
             Povzetek večjih sprememb proračuna med prvo in drugo obravnavo proračuna 2015 
 
 
Strokovne službe so na osnovi opravljene razprave na odborih občinskega sveta in na seji občinskega 
sveta  ter uskladitve višine povprečnine na prebivalca med Vlado RS in skupnostmi občin,  pripravile 
spremembe in dopolnitve gradiva proračuna za leto 2015.  Tako predstavlja gradivo čistopis predloga 
proračuna občine Hrastnik za leto 2015, strokovne službe pa so obrazložitve, obravnavane v okviru prve 
obravnave,  opremile s potrebnimi popravki.  
V krajšem povzetku v nadaljevanju so zbrane vse večje spremembe proračunskih dokumetnov med prvo in 
drugo obravnavo, zato da nanje opozorimo in da je lažja sledljivost  spremembam skozi obsežno gradivo.  
V gradivu so tudi pisna vprašanja, predlogi in pobude svetnikov in svetniških skupin na proračunske 
dokumente  ter odgovori in pojasnila strokovnih služb v zvezi s temi vprašanji in pobudami. 
 

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
Bilanca prihodkov in odhodkov 
 
Prihodki 
Primerna poraba občine Hrastnik  je na osnovi v januarju 2015 podpisanega dogovora med 
občinami in Vlado RS po novem izračunana, kot sledi: 
 
PP6 mes  =     9755  preb    x     525,00  €    x      0,932248    X  0,5 leta   =       2.387.196 evrov 
PP6 mes  =     9755  preb    x     500,83  €    x      0,932248    X  0,5 leta   =       2.277.293 evrov 
 
PP 2015  =     9755 preb      x     512,915 €    x      0,932248                =           4.664.489 evrov 
 
Na osnovi navedenega je PP glede na gradivo za 1. obravnavo nižja  za  110.066 evrov, v primerjavi z 
letom 2014 pa za  249.288 evrov.  Dogovor predvideva, da bo Vlada v prvem polletju zakonsko zagotovila 
znižanje nekaterih sistemsko določenih stroškov občin ali pa na drug način zagotovila manjkajoča 
sredstva. 
Skupno zmanjšanje  načrtovanih prihodkov proračuna občine Hrastnik za leto 2015 med  predlogom za 1. 
in  2. obravnavo znaša  101.592 evrov,  spremembe prihodkov pa se nanašajo na: 
 

 
konto 

povečanje, 
zmanjšanje v € 

 
obrazložitev 

700020 - dohodnina - 258.169 Ministrstvo za finance je občinam posredovalo 
izračune primerne porabe občin in višine 
dohodnine ter finančne izravnave za leto 
2015. Po posredovanih izračunih znaša 
dohodnina, ki pripada občini na osnovi 
izračunov po ZFO1 4.516.386 evrov, ki pa 
glede na podpisani dogovor tudi ni dokončna 
in bo usklajena z rebalansom proračuna . 

704704 – turistična taksa -50 Ker so planinske postojanke oproščene 
plačevanja turistične takse, zasebnik na Dolu 
pa ne oddaja več sob, se ti prihodki ne 
načrtujejo. 

714106 – prisp. In doplačila 
občanov za izvajanje določenih 
programov tekočega značaja 

+ 2.524 Občina bo  prejela sredstva iz zapuščine 
pokojnika, ki mu je plačevala domsko oskrbo, 
pri predlogu za 1. obravnavo to ni bilo znano, 
zato se ti prihodki povečajo. 

714199 – drugi izredni nedavčni 
prihodki 

+ 6.000 Občina Hrastnik je v letu 2013 zagotovila 
sredstva Mladinskemu centru Hrastnik v višini 
6.000 evrov kot likvidnostna sredstva, s 
katerimi je izvajal EU projekt »Ovce«, saj je bilo 
potrebno poravnati vse stroške in nato 
uveljavljati EU sredstva. MCH Hrastnik je prejel 
vsa EU sredstva in januarja 2015 ta sredstva 



vrnil v proračun. 
740000 – prejeta sredstva iz 
naslova tekočih obveznosti 
državnega proračuna 

+ 148.103 Ker občina z odstopljeno dohodnino ne bo 
zagotovila primerne porabe, ji bo država 
zagotovila razliko v obliki t.i. finančne 
izravnave.  

SKUPAJ SPREMEMBA PRIHODKOV - 101.592  
 
Prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let 
Občina je pri pripravi predloga proračuna za leto 2015 načrtovala, da bodo na računu sredstev iz preteklih 
let  ostala neporabljena sredstva v višini 262.977 evrov.  Za drugo obravnavo se neporabljena sredstva iz 
preteklih let  povečujejo za 217.694,40 evrov  in sicer znašajo po zaključnem računu po stanju 
31.12.2014  480.671,40 evrov.  
 
V okviru teh neporabljenih sredstev gre za določena namenska sredstva, ki v letu 2014 niso bila 
porabljena, zato se za iste namene prenašajo na odhodkovne postavke proračuna za leto 2015, in sicer: 
 
PP 5613003 Investicijska vlaganja v krajevne 
ceste _KS Boben 

  4.161,00 Prenos neporabljenih sredstev;   

PP 5306002 Investicijska vlaganja v dom _ 
KS Marno 

13.891,00 Prenos neporabljenih sredstev;   

PP 5813003 Investicijska vlaganja v krajevne 
ceste _ KS Krnice-Šavna peč 

19.360,00 Prenos neporabljenih sredstev;   

PP 4213005 Prometna signalizacija 12.231,00 Prenos neporabljenih sredstev;   
PP 4116002 Investicijsko vzdrževanje 
stanovanj 
PP 4116001 Tekoči stroški upravljanja in 
vzdrževanja stanovanj 

37.315 
 

9.100 

Prenos neporabljenih sredstev 
(namenska sredstva po 4. členu 
odloka o proračunu za leto 2014) 

Neporabljena okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov  

243.639 Taksa predstavlja lastni finančni vir 
za financiranje investicije Ceroz II. 
faza in je bila že vključena v proračun 
za prvo obravnavo, tako pri odhodkih 
kot med neporabljenimi prihodki iz 
preteklih let 

SKUPAJ  NAMENSKO  RAZPOREJENA 
SREDSTVA IZ PRETEKLIH  LET 

 
339.697 

 

 
Skupno povečanje razpoložljivih sredstev za izvajanje nalog in projektov med prvo in drugo obravnavo iz 
naslova  neporabljenih in nerazporejenih sredstev iz preteklih let tako znaša   140.974 evrov, katerih 
učinek pa  se je z znižanjem prihodkov iz naslova znižanja povprečnine skoraj izničil.  Razpoložljiva 
sredstva v višini 39.382 evrov so bila razporejena za sofinanciranje nakupa gasilske lestve za reševanje iz 
visokih zgradb, hkrati pa so se zmanjšali odhodki na nekaterih postavkah, da je bilo možno za lestev 
zagotoviti 80.000 evrov, prav tako še za nekatera druga nujna področja, kar je razvidno iz pojasnila 
sprememb odhodkov v posebnem delu proračuna.  
 
Odhodki 
Odhodki splošnega dela proračuna so zbir odhodkov po ekonomskih namenih iz posameznih finančnih 
načrtov v posebnem delu proračuna, zato so spremembe na kontih odraz sprememb teh finančnih načrtov.   
 
Največje spremembe med prvo in drugo obravnavo na kontih so nastale kot posledica sprememb na 
proračunskih postavkah v nadaljevanju: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Konto PP Opis P2015_1 P2015_2 RAZLIKA
1 2 3 4 5   4  -  5

402000 Pisarniški material in storitve 21.500 9.670 -11.830
1001120 Svetniške skupine_SD Hrastnik 13.200 50 -13.150
1001121 Svetniške skupine - LMJ 0 500 500
1001122 Svetniške skupine - SDS Hrastnik 0 100 100
1001123 Svetniške skupine - DESUS Hrastnik 0 300 300
1001124 Svetniške skupine - Naš Hrastnik 0 120 120
1001125 Svetniške skupine - LGP 0 100 100
1001126 Svetniške skupine - SMC Hrastnik 0 200 200
4006002 Materialni stroški za delovanje občinske uprave 8.000 8.000 0
5006001 Dejavnost sveta KS Rudnik 150 150 0
5206001 Dejavnost sveta KS Dol 100 100 0
5706001 Dejavnost sveta KS Prapretno 50 50 0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 14.900 16.940 2.040
1001120 Svetniške skupine_SD Hrastnik 0 800 800
1001121 Svetniške skupine - LMJ 0 500 500
1001122 Svetniške skupine - SDS Hrastnik 0 100 100
1001123 Svetniške skupine - DESUS Hrastnik 0 150 150
1001124 Svetniške skupine - Naš Hrastnik 0 150 150
1001125 Svetniške skupine - LGP 0 240 240
1001126 Svetniške skupine - SMC Hrastnik 0 100 100
1004001 Stroški objav občinskih predpisov 2.050 2.050 0
1004002 Nagrade po občinskem odloku 2.000 2.000 0
1018004 Občinsko glasilo 10.750 10.750 0
5006001 Dejavnost sveta KS Rudnik 100 100 0

402099 Drugi splošni material in storitve 189.178 184.628 -4.550
4216008 Stroški novoletne okrasitve 21.000 16.000 -5.000
4006100 Plačilo skupnih storitev za KS( pogreb.govori,...) 200 0 -200
4117006 Sofinanciranje ambulante na Dolu 14.000 14.400 400
4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostor 300 50 -250
4213005 Prometna signalizacija 1.200 1.700 500

402999 Drugi operativni odhodki 11.060 14.030 2.970
1001120 Svetniške skupine_SD Hrastnik 0 150 150
1001121 Svetniške skupine - LMJ 0 2.380 2.380
1001122 Svetniške skupine - SDS Hrastnik 0 160 160
1001123 Svetniške skupine - DESUS Hrastnik 0 250 250
1001124 Svetniške skupine - Naš Hrastnik 0 300 300
1001126 Svetniške skupine - SMC Hrastnik 0 380 380
1018001 Stroški objav v medijih 300 300 0
4004003 Izvršbe, sodni postopki idr. 2.000 2.000 0
4006002 Materialni stroški za delovanje občinske uprave 1.500 1.500 0
4006100 Plačilo skupnih storitev za KS( pogreb.govori,...) 800 600 -200
4216002 Stroški soglasij, geodet.storitve idr. 100 100 0
4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostor 600 150 -450

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve574.796 558.167 -16.629
1018004 Občinsko glasilo 2.750 2.750 0
4004005 Posebne javne prireditve 35.000 30.000 -5.000
4117001 Plačila storitev mrliških ogledov 8.000 8.000 0
4118013 KRC Hrastnik - stroški upravljanja športnih objektov - delno 68.544 66.488 -2.056
4118015 Mladinski center Hrastnik 14.500 14.500 0
4118016 Sofinanciranje programov za mladino 16.000 16.000 0
4118100 KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektov 32.436 31.463 -973
4118101 KRC Hrastnik - sofinanciranje abonmajskih predstav 5.470 5.470 0
4118102 KRC Hrastnik - stroški razstav v galeriji 2.660 2.660 0
4118200 Knjižnica Antona Sovreta - redni transferi 22.000 22.000 0
4118201 Knjižnica Antona Sovreta - nakup knjižničnega gradiva 15.000 15.000 0
4119001 Zasavska ljudska univerza 6.640 6.640 0
4119003 OŠ NH Rajka - redni transferi 192.500 187.000 -5.500
4119011 Glasbena šola Hrastnik - redni transferi 27.000 27.000 0
4119013 KRC Hrastnik - stroški upravljanja šport. objekt. - delno 103.020 99.920 -3.100
4119020 Sofinanciranje waldorfske osnovne šole 700 700 0
4119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrok 16.500 16.500 0
4120001 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo 6.076 6.076 0



 

 

 

 

 

 

 

 

420239 Nakup avdiovizualne opreme 5.000 0 -5.000
4118017 Mladinski center Hrastnik _investicijska vlaganja 5.000 0 -5.000

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 0 3.720 3.720
4117010 Nakup medicinske opreme 0 3.720 3.720

420400 Priprava zemljišča 0 20.000 20.000
5713003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 20.000 20.000

420401 Novogradnje 896.477 917.477 21.000
4007009 Investicijska vlaganja v gasilske domove 20.000 20.000 0
4213201 Rekonstrukcije občinskih cest in javnih poti 20.000 19.700 -300
4215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne infrastrukture43.860 43.860 0
4215008 Regijski center za ravnanje z odpadki - II. faza 763.117 763.117 0
4216015 LN Spodnje Marno 10.000 10.000 0
4216100 Investicijska vlaganja v  vodooskrbo 39.500 39.500 0
5113003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 2.300 2.300
5213003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 10.000 10.000
5413003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 9.000 9.000

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.202.041 1.159.443 -42.598
4119019 Energetska sanacija šolskih objektov 571.647 571.647 0
4213014 Urejanje mestnega jedra Hrastnik-Novi Log 357.800 357.800 0
4213101 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 200.000 0 -200.000
4215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne infrastrukture10.000 10.000 0
5013003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 18.720 18.720
5113003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 9.550 9.550
5213003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 8.440 8.440
5306002 Investicijska vlaganja v dom KS 0 21.315 21.315
5313003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 62.594 55.250 -7.344
5413003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 8.200 8.200
5513003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 19.650 19.650
5613003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 21.781 21.781
5813003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 39.090 39.090
5913003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 18.000 18.000

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 121.714 173.529 51.815
4004101 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 5.000 5.000 0
4116002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 99.050 136.365 37.315
4213006 Odbojne ograje, pločniki,razsvetljava.... 6.000 6.000 0
4215013 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki 5.058 5.058 0
5106002 Investicijska vlaganja v dom KS Steklarna 0 1.500 1.500
5306002 Investicijska vlaganja v dom KS 0 7.000 7.000
5313003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 6.000 6.000
5406003 Namenska sredstva od najemnin 2.578 2.578 0
5606002 Namenska sredstva od najemnin 647 647 0
5706003 Namenska sredstva od najemnin 3.381 3.381 0

420501 Obnove 219.253 225.253 6.000
4119103 Energetske sanacije javnih objektov 15.000 21.000 6.000
4215009 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo 96.253 96.253 0
4216102 Obnove in investicijska vlaganja  v GJS - vodooskrba 108.000 108.000 0

420801 Investicijski nadzor 31.886 35.246 3.360
4116002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 1.000 1.000 0
4119019 Energetska sanacija šolskih objektov 13.648 13.648 0
4213014 Urejanje mestnega jedra Hrastnik-Novi Log 16.281 16.281 0
4213201 Rekonstrukcije občinskih cest in javnih poti 0 300 300
4215008 Regijski center za ravnanje z odpadki - II. faza 457 457 0
4216100 Investicijska vlaganja v  vodooskrbo 500 500 0
5013003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 280 280
5113003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 150 150
5213003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 160 160
5306002 Investicijska vlaganja v dom KS 0 170 170
5313003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 750 750
5413003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 300 300
5513003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 350 350
5613003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 380 380
5813003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 270 270
5913003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 250 250



 

 

 
 
V skupnem so odhodki na osnovi vseh sprememb prihodkov in neporabljenih sredstev iz preteklih let v 
predlogu za 2. obravnavo   višji za  116.101  evro. 
 
Račun finančnih terjatev in naložb 
Ni sprememb 
 
Račun financiranja 
Ni sprememb 

POSEBNI DEL PRORAČUNA 
V posebnem delu proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih 
uporabnikov, večje  spremembe pa so v naslednjih finančnih načrtih: 
 
10  Občinski svet  _  brez povečanja finančnega načrta 
Pri uporabniku 10-Občinski svet v skupnem ni sprememb v višini finančnega načrta, so pa 
spremembe znotraj samega finančnega načrta. Za prvo obravnavo so bila na PP 1001120 
Svetniške skupine rezervirana sredstva v skupni višini 13.200 evrov za delovanje svetniških 
skupin. Za drugo obravnavo je ta PP zmanjšana in z nazivom spremenjena v PP 1012120 
Svetniške skupine – SD Hrastnik in znaša 1.980,00 evrov, hkrati so na novo odprte PP za vse 
druge svetniške skupine in posameznega svetnika in ustrezno vneseni finančni načrti posameznih 
skupin. Sredstva so razporejena po 55 evrov na svetnika na mesec, kot je bilo usklajeno na 
skupnem sestanku. 
  
40 Oddelek za splošne zadeve _ povečanje finančnega načrta za 75.000 € 
PP 4004005   Posebne javne 
prireditve 

-5.000 
 

Na osnovi pobud o znižanju teh odhodkov se PP znižuje 
za 5.000 evrov, na osnovi navedenega bo za prireditve 
v občini razdeljenih manj sredstev.  

PP 4007007 Sofinanciranje 
nakupa opreme, vozil in drugo 

+ 80.000 Občina Hrastnik in Trbovlje ter njuni gasilski zvezi  sta 
se dogovorili, da bosta skupaj kupili  gasilsko vozilo z 
avtomatsko avtolestvijo za reševanje  iz visokih zgradb, 
občina Trbovlje pa bo kot nosilka investicije ta nakup 
prijavila na Javni poziv za oddajo vlog za sofinanciranje 
nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin 
(UL RS št. 82/2014). Vrednost lestve znaša 650.000 €, 
delež Občine Hrastnik bo 160.000 € v dveh letih, delež 
Občine Trbovlje 240.000 €, delež države pa 250.000 €.  
V kolikor  država po tem razpisu ne bo zagotovila  
ustreznega deleža, do realizacije nakupa v letu 2015 
ne bo prišlo in se bo izvršila prijava na razpis za 
naslednje leto. 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 166.958 183.108 16.150
4116002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 3.000 3.000 0
4119021 OŠ NH Rajka _ Podružnica Dol 30.000 30.000 0
4213014 Urejanje mestnega jedra Hrastnik-Novi Log 20.358 20.358 0
4216001 Prostorsko načrtovanje 13.600 13.600 0
4216004 Projektna dokumentacija 100.000 95.000 -5.000
5013003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 1.000 1.000
5113003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 6.500 6.500
5213003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 1.400 1.400
5313003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 6.000 6.000
5413003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 2.500 2.500
5613003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 2.000 2.000
5913003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste 0 1.750 1.750

432000 Investicijski transferi občinam 0 80.000 80.000
4007007 Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo 0 80.000 80.000



 
41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo_povečanje finančnega načrta  za  10.879 € 
PP 4116002 Investicijsko 
vzdrževanje stanovanj 
 
 
 
 
 
 
 
PP 4116001 Tekoči stroški 
upravljanja in vzdrževanja 
stanovanj  

+ 37.315 
 
 
 
 
 
 
 
 

       + 9.100 
 

Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2014 (namenska 
sredstva po 4. členu odloka o proračunu za leto 2014). 
Sredstva se bodo namenila za obnovo strehe 
stanovanjskega objekta Cesta 1. maja 23 oz. Pot 
Franca Pušnika 11 ter zagotovitev sorazmernih deležev 
lastništva občine Hrastnik pri izvedbi investicijskih del 
na stanovanjskih objektih po odločitvi etažnih 
lastnikov. 
 
Sredstva se namenjajo delno za plačilo stroškov 
tekočega vzdrževanje deloma pa za plačilo  
subsidiarne odgovornosti lastnika. 

PP 4117010 Nakup medicinske 
opreme 

+ 3.720 Sredstva se namenjajo za nakup 4 zaščitnih omaric za 
montažo  eksternih defibrilatorjev na javne zgradbe, ki 
so bili nabavljeni v letu 2014.  

PP 4120012 Zdravstveno 
zavarovanje občanov 

- 15.000 Sredstva se zmanjšajo za oceno oprostitve plačila  
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za 
zakonca zavezanca, na osnovi napovedi sprejetja 
Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih 
financ občin (43 oseb). 
 

4118100  KRC Hrastnik – stroški 
upravljanja kulturnih objektov 

- 973 Sredstva se znižujejo na osnovi pobud o znižanju teh 
sredstev, predvsem pa zaradi znižanja povprečnine. 
Eventualna korekcija se bo opravila, ko bodo znani 
učinki vladnih ukrepov za znižanje zakonskih  
obveznosti občin in stroški ogrevanja v prvih štirih 
mesecih letošnjega leta. 
 

4118013  KRC Hrastnik – stroški 
upravljanja športnih objektov – 
delno 

-2.056 Sredstva se znižujejo na osnovi pobud o znižanju teh 
sredstev, predvsem pa zaradi znižanja povprečnine. 
Eventualna korekcija se bo opravila, ko bodo znani 
učinki vladnih ukrepov za znižanje zakonskih  
obveznosti občin in stroški ogrevanja v prvih štirih 
mesecih letošnjega leta. 
 

4118017  Mladinski center 
Hrastnik  

-5.000 Na osnovi pobud in zmanjšanja razpoložljivih finančnih 
virov proračuna se nabava ozvočenja za potrebe 
Mladinskega centra Hrastnik ne bo izvršila. 

4119100  Sofinanciranje vzgoje 
in varstva otrok 

- 8.227 Sredstva na tej postavki se znižujejo zaradi 
predvidenega znižanja cen vzgojno varstvenih storitev v  
Vrtcu Hrastnik, s 1.3 oz. 1.4.2015. 

4119003  OŠ NH Rajka – redni 
transferi 

- 5.500 Sredstva se znižujejo na osnovi pobud o znižanju teh 
sredstev, predvsem pa zaradi znižanja povprečnine. 
Eventualna korekcija se bo opravila, ko bodo znani 
učinki vladnih ukrepov za znižanje zakonskih  
obveznosti občin in stroški ogrevanja v prvih štirih 
mesecih letošnjega leta. 
 

4119013 KRC Hrastnik – stroški 
upravljanja športnih objektov - 
delno 

- 3.100 Sredstva se znižujejo na osnovi pobud o znižanju teh 
sredstev, predvsem pa zaradi znižanja povprečnine. 
Eventualna korekcija se bo opravila, ko bodo znani 
učinki vladnih ukrepov za znižanje zakonskih  
obveznosti občin in stroški ogrevanja v prvih štirih 
mesecih letošnjega leta. 
 



4119103  Energetske sanacije 
javnih objektov 

+ 6.000 Zasavska regija je v sodelovanju z Ministrstvom za 
okolje in prostor in ARSO oblikovala konceptni 
predlog integralnega projekta LIFE  Minus PM 10 – 
izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v regiji 
Zasavje/Slovenija in ga v oktobru 2014 posredovala 
na Evropsko komisijo – Generalni direktorat za 
okolje s ciljem, da za izvedbo vrste projektov, ki 
izhajajo iz sprejetega Odloka za izboljšanje zraka v 
Zasavju, pridobi nepovratna sredstva v okviru LIFE 
razpisa. Ta predlog je bil s strani Evropske komisije 
sprejet v ožji izbor za pripravo končne prijave 
projekta, ki mora biti predložena najkasneje 
17.4.2015. Občina Hrastnik v sklopu tega projekta 
med drugim načrtuje tudi celovito prenovo bazena. 
Za prijavo je potrebno pridobiti osnovno 
dokumentacijo (podrobni energetski pregled objekta, 
idejna zasnova, investicijski program), kar zahteva 
zagotovitev dodatnih sredstev v višini 6.000. 
Projektna dokumentacija in sama izvedba pa sta 
pogojeni z uspešno kandidaturo regije na razpis 
LIFE. 

4120002  Oskrbnine v socialnih 
zavodih 

- 5.000 Znižanje sredstev je posledica števila občanov v 
domovih. Ker je obveznost občine odvisna od 
socialnega statusa oskrbovanca in njegovih 
zavezancev, oskrbovanci pa se zaradi smrti iz meseca 
v mesec menjajo,  se obveznost občine spreminja. 
Eventualna korekcija se bo opravila, ko bodo znani 
učinki vladnih ukrepov za znižanje zakonskih  
obveznosti občin 

4120011  Pomoč na domu - 800 Sredstva se znižujejo zaradi predloga cen pomoči na 
domu, ki se naj bi uveljavile s 1.3.2015, ki je nižji od 
prvotnega predloga- 

 
 
42 Oddelek za prostor, okolje in GJS _ zmanjšanje finančnega načrta za  203.444 € 
4213006 Odbojne ograje, 
pločniki, razsvetljava….. 

+ 4.325 Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2014 za čiščenje 
in pleskanje drogov javne razsvetljave na območju Dol - 
Črdenc. 

4213101 Investicijsko 
vzdrževanje občinskih cest 

- 200.000 Ob predlogu proračuna so bila na tej postavki 
rezervirana investicijska sredstva za krajevne 
skupnosti, v gradivu za drugo obravnavo so vključena v 
finančne načrte krajevnih skupnosti, tu pa se črtajo. 

PP 4213005 Prometna 
signalizacija 

+ 12.231 Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2014 za prehod 
za pešce Steklarna.   

4216004  Projektna 
dokumentacija 

- 5.000 Na osnovi znižanj prihodkov proračuna se za naročanje 
nove projektne dokumentacije zagotovi za 5.000 evrov 
manj sredstev 

4216007  Objekti za rekreacijo - 5.000 Na osnovi znižanja povprečnine in s tem primerne 
porabe ter predlogov za varčevanje se zmanjšajo 
sredstva za vzdrževanje in obnovo ter gradnjo na tej 
postavki in ustrezno prilagodi standard tega 
vzdrževanja  

4216008  Stroški novoletne 
okrasitve 

- 5.000 Na osnovi znižanja povprečnine in s tem primerne 
porabe ter predlogov za varčevanje se zmanjšajo 
sredstva za namestitev novoletne okrasitve in 
odstranitve ter  ustrezno prilagodi nadomeščanje 



uničenih ali pokvarjenih okraskov za naslednji 
december; 

4216005 Javna komunalna raba - 5.000 Na osnovi znižanja povprečnine in s tem primerne 
porabe se zmanjšajo sredstva za vzdrževanje javnih 
površin in temu ustrezno prilagodi standard 
vzdrževanja teh površin. 

 
 
43 Oddelek za proračun in finance_zmanjšanje finančnega načrta za  3.746 € 
4323002  Posebna  proračunska 
rezerva-izločitev v sklad 

- 3.746 Izločitev proračunskih prihodkov v obvezni rezervni 
sklad ne sme presegati 1,5 % prihodkov proračuna, 
zmanjšanih za donacije in transfere, zato se zaradi 
zmanjšanja prihodkov proračuna za 2. obravnavo 
ustrezno  zmanjša ta postavka 

 
 
 
50-59  Krajevne skupnosti_povečanje finančnih načrtov za 20.000 € vsaka KS  (skupaj 200.000 evrov) 
+  namenske prenose iz leta 2014 v višini 37.412 €, kot sledi: 
 
PP 5613003 Investicijska vlaganja v krajevne 
ceste _KS Boben 

  4.161,00 Prenos neporabljenih sredstev;   

PP 5306002 Investicijska vlaganja v dom _ 
KS Marno 

13.891,00 Prenos neporabljenih sredstev;   

PP 5813003 Investicijska vlaganja v krajevne 
ceste _ KS Krnice-Šavna peč 

19.360,00 Prenos neporabljenih sredstev;   

 
Sveti krajevnih skupnosti so v sodelovanju s strokovnimi službami med prvo in drugo obravnavo pripravili 
finančne načrte, tako da so v gradivu na novo vključene investicijske postavke po 20.000 evrov za vsako 
KS in prenose neporabljenih sredstev iz leta 2014. 
Sveti KS so določili prioritete investicijskih vlaganj v posamezni KS, kljub temu pa so pri finančnih načrtih 
krajevnih skupnosti tudi znotraj finančnih načrtov za leto 2015 možne še spremembe, prav tako v Načrtu 
razvojnih programov 2015-2018, zato se z odlokom predlaga neomejeno prerazporejanje znotraj njihovih 
finančnih načrtov, vendar z zavezo, da so sredstva v višini 20.000 evrov namenjena za vlaganja 
investicijske narave in ne tekočih stroškov. 
 
 
SPREMEMBE  BILANC PRORAČUNA MED PRVO IN DRUGO OBRAVNAVO 
 

 
 
 
 
Načrt razvojnih programov 2015-2018 
Načrt razvojnih programov je usklajen s proračunom za leto 2015 in dopolnjen z novimi projekti za 
prihodnja leta ter s projekti krajevnih skupnosti . 
 

Zap.št. P2015_1 P2015_2 RAZLIKA
1 2 3=2-1

1. PRIHODKI 8.300.057 8.198.465 -101.592
2. Bilanca prihodkov in odhodkov 8.300.057 8.198.465 -101.592
3. Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 0
4. Račun financiranja 0 0 0
5. Sredstva na računu iz preteklih let 262.977 480.671 217.694
6. ODHODKI 8.563.035 8.679.136 116.101
7. Bilanca prihodkov in odhodkov 8.452.475 8.568.576 116.101
8. Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 0
9. Račun financiranja 110.560 110.560 0



ODLOK O PRORAČUNU 
V odloku so usklajene višine planiranih prihodkov in odhodkov in višina oblikovanja obvezne občinske 
rezerve. 
 
UVODNE OBRAZLOŽITVE 
Uvodne obrazložitve so dopolnjene z ažurnimi podatki – namesto plan 2014 – ZR 2014, z na novo 
dogovorjeno višino povprečnine, dohodnine in primerno porabo, z izračunom možne zadolžitve občine 
glede na realizirane prihodke iz leta 2014 idr. 


