
Na osnovi določil 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010- čistopis 
(19/2010 popr)) in v skladu z  določili 28. člena Zakona o javnih financah   (Uradni list RS,  št. 
11/11 –UPB, 110/11 –ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A)  se v obravnavo  Občinskemu svetu 
Občine Hrastnik  posreduje  Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2015 z vsemi prilogami, ki 
jih zahtevajo določbe 10.  in 13. člena Zakona o javnih financah. 
 
UVODNE  OBRAZLOŽITVE 
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi 
izdatki občine za eno leto.  Sestavljen je iz dokumentov splošnega dela proračuna (sestavljajo ga 
tri bilance: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun 
financiranja), posebnega dela proračuna ter Načrta razvojnih programov za prihodnja štiri leta,  
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in kapitalskimi deleži , Kadrovskega načrta 
občine, predloga predpisov, potrebnih za izvrševanje proračuna ter obrazložitev bilanc proračuna.  
Minister, pristojen za finance, v skladu z 17. členom Zakona o javnih financah obvesti občine o 
temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna, za finance pristojen 
organ občinske uprave obvesti neposredne uporabnike občinskega proračuna, pristojni občinski 
organi pa javne zavode, katerih ustanovitelj je občina. 
Ministrstvo za finance je občinam dne 13.10.2014 posredovalo Navodila za pripravo proračunov 
občin z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije (novelirana jesenska napoved 
UMAR za leti 2014 in 2015_17.09.2014), ne pa tudi izračunov primerne porabe občin in s tem  
izračunane finančne izravnave ter napovedi ocene davčnih prihodkov v pristojnosti države 
(dohodnina idr.). 
Iz Globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije izhaja napoved povprečne rasti cen 
2015/2014  0,6  %, letna stopnja inflacije 1,1 %,   napoved rasti BDP 1,6 %, planirano število 
prebivalcev, stopnje brezposelnosti in ostali pomembni kazalci za državo kot celoto. 
Za lažjo in poenoteno pripravo proračunov je ministrstvo občinam posredovalo tudi proračunski 
priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015.  
 
PREDPOSTAVKE, NA KATERIH JE  TEMELJILA PRIPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA  
ZA LETO 2015: 
 
1. PRIHODKI  
      - PRIMERNA PORABA IN  DOHODNINA  
Ministrstvo za finance je dolžno na osnovi 14. In 16. člena Zakona o financiranju občin (ZFO 1) 
občinam po sprejetju državnega proračuna posredovati izračune primerne porabe občin in s tem  
izračunane finančne izravnave ter napovedi ocene davčnih prihodkov v pristojnosti države 
(dohodnina idr.). Kot rečeno do priprave tega gradiva občine teh izračunov nismo prejele.  
Povprečnina kot osnova za izračun primerne porabe  občine je z Zakonom o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)  določena v višini 525,00 evrov na prebivalca (v 
letu 2014 _ 536,00 evrov).  Vlada RS je  napovedala dodatno znižanje povprečnine glede na 
zakonsko določeno 525,00 evrov, zato so potekala pogajanja z reprezentativnimi združenji občin. 
Ker višina povprečnine in s tem izračun primerne porabe občin, dohodnine in morebitne finančne 
izravnave  niso bili dokončno znani,  napovedi  ministrstva pa so bile v smeri, da bo upoštevalo 
povprečnino 490,00 evrov na prebivalca,  smo v strokovnih službah pripravili proračun na osnovi 
tako zastavljenih izračunov. Dne  10.12.2014 smo bili preko medijev seznanjeni, da  sta se 
reprezentativni združenji občin izpogajali za povprečnino 525,00 evrov na prebivalca  in 2 % 
sredstev za sofinanciranje investicij, zato smo pristopili k izdelavi sprememb proračuna in novih 
proračunskih dokumentov. 
 
Primerna poraba občine je za posamezno občino ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog. Metodologija za izračun primerne porabe posamezni 
občini, predpisana z Zakonom o financiranju občin,  določa upoštevanje: 

- povprečnine (predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg  sredstev za   
financiranje z zakonom določenih nalog), 

- število prebivalcev občine, 
- korekcijski faktor (sestava: 0,61 + 0,13*Ci /dolžina cest na prebivalca/ + 0,06*Pi 

/površina občine na prebivalca + 0,16*Mi /mlajši od 15 let/ + 0,04*Si /starejši od 65 
let/). 

 



Na osnovi 11. člena ZFO 1  se kot naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne 
porabe občine  upoštevajo tiste naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov  in v 
obsegu, določenem z zakoni, ter se nanašajo na: 
 
1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih: 
    - predšolske vzgoje, 
    - osnovnega šolstva in športa, 
    - primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 
    - socialnega varstva, 
    - kulture; 
2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb; 
3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih 
cestah; 
4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave; 
6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov; 
7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih 
nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb; 
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom. 
 
Izračun ocene višine primerne porabe Občine Hrastnik za leto 2015: 
PP =     9755      x     525,00      x      0,93228    =         4.774.555 evrov 
           št. prebivalcev           povprečnina             korekcijski faktor              višina primerne porabe 

 
Dohodnina  predstavlja temeljni vir financiranja nalog občine.  Višina dohodnine, ki pripada 
občini, je posledica izračuna višine primernega obsega sredstev občine (Pos).  Merilo za 
ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine za financiranje primerne porabe pa je primeren obseg 
sredstev (Pos) ki ga izračuna ministrstvo, pristojno za finance, za posamezno proračunsko leto po 
enačbi: 

POs = Oi*Po*(0,3 + 0,7* Iro) 

 

POs     -     primeren obseg sredstev; 
Oi        -      število prebivalcev v občini; 
Po       -      povprečna primerna poraba na prebivalca v 
                  državi izračunana po enačbi: Po = SPP/O, pri 
                  čemer je: 
                  SPP - skupna primerna poraba občin za 
                  posamezno proračunsko leto; 
                  O - število prebivalcev v državi. 
Iro     -        indeks raznolikosti občine, izračunan po 
                  enačbi: Iro = PPi/(Oi*Po), pri čemer je: 
                  PPi - primerna poraba občine za posamezno 
                  proračunsko leto. 

 
V primeru, da znaša primeren obseg sredstev več kot primerna poraba,  se občinam zagotovijo 
sredstva do te višine, v primeru, da je Pos manjši od primerne porabe, pa se občinam sredstva ne 
znižajo.  
Na osnovi predpisane metodologije, ki ne odraža dejanskih stroškov posamezne občine, prihaja 
do zelo velikih razlik v višini  pripadajočih sredstev po posameznih občinah za izvajanje zakonskih 
nalog občin, kar sledi iz tabele v nadaljevanju, ki prikazuje izračun primerne porabe in Pos  
primerjanih občin za leto 2014.   
 
Iz izračuna je razvidno, da bo občina v letu 2014,  kljub zakonsko določeni višini  povprečnine 
536,00 evrov/prebivalca,  na osnovi sprejete metodologije prejela s pripadajočo dohodnino le  
510,11 evrov/prebivalca.  
 



Zap.št. HRASTNIK SLOVENIJA LJUBLJANA TRBOVLJE ZAGORJE RADEČE SOLČAVA

1.
dohodnina po odmernih odločbah 
2011 6.929.658,00 1.937.438.235,00 401.436.710,00 14.517.627,00 14.003.080,00 3.267.126,00 220.747,00

2. dohodnina/prebivalca 703,52 945,17 1.487,42 844,54 815,03 717,10 407,28

3.
strukturni delež po odmernih 
odločbah 2011 0,357671 100,00 20,719975 0,749321 0,722763 0,168631 0,011394

4. 70 % od 54 % dohodnine 2.918.881,00 816.079.460,00 169.091.456,00 6.115.053,00 5.898.318,00 1.376.165,00 92.982,00
5. 30 %  od 54 % dohodnine 1.250.949,00 349.748.340,00 72.467.769,00 2.620.737,00 2.527.850,00 589.785,00 39.850,00

6.
100 % dohodnine od 54 % skupne 
dohodnine 4.169.830,00 1.165.827.800,00 241.559.225,00 8.735.790,00 8.426.168,00 1.965.950,00 132.832,00

7. str.delež prebiv.občine 0,480526 100,00 13,166309 0,838603 0,838164 0,222261 0,026441
8. ŠTEVILO PREBIVALCEV 9.850 2.049.838 269.888 17.190 17.181 4.556 542
9. PRIMERNA PORABA 2014 4.913.777,00 1.099.469.371,00 122.815.879,00 8.178.951,00 9.524.370,00 2.502.124,00 715.430,00
10. PP / prebivalca 498,86 536,37 455,06 475,80 554,35 549,19 1.319,98

11. PRIMEREN OBSEG SREDSTEV (POs) 5.024.617,00 1.099.470.016,00 129.399.029,00 8.491.328,00 9.431.673,00 2.484.597,00 588.015,00
12. RAZMERJE MED Pos in PP 102,26% 100,00% 105,36% 103,82% 99,03% 99,30% 82,19%
13. Pos / prebivalca 510,11 536,37 479,45 493,97 548,96 545,35 1.084,90
14. DOHODNINA, KI PRIPADA OBČINI 5.024.617,00 1.118.201.556,00 129.399.029,00 8.491.328,00 9.524.370,00 2.502.124,00 715.430,00
15. DOH,KI PRIPADA OBČ/prebivalca 510,11 545,51 479,45 493,97 554,35 549,19 1.319,98
16. IRO* 0,930068 0,84642 0,887069 1,033531 1,023907 2,460949  

 
Na sam izračun pripadajočih sredstev pomembno vpliva število prebivalcev in korekcijski faktor. 
Število prebivalcev zadnja leta pada, prav tako je korekcijski faktor pod slovenskim povprečjem, 
na drugi strani pa zakonski transferi in naloge občine izrazito naraščajo, zato je vedno težje 
sestaviti proračun. V nadaljevanju je prikazano gibanje elementov, ki vplivajo na izračun 
primerne porabe v zadnjih letih. 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
povprečnina/preb 469,45 485,88 538,87 550,00 554,50 548,75 536,00 536,00 525,00
korekcijski faktor 0,922388 0,92414 0,929186 0,931795 0,927171 0,927171 0,929716 0,93071 0,932248
št.preb. 10357 10334 10301 10260 10084 10084 9968 9850 9755
dohodnina 4.484.747 4.640.184 4.946.458 5.351.947 5.350.552 5.250.348 5.080.435 5.024.617 4.774.555  
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

povprečnina/preb 358,6 376,2 392,0 432,4 469,4 485,8 538,8 550,0 554,5 548,7 536,0 536,0 525,0
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2.  POLITIKA CEN 
Občina ima pristojnost določanja nekaterih cen v občini, zato načrtuje za leto 2015 naslednjo 
politiko določanja cen: 
 
     -  NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (v nadaljevanju NUSZ) predstavlja drugi 
najpomembnejši vir financiranja nalog občine in je avtonomni davčni vir. Od leta 2009 dalje je 
točka, ki predstavlja osnovo za izračun NUSZ-ja,  enaka in se ne upošteva rast cen, kot je 
določeno z občinskim odlokom trenutna višina točke znaša 0,0003133. Kljub temu pa so 
prihodki po letih odstopali , saj so bili odvisni od uspešnosti izterjave davčne službe.  
V letih od 2002 do 2015 bi usklajevanje točke po odloku pomenilo 46 %-no rast točke, dejansko 
pa je bila uveljavljena 16,5 %-no.  
Za leto 2015 se ne predlaga povišanje točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. 
Iz tabel v nadaljevanju pa je razvidna višina točke po letih in IND rasti cen ter gibanje prihodkov iz 
naslova NUSZ v letih od 2002-2015. 
 

L e t o
 v e l j a v n a  
to čk a  v  € IN D  r a s t i c e n

u p o š t e v a n a  
r a s t

m o žn a  
v r e d n o s t  

t o čk e

d e j a n s k a  
r a s t/ m o žn a  

r a s t

2 0 0 2 0 ,0 0 0 2 6 9 0 0 ,0 0 0 2 6 9

2 0 0 3 0 ,0 0 0 2 8 6 0 1 0 7 ,7 0 8 0 % 0 ,0 0 0 2 9 0

2 0 0 4 0 ,0 0 0 2 8 6 0 1 0 5 ,7 0 0 % 0 ,0 0 0 3 0 7

2 0 0 5 0 ,0 0 0 2 8 6 0 1 0 5 ,6 0 0 % 0 ,0 0 0 3 2 4

2 0 0 6 0 ,0 0 0 2 8 6 0 1 0 3 ,8 0 0 % 0 ,0 0 0 3 3 6

2 0 0 7 0 ,0 0 0 2 9 0 0 1 0 1 ,5 0 8 0 % 0 ,0 0 0 3 4 1

2 0 0 8 0 ,0 0 0 2 8 7 0 1 0 3 ,0 0 1 0 0 % 0 ,0 0 0 3 5 1

2 0 0 9 0 ,0 0 0 3 1 3 3 1 0 4 ,9 0 1 0 0 % 0 ,0 0 0 3 6 8

2 0 1 0 0 ,0 0 0 3 1 3 3 1 0 0 ,0 0 0 % 0 ,0 0 0 3 6 8

2 0 1 1 0 ,0 0 0 3 1 3 3 1 0 1 ,9 0 0 % 0 ,0 0 0 3 7 5

2 0 1 2 0 ,0 0 0 3 1 3 3 1 0 1 ,7 0 0 % 0 ,0 0 0 3 8 1

2 0 1 3 0 ,0 0 0 3 1 3 3 1 0 2 ,6 0 0 % 0 ,0 0 0 3 9 1

2 0 1 4 0 ,0 0 0 3 1 3 3 1 0 0 ,3 0 0 % 0 ,0 0 0 3 9 2 1 ,1 6 4 6 8 4 0

2 0 1 5 0 ,0 0 0 3 1 3 3 1 0 0 ,1 6 0 % 0 ,0 0 0 3 9 3 1 ,4 6 0 9 6 6 5  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NUSZ 771.991 773.044 810.862 850.409 838.768 804.449 848.118 783.527 829.586 804.500
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    -   NAJEMNINE NEPROFITNIH STANOVANJ so od leta 2004 nespremenjene in so pod slovenskim 
povprečjem. V letu 2015 se ne načrtuje povečanje teh najemnin, zato bodo tudi  prihodki ostali 
na okvirno isti višini, se pa na drugi strani povečujejo subvencije najemnin, prav tako stroški iz 
naslova subsidiarne odgovornosti lastnika za stroške ogrevanja in komunalnih storitev, zato je 
neto ostanek najemnin za izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda ali pridobivanje novega 
vse manjši. 
 
    -  NAJEMNINE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (v najemu pri KSP Hrastnik d.d. in 
Ceroz d.o.o. Hrastnik) bodo v letu 2015  ostale na enakem nivoju kot v letu 2014, osnova za 
določitev višine najemnine pa je določena v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012).  
 
    -   NAJEMNINE POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE bodo v letu 2015 ostale na enakem 
nivoju kot leta 2014. 
 



    -  CENE VRTCA – bodo v letu 2015 zaradi znižanja ocenjenih stroškov vrtca (fiksni stroški) 
znižane, kar bo pomenilo zmanjšanje za starše in posledično tudi zmanjšalo izplačila iz proračuna 
za pokrivanje razlike v ceni po Zakonu o uveljavljanju pravic iz  javnih sredstev. 
 
   -   CENE DRUGIH STORITEV JAVNEGA SEKTORJA bodo ostale na enakem nivoju, oziroma se bo 
težilo k znižanju le-teh. 
 
3.  ZADOLŽEVANJE 
Zadolženost javnega sektorja 
V okviru javnega sektorja občine in gospodarskih družb v večinski lasti občine je zadolženo samo 
Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik, d.d., javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, 
niso zadolženi. 
 

KSP HRASTNIK 
d.d. 

Čas zadolžitve Stanje 31.1.2013 Plačila v letu     
2014 

Stanje 31. 12. 
2014 

Datum 
odplačila 

multicar dolgoročno 22.500 EUR 0 EUR 22.500 EUR 31.12.2015 
multicar kratkoročno 21.000 EUR 21.000  EUR 0 EUR 0 EUR 
ekološki otoki kratkoročno 5.289,80 EUR 5.289,80 EUR  0 EUR 0 EUR 

 
Skupaj 

  
48.789,80 EUR 

 
26.289,80 EUR 

 
22.500 EUR 

 
0 EUR 

 
Zadolženost proračuna 
Proračun je po stanju 31.12.2013 zadolžen v višini  976.537 evrov, ocena stanja zadolženosti 
per 31.12.2014 znaša  860.596,86 evrov in 31.12.2015  753.473,00 evrov, kar je po kreditih 
razvidno iz tabele v nadaljevanju. Glavnica kredita za izgradnjo CČN s kolektorskim sistemom se 
poplačuje iz takse na vode, stanovanjski krediti pa iz najemnin od stanovanj. 
 

Zap.št. vrsta posojila dat.pogodbe zapadlost
STANJE 

31.12.2013
OCENA 

31.12.2014
OCENA 

31.12.15
1 2 3 4 5 7=4+5-6

1 za izgradnjo CČN naprave s kol.sis. 19.08.2009 2024 589.473,36 533.333,00 477.193,00
2 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 6.022,22 0,00 0,00
3 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 9.220,65 3.979,86 0,00
4 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 4.935,99 1.420,00 0,00
5 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 232.765,23 201.000,00 169.000,00
6 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple 26.04.1996 2022 56.300,15 50.282,00 42.800,00
7 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple 09.07.1997 2023 77.819,46 70.582,00 64.480,00

S K U P A J 976.537,06 860.596,86 753.473,00  
 
Kreditni potencial občine 
Občina ima glede na omejitve ZFO-1 dovolj kreditnega potenciala za morebitni najem novega 
kredita za financiranje investicij. Za leto 2015 znašajo ocenjeni izdatki za odplačilo kreditov 
135.845 evrov od 589.297 možnih,  kar predstavlja 23 % dovoljenih izdatkov za te namene (po 
2. točki 10. b člena ZFO-1). 
 

prihodki BPO ZR 2013 2014 -ocena REAL Ocena2015 Ocena 2016 2017
BPO 8.534.576 10.242.416 8.300.057

DONACIJE -21.000 -21.900 -21.000
TRANSFERI -947.357 -2.854.298 -1.233.145

skupaj 7.566.219 7.366.218 7.045.912

cenzus  2. tč. 10. b člena * 8 % od prejšnjega leta 605.297,53 589.297,43 563.672,96
 - odpačilo glavnic 117.240 110.560 102.390
 - odplačilo obresti 33.540 25.285 25.050
 - poroštva 0 0 0

150.780 135.845 127.440 0
*delež v dovoljenih izdatkih 24,91 23,05 22,61   

V letu 2015 se trenutno ne načrtuje najem novega dolgoročnega kredita, v skladu z  10. g členom 
ZFO-1 pa se predvideva izdaja soglasja za zadolžitev Zdravstvenega doma  Hrastnik in Komunalno 
stanovanjskega podjetja Hrastnik, d.d. ,  saj se izdana soglasja ne štejejo v največji obseg 



možnega zadolževanja občine, določen v 10. b. členu zakona, ker imata oba zagotovljena 
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.  V odloku o proračunu  pa se zagotovi 
možnost likvidnostnega zadolževanja za občino v primeru, da bo oteženo financiranje zakonskih 
nalog in investicij zaradi izpada pravočasnih prilivov iz naslova davčnih prihodkov.  V primeru 
večjih nepredvidenih zmanjšanj davčnih prihodkov, bo občina izjemoma Občinskemu svetu 
predlagala najem dolgoročnega kredita za financiranje investicij.  
 
4. PREMOŽENJE OBČINE IN NJEGOVO UPRAVLJANJE 
Občina je v zadnjih letih z učinkovitim izkoriščanjem možnosti pridobivanja nepovratnih evropskih 
sredstev in načrtovanim usmerjanjem porabe javnih sredstev povečevala vrednost svojega 
premoženja.  
 

 
 
Občina je lastnica premoženja, ki ga imajo na osnovi Zakona o zavodih v upravljanju javni zavodi, 
katerih ustanoviteljica je občina, neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v upravljanju 
pri Komunalno stanovanjskem podjetju Hrastnik, d.d. in družbi Spekter d.o.o. Trbovlje,  in drugega 
stvarnega premoženja.  
Občina razpolaga tudi z naložbami v družbe, ki izvajajo javno gospodarsko službo in nekatere 
druge naložbe.  
 

 
 
Naložbe v družbe, ki izvajajo gospodarske javne službe, so za občino strateškega pomena, saj gre 
za izvajanje dejavnosti v javnem interesu in za javno dobro.  Pri tem gre za naložbi v podjetja, 
medtem ko je vsa gospodarska javna infrastruktura , ki ju imata ti dve podjetji v poslovnem 
najemu, v 100 %-ni lasti občine, oziroma pri družbi Ceroz, d.o.o.  v lastniškem deležu, ker gre za 
medobčinsko družbo.   
Pri Komunalno stanovanjskem podjetju Hrastnik d.d. je občina načrtovala eventualni odkup 
delnic do 100 %-nega lastništva in preoblikovanje družbe v družbo z omejeno odgovornostjo  ter 



javno podjetje. Zaradi manjših prihodkov proračuna za leto 2015 je ta namera odložena v 
naslednja leta.   
Naložbo v Tehnološki center Zasavje, d.o.o. je občina pridobila na osnovi sredstev, ki jih je 
zagotovila država, v Regionalnem centru za razvoj d.o.o. pa je bila naložba pridobljena na osnovi 
vplačila ob ustanovitvi centra. Delnice TKI Hrastnik, d.d. je občina na osnovi zakonodaje pridobila 
iz naslova zapuščine občana, ki mu je plačevala domsko oskrbo, delež v GD, Podjetju za gradbeno 
dejavnost Hrastnik d.o.o. pa z vplačilom deleža ob ustanovitvi podjetja.  Zadnji dve naložbi bo 
občina uvrstila v načrt prodaje, saj nista portfeljskega značaja za občino. 
 
5.  TVEGANJA  PRORAČUNSKIH  PREDPOSTAVK  
Največje tveganje pri predpostavkah, na katerih je pripravljen proračun, predstavljajo davčne 
obveznosti in njihova izterljivost,  ter nenadzorovan porast odhodkov proračuna zaradi sprejetih 
državnih predpisov, na katere občina nima vpliva.  Prav tako je tveganje pri naraščanju stopnje 
brezposelnosti in s tem povečanja socialnih transferov iz proračuna (subvencije najemnin, 
zdravstveno zavarovanje, domska oskrba, plačilo razlike v ceni vrtca….), ali znižanju plač v 
gospodarskih družbah, kjer je največ zaposlenih občanov. Veliko tveganje so tudi davčne 
obveznosti v pristojnosti države, ki lahko ogrozijo poslovanje v gospodarskih subjektih v občini, 
posledice pa se lahko odrazijo  na proračunu.  V primeru večjih odstopanj od sprejetega 
proračuna na katerem koli segmentu proračuna, bo Občinskemu svetu predložen v obravnavo in 
sprejem rebalans proračuna. 
 
6.  SESTAVA PRORAČUNA IN  PRORAČUNSKI  DOKUMENTI 
Na osnovi Pravilnika o pošiljanju sprejetih proračunov je predloženi predlog proračuna za leto 
2015 pripravljen po zahtevah iz pravilnika in Priročnika za pripravo proračunov za leti 2015:  
 

- Splošni del  - sestavljen iz treh bilanc po ekonomski klasifikaciji: Bilanca prihodkov  
in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb in Račun financiranja – dajejo odgovor na 
vprašanje – KAJ se izplačuje iz javnofinančnih sredstev, 
 

- Posebni del  - Bilanca odhodkov je sestavljena : 
           a/ po  institucionalni klasifikacijii, ki daje odgovor na vprašanje _ KDO porablja sredstva: 

• 10 – Občinski svet 
• 20 – Nadzorni odbor 
• 30 – Župan 
• 40 – Oddelek za splošne zadeve 
• 41 – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
• 42 – Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 
• 43 – Oddelek za proračun in javne finance 
• 50 – Krajevna skupnost Rudnik 
• 51 – Krajevna skupnost Steklarna 
• 52 --  Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku 
• 53 -   Krajevna skupnost Marno 
• 54 -   Krajevna skupnost Turje - Gore 
• 55 -   Krajevna skupnost Kovk 
• 56 -   Krajevna skupnost Boben 
• 57 -   Krajevna skupnost Prapretno 
• 58 -   Krajevna skupnost Krnice – Šavna peč 
• 59 -   Krajevna skupnost Podkraj 

             b/ po programski klasifikaciji – pove, ZA KAJ se porabljajo javna sredstva /deli se na  
             programska področja, glavne programe in podprograme). 
 

- Načrt razvojnih programov 2015-2018: 
Načrt razvojnih programov 2015-2018 predstavlja nabor razvojnih programov oziroma projektov 
neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. V predloženem načrtu so predvsem ovrednoteni 
programi za leto 2015, ostala tri leta bodo ustrezno popolnjena, ko bodo bolj znani parametri o 
določitvi proračunov v bodoče. Pri krajevnih skupnostih s  sveti krajevnih skupnosti štiriletni 
programi še niso usklajeni, zato so v predloženem proračunu zagotovljena skupna investicijska 
sredstva v Oddelku za prostor, okolje in GJS v skupni višini 120.000 evrov,  po uskladitvi s sveti 
KS pa bodo proračun in NRP-ji ustrezno dopolnjeni.  



 
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in kapitalskimi deleži,  
- Kadrovski načrt občinske uprave,  
- Predlog predpisov, potrebnih za izvrševanje proračuna, 
- Obrazložitve bilanc proračuna. 

 
 

7.  TEMELJNI CILJI  PRORAČUNA OH ZA LETO 2015  
 
Občinski svet občine Hrastnik je na 28. redni seji 29.5.2014 sprejel Razvojni program občine 
Hrastnik 2014-2020, ki predstavlja osnovo za pripravo letnih proračunskih dokumentov. 
Dinamiko in obseg izvajanja sprejetih programov  bo zaradi slabših gospodarskih pogojev države 
in težjega zagotavljanja  proračunskih sredstev potrebno prilagoditi novim dejstvom. Pri pripravi 
proračunskih dokumentov je bilo tako zaradi predvidenega zmanjšanja prihodkov potrebno 
predvideti varčevalne ukrepe pri vseh proračunskih uporabnikih že pri materialnih stroških, 
zmanjšati vlaganja v nekatera osnovna sredstva in zagotavljati le najnujnejše vzdrževanje, zato da 
se investicijski cikel ne ustavi, temveč le upočasni.  
  
Pri pripravi predloga proračuna se že v začetku ni posegalo v sredstva za izvajanje posameznih 
programov, tudi tista ne, ki niso obvezna po zakonu, še posebej s  ciljem ohranjanja potrebne 
višine sredstev za zagotavljanje socialnih transferov, s poudarkom na področju izplačila določenih 
pomoči posameznikom. Na nekaterih področjih, ki zajemajo zakonsko določene programe (plačila 
zdravstvenega zavarovanja občanom, oskrbe v socialnih zavodih, ipd.), investicijska vlaganja v 
javne zavode  in na cestnem ter komunalnem področju so s predloženim proračunom  ocenjeni 
stroški pokriti ob predpostavki, da ne bo večjih sprememb ali hujše zime.  Sredstva za 
investicijska vlaganja v krajevne skupnosti so zagotovljena v višini 200.000 evrov na skupni 
postavki pri Oddelku za prostor, okolje in GJS, po uskladitvi načrtov s sveti KS pa bodo do druge 
obravnave vključena v posamezne finančne načrte krajevnih skupnosti. 
 
Investicijska vlaganja se bodo izvajala na dokončanju že začetih projektov, podprtih z evropskimi 
in državnimi sredstvi, ukrepi dodeljevanja državnih pomoči na področju podjetništva in kmetijstva 
pa bodo usmerjeni v sofinanciranje projektov, ki zagotavljajo nova delovna mesta in povečanje 
proizvodnje ter izboljšanje samooskrbe, za številne druge ukrepe pa so podjetništvu na voljo 
državna sredstva. 
 
Kljub zmanjšanju načrtovanih prihodkov proračuna  bo občina tako v letu 2015 s predloženim 
proračunom občanom in različnim družbenim skupinam zagotovila: 
 

- sredstva za zagotavljanje socialnih in drugih pravic kot doslej, 
- sredstva za izvajanje aktivne politike zaposlovanja (za javna dela za 30 ljudi), 
- sredstva javnim zavodom za nemoteno delovanje, in za nujno investicijsko vzdrževanje, 
- nevladnim organizacijam financiranje na doseženem standardu, 
- sredstva za podjetništvo  s poudarkom na zagotavljanju sredstev za nova delovna mesta 

in  s tem povezane manjše naložbe  ter  sredstva za programe zaposljivosti, kamor sodijo 
javna dela , kjer bodo zagotovljena sredstva za  30 oseb, vse skupaj v cilju  zmanjševanja 
brezposelnosti, 

- sredstva za kmetijske projekte, s poudarkom na proizvodnji s ciljem izboljšanja lokalne 
samooskrbe, na dosedanjem nivoju ( z manjšo prerazporeditvijo na javno tržnico), 

- sredstva za štipendiranje mladih in drugo. 
 
Na investicijskem področju bodo prioritetna vlaganja v:  

- dokončanje projekta energetske sanacije objektov OŠ NH Rajka v Hrastniku, ki bo 
zaključen v letu 2015 s pomočjo nepovratnih EU sredstev,  

- nadaljevanje in zaključek urejanja mestnega jedra Hrastnik, območje Novi Log, prav tako s 
pomočjo nepovratnih EU sredstev,   

- pripravo potrebne dokumentacije za odločitev o najprimernejši varianti vlaganj v šolski 
prostor na Dolu (rekonstrukcija šole ali novogradnja) in  sanacijo plazov,  



- izgradnja medobčinskega centra za ravnaje z odpadki CEROZ, ki bo zgrajen s pomočjo 
nepovratnih EU sredstev, državnega proračuna, sofinancerskih sredstev občin 
soustanoviteljic in iz občinskih namenskih sredstev takse na odpadke, 

- zagotavljanje sredstev za financiranje lastniškega deleža pri energetski sanaciji 
večstanovanjskih objektov, 

- nadaljevanje izgradnje infrastrukture za vodooskrbo,  
-     izgradnjo kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, 
- sofinanciranje nakupa in izgradnje malih čistilnih naprav občanom, ki jim ne bo omogočen     
      priključek na javno kanalizacijo  in čistilno napravo, 
- nujna vlaganja na področju cestne infrastrukture, 
- nujna vlaganja v javne zavode, 
- pripravo investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo enega javnega 

objekta,  
- izvajanje ukrepov iz Načrta za kakovost zraka na območju Zasavja za zmanjšanje 

onesnaženja s PM10 delci. 
 
 
8.    BILANCE  PRORAČUNA  IN  PREDLAGANI  RAZREZ  PRORAČUNSKIH  ODHODKOV   
        VSEH  TREH  BILANC PRORAČUNA  OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2015  PO     
        PREDPISANIH  PROGRAMSKIH  PODROČJIH 
 
 
BILANCE PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2015 
 
Pri predloženem proračunu je bilo spoštovano  fiskalno pravilo – uravnoteženost proračuna med 
prihodki in odhodki, kar sledi iz povzetka vseh treh bilanc:  
 
Zap.št. ZR 2013 VP 2014 P 2015_1.obr. IND IND

1 2 3 4=3/2 5=3/1
1. PRIHODKI 8.539.244 10.372.594 8.300.057 80,0 97,2
2. Bilanca prihodkov in odhodkov 8.534.576 10.372.444 8.300.057 80,0 97,3
3. Račun finančnih terjatev in naložb 4.668 150 0 0,0 0,0
4. Račun financiranja 0 0 0
5. Sredstva na računu iz pretekllih let 1.795.269 823.786 262.977 31,9 14,6
6. ODHODKI 9.510.727 11.196.380 8.563.035 76,5 90,0
7. Bilanca prihodkov in odhodkov 9.394.514 11.079.140 8.452.475 76,3 90,0
8. Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 0
9. Račun financiranja 116.213 117.240 110.560 94,3 95,1

 
V letu 2015 se s predloženim proračunom načrtuje realizacija 8.300.057 evrov prihodkov, kar 
predstavlja 97,2 % realiziranih prihodkov iz leta 2013 in  80,0 % načrtovanih prihodkov za leto 
2014. Za izvajanje zakonskih nalog in programov ter investicijskih vlaganj bo občina s 
prenesenimi sredstvi iz leta 2014 imela razpoložljivih 8.563.035 evrov.  
 
Iz tabele v nadaljevanju, ki prikazuje prihodke po vrstah, je razvidno, da se najbolj znižujejo davčni 
prihodki, v glavnem na račun znižanja dohodnine, ki je delno posledica znižanja števila 
prebivalcev, delno pa znižanja povprečnine v zadnjih letih, ter nedavčni prihodki, kjer gre tako v 
letu 2014 kot tudi 2015 za izpad sredstev sofinanciranja investicij s strani TET Trbovlje v višini 
170.000 evrov. Višina kapitalskih prihodkov je odvisna od načrtovanih prodaj v posameznem 
letu, transferni prihodki pa pretežno od sofinanciranja investicijskih projektov v posameznem letu. 
 



Konto Opis ZR 2013 VP 2014 P 2015_1.obr Indeks 5:4 Indeks 5:3

1 2 3 4 5 6 7

70 DAVČNI PRIHODKI 6.105.109 6.155.013 5.902.164 95,89 96,68

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.388.858 1.330.398 1.104.748 83,04 79,54

72 KAPITALSKI PRIHODKI 72.253 42.000 39.000 92,86 53,98

73 PREJETE DONACIJE 21.000 21.000 21.000 100,00 100,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 947.357 2.824.033 1.233.145 43,67 130,17

SKUPAJ 8.534.576 10.372.444 8.300.057 80,02 97,25  
 
Odhodki proračuna za leto 2015 so načrtovani v skladu z razpoložljivimi prihodki in ocenjenimi 
prenesenimi prihodki iz leta 2014 ter  znašajo 8.563.035 evrov. Od tega se za investicijska 
vlaganja načrtuje  2.791.439 evrov oziroma 32,6 % proračunskih sredstev, razlika v višini 67,4 % 
oziroma 5.771.596 evrov pa se namenja za tekoče in transferne odhodke ter odplačila dolgov.  
Načrtovani prihodki so za slabe 3 % nižji od realiziranih v letu 2013, zaradi  zmanjšanja pa se 
znižuje tako redni del financiranja nalog kot tudi investicijski.   
 

Konto Opis ZR 2013 VP 2014 P 2015_1 Indeks 5:4 Indeks 5:3

1 2 3 4 5 6 7

40 TEKOČI ODHODKI 2.624.072 2.512.286 2.113.744 84,14 80,55

41 TEKOČI TRANSFERI 3.824.301 3.646.742 3.547.292 97,27 92,76

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.873.151 4.809.849 2.729.439 56,75 95,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 72.990 110.262 62.000 56,23 84,94

55 ODPLAČILA DOLGA 116.213 117.240 110.560 94,30 95,14

SKUPAJ ODHODKI 9.510.727 11.196.380 8.563.035 76,48 90,04  
 
 
 
PREDLAGANI  RAZREZ  PRORAČUNSKIH  ODHODKOV  VSEH  TREH  BILANC PRORAČUNA  
LETO 2015  PO   POSAMEZNIH   PROGRAMSKIH  PODROČJIH 
 
Občina bo v letu 2015 skupaj (za tekoče in investicijske namene) največ sredstev namenila za 
programe izobraževanja (skoraj 24,4 %), varovanje okolja in naravne dediščine (12,3 %), promet 
ter prometno infrastrukturo (14,9 %), prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost 
(11,0 %), lokalno samoupravo  7,9 %, socialno varstvo občanov 8,6 %, kulturo, šport in nevladne 
organizacije 8,3 % idr.   
Odhodki po programski klasifikaciji se po strukturi letno spreminjajo zaradi različnih vrednosti 
investicijskih projektov po posameznih letih in so razvidni iz tabele v nadaljevanju.  
 

PK Opis ZR 2013 Delež VP 2014 Delež P 2015_1.obr Delež Indeks 

1 2 3 4 5 5/4
01 POLITIČNI SISTEM 105.449 1,1 145.516 1,3 108.105 1,3 74,29
02 EKONOMSKA IN  FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.602 0,0 8.750 0,1 7.930 0,1 90,63
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 227.080 2,4 275.586 2,5 171.010 2,0 62,05
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.161.205 12,2 736.325 6,6 675.316 7,9 91,71
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 168.515 1,8 217.200 1,9 187.500 2,2 86,33
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 33.276 0,3 64.000 0,6 64.000 0,7 100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 30.442 0,3 30.065 0,3 25.700 0,3 85,48
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 15.317 0,2 10.889 0,1 18.689 0,2 171,63
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.784.991 18,8 1.726.751 15,4 1.274.641 14,9 73,82
14 GOSPODARSTVO 66.816 0,7 58.872 0,5 44.943 0,5 76,34
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 623.256 6,6 1.342.116 12,0 1.057.222 12,3 78,77
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.171.369 12,3 986.581 8,8 943.749 11,0 95,66
17 ZDRAVSTVENO  VARSTVO 190.596 2,0 238.974 2,1 172.500 2,0 72,18
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 992.595 10,4 696.987 6,2 709.404 8,3 101,78
19 IZOBRAŽEVANJE 1.929.867 20,3 3.503.724 31,3 2.086.983 24,4 59,56
20 SOCIALNO VARSTVO 738.900 7,8 713.885 6,4 733.736 8,6 102,78
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 147.044 1,5 155.780 1,4 140.345 1,6 90,09
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 119.405 1,3 284.379 2,5 141.263 1,6 49,67

SKUPAJ  ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 9.510.727 100,0 11.196.380 100,0 8.563.035 100,0 76,48  
 
Podrobnejša poraba po programskih podočjih, glavnih programih in podprogramih je v tabeli pod 
zaporedno IV. 
 
 


