v Podkraju 369.745,20 85.100,00
Rekonstrukcija in energetska sanacija vrtca Dolinca 295.596,64 57.202,36
Energetska sanacija OŠ NHR HRASTNIK 1.416.312,50 341.546,80
Izgradnja II. faze Unična 1.106.142,62 392.016,95

3.582.269,82 954.710,69  
 
 
PREDLAGANI  RAZREZ  PRORAČUNSKIH  ODHODKOV  VSEH  TREH  BILANC 
PRORAČUNA  LETO 2013  PO   POSAMEZNIH   PROGRAMSKIH  PODROČJIH 
 
Iz tabele in grafa v nadaljevanju je razvidno, da bo občina v letu 2013 skupaj (za tekoče in 
investicijske namene) največ sredstev namenila za programe izobraževanja, varovanje okolja 
in naravne dediščine, promet ter prometno infrastrukturo, prostorsko planiranje in 
stanovanjsko komunalno dejavnost, lokalno samoupravo in in za socialno varstvo občanov.  
 

Programska področja 11.464.133,88 100,00%
01 POLITIČNI SISTEM 111.670,00 0,97%
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN. 11.060,00 0,10%
04 SKUPNE ADM.SL.IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 214.656,00 1,87%
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.150.972,00 10,04%
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZR.DOG. 197.902,00 1,73%
11 KMETIJSTVO, GOZDAR. IN RIBIŠTVO 36.315,00 0,32%
12 PRIDOBIV. IN DISTR. ENERGET.SUR. 27.500,00 0,24%
13 PROMET, PROM. INFR. IN KOMUNIK. 1.517.987,00 13,24%
14 GOSPODARSTVO 69.047,00 0,60%
15 VAROV. OKOLJA IN NARAV. DEDIŠČ. 1.562.244,90 13,63%
16 PROSTOR.PLAN.IN STAN.KOMUN.DEJ. 1.201.627,98 10,48%
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 158.473,00 1,38%
18 KULTURA,ŠPORT IN NEVLAD.ORG. 794.064,00 6,93%
19 IZOBRAŽEVANJE 3.360.806,00 29,32%
20 SOCIALNO VARSTVO 748.777,00 6,53%
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA-OBRESTI 46.160,00 0,40%
23 INTERVENCIJSKI PROGR.IN OBVEZN. 138.982,00 1,21%
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA-GLAVNICE 115.890 1,01%  
 
Tako visok delež proračunskih sredstev za izobraževanje je seveda posledica načrtovanja 
energetske sanacije vrtca Dolinca in OŠ NH Rajka, prav tako je delež za varovanje okolja in 
naravne dediščine pogojen z visokim deležem načrtovanih vlaganj v izgradnjo regijske 
deponije Unično II. faza. 
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